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ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА КУЛТУРА
НА БЪДЕЩИЯ УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА
Анна Н. Панчева-Георгиева
ABOUT THE PERFORMANCE CULTURE
OF A FUTURE MUSIC TEACHER
Anna N. Pancheva-Georgieva
ABSTRACT: The article examines theoretical bases of the question of the performance culture of a future music teacher. It analyzes concepts, summarizes components, outlines possibilities of analysis of the matter.
KEYWORDS: Culture, music culture, performance activity, performance culture,
music teacher.
Думата култура има много и нееднозначни дефиниции. От латински
cultura (идващо от colo, colere) означава възпитание, образование, развитие,
култивиране [12].
В съвременността понятието култура има класически произход и етимологията му се основава на термин, използван от Цицерон в неговите спорове,
където пише за „култивиране на духа“ (cultura animi). С помощта на метафора
той описва развитието на философската душа, телеологично погледнато като
най-високия възможен идеал за развитието на човека. Според много писатели
културата пресъздава развитието на личността, която преодолява своето вродено, първобитно естество и чрез различни начини се усъвършенства.
В преносен смисъл на „култивиране чрез образование“ за първи път се среща през 1500 г. Значението „интелектуалната страна на цивилизацията“ датира от 1805 г., а смисълът на „колективни обичаи и постижения на един народ“
се среща през 1867 г.
Алфред Крьобер и Клайд Клъкхон [7] съставят списък с над 200 различни
дефиниции на култура. Те посочват три основни значения:
•	
Изтънчен вкус в областта на изящните изкуства и хуманитарните науки, още известна като висока култура;
• Цялостен модел на човешкото познание, вярвания и поведение, зависещ от способността за символно мислене и социално образование;
Комплект от споделени ценности, цели, поведения и практики, който е характерен за дадена организация или група.
Според Владимир Луков (История на европейската култура през 18. и 19. век)
терминът и концепцията се появяват през 18-ти век в Европа и означават про-
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цес на усъвършенстване. В преносен смисъл култура се появява в статии, посветени на литература, живопис, философия и наука. По-късно значението се
променя на усъвършенстване на личността и поведението, най-вече чрез образованието. Култура се свързва с обучение и формиране на мисълта и ума.
Когато през 20-ти век думата култура става централна идея на антропологията
едно от значенията е проявяване на творчески наклонности, за които се изисква въображение.
В основни линии, под култура се разбира човешка дейност в различните
нейни проявления, включително всички форми и способи на човешкото самоизразяване, самопознание и натрупване на навици и умения.
Според ЮНЕСКО култура е множеството от отличителни духовни, материални, интелектуални и емоционални черти на дадено общество или обществена група. В този смисъл понятието обхваща освен изкуството и литературата,
начина на живот, формите на съжителство, ценностните системи, традициите
и вярванията.
Възпитателната и образователна роля на музиката, както и нейното социално въздействие са важни фактори, определящи обществената значимост на
музикалното изкуство и неговото място в системата от духовно-културни ценности на човека. Често, поставили си цел за бързи творчески успехи, педагозите невинаги избират подходящ репертоар от творби на изтъкнати композитори
и народни песни, допринасящи за формирането на музикалната култура на децата. Това изисква да се обърне специално внимание в музикално-педагогическото образование при подготвянето на специалисти, способни да създават,
съхраняват и умножават добрите традиции в музикалното изкуство.
Формирането на компетенциите на бъдещите музикални педагози се явява като един от най-важните въпроси на професионалното образование. За
целта е необходимо постоянно да се усъвършенства учебният процес, така че да
е в съответствие със съвремените изисквания, да се усвояват образци от музикалното творчество, да се получават специални историко-теоретични знания,
допринасящи за музикалната култура на бъдещия музикален педагог.
Някои музикални педагози (О. Апраксина, Л. Арчажникова, Б. Раймер, Д.
Кабалевский и др.) отбелязват, че притежаването на изпълнителски знания,
умения и компетентности е задължително условие за професионалната подготовка на музикалния педагог и формирането на неговата музикална култура. Особено се акцентира на това, че в решаването на музикално-възпитателните и образователни задачи, изпълнителската дейност на педагога трябва да е
в единство с педагогическия компонент. Именно в педагогическата насоченост
авторите виждат особеността на музикално-изпълнителската дейност на музикалния педагог, която предполага:
– ориентация към детската аудитория;
– стремеж за увличане (вдъхновяване) на децата на основата на собственото музициране;
– въвличане на учащите се в съвместна (групова) изпълнителска дейност;
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– пробуждане на техните творчески способности, въображение, асоциативно мислене и т. н. [1:162].
Л. Арчажникова пише: „Изявявайки се като изпълнител педагогът (учителят) учи децата да разбират и оценяват музиката, направлявайки емоциите им. А това е много важно, защото понякога музиката убеждава повече,
отколкото авторитетното ръководство“. По нейно мнение трябва се отделя
особено внимание на възпитаването на изпълнителската култура на бъдещия
музикален педагог, която „трябва да отразява неговото съзнателно отношение към музикалното изкуство, широта на кръгозора, проявяваща се в познаването на значимите произведения на световната музикална култура, готовност за музикално-просветителска дейност“ [2:70].
Тъй като процесът на музикално възпитание и обучение идва от художествено-съдържателния и емоционално-изразен смисъл на самата музика,
педагогическата дейност на учителя по музика трябва да се основава на разбирането за възпитателната сила на музиката и на търсенето на „най-ефективни
пътища за въвеждането на учащите се в нейния многообразен свят, сред които
едни от най-действените се явяват неговото собствено изпълнение – вокално
или инструментално“ [1:261].
Това, което отличава работата на музикалния педагог от тази на преподавателите по други дисциплини е, че в своята педагогическа дейност той съвместява функциите на преподавател и музикант изпълнител.
Разгледаната теоретична литература позволява да се направи изводът, че
музикалното изпълнение (вокално или инструментално) заема важно място в
музикалното възпитание на децата. От друга страна за трансформирането на
даденото възпитателно средство в образователен процес е необходимо формирането на изпълнителска култура в самия бъдещ музикален педагог.
Изпълнителската дейност (компонент на изпълнителска култура) е
предмет на изследване в психологията, музикознанието, педагогиката на музикалното образование. Добре познати са изследванията в областта на психологията на музикално-изпълнителската дейност на Л. Бочкарьов, А. Готсдинер,
Г. Ципин, В. Петрушин, Т. Адорно, К. Палмър, в областта на теорията на изпълнителството – А. Алексеев, Л. Баренбойм, Т. Янкова, Г. Коган, К. Смол, С.
Савшинский и др.
Обобщавайки мненията на музиканти изпълнители, учени и педагози изследователи, може да се твърди, че процесът на изпълнителското творчество
представлява не толкова въплъщение на композиторския замисъл, но и създаване на собствена изпълнителска интерпретация. Творчеството на изпълнителя се проявява преди всичко в най-пълното отразяване на обективното съдържание на музиката, проникването в същността на музикалното произведение,
разкриване и въплъщаване на неговата концепция. „Музикално-изпълнителската дейност е опосредствано взаимодействие между изпълнителя и автора
на музиката, насочено към възпроизвеждане, разкриване и довеждане до слушателя на авторовия замисъл, на художествения образ; усвояване на текста

26

Анна Н. Панчева-Георгиева

(музикалния език) на музикалното произведение, тълкуване на идеите и смисъла му, избор на средства за предаването им на слушателската аудитория“
[9:212]. Всяко изпълнение на музикално произведение е (или по-скоро трябва
да бъде) уникален творчески акт. От една страна, изпълнението може да задълбочи и обогати неговото съдържание. От друга – е възможно да бъдат изкривени основни аспекти от съдържанието на музикалното произведение. Както
в разговорната реч едни и същи думи могат да се произнесат различно, така и
в музикалната реч едни и същи нотни знаци могат да се интонират и интерпретират различно. Коган твърди, че „в основата на всяка култура е залегнала
културата на възприемането. Там, където тя не е развита или е загубена, не
може да има никаква култура. Където не могат да четат, не могат да пишат,
където не умеят да слушат – не умеят да свирят“ [6:214].
Според Баренбойм сред качествата, които един изпълнител (музикант, актьор) трябва да притежава, са: творческа страст, с други думи, творческа способност ярко, емоционално и страстно да възприема художественото произведение; концентрация; вътрешен слух; гъвкаво въображение; силно желание
да въплъти и предаде въплътеното на други; творческо сценично самочуствие;
техническо майсторство; високо интелектуално ниво на обща и специална
(свързана с това изкуство) култура.
Малко автори конкретизират отделните компоненти на изпълнителската култура. Според Файзрахманова, концентриран израз на професионалната
култура на учителя по музика се явява неговата изпълнителска култура, в която се синтезират историко-теоретическите знания, изпълнителски умения и
навици, проявяват се художественият вкус, интелектуалната и емоционалната
възпитаност на студента, реализира се неговият творчески потенциал [11:101].
В модела на професионално-педагогическата култура на учителя по музиката Рахимбаева включва като задължителни компоненти методическата,
интелектуалната, комуникативната и изпълнителската култура. Тя отбелязва,
че изпълнителската култура включва познаване на инструментален, хоров и
вокален репертоар, интонационния строй, стил, форма, мелодико-хармоничния език, метроритмическата структура, емоционално-художествения образ
на музикалното произведение, техническо майсторство (умения), опит в представянето пред публика [8:88].
Терминът „изпълнителска култура на обучаващите се“ се въвежда в
употреба в публикувания през 2004 г. учебник по теория на музикалното образование на Абдулин и Николаева, където се представят характеризиращите
изпълнителската култура показатели: изразените интереси, склонности, потребности от конкретен вид изпълнителска дейност; владеене на необходимите изпълнителски знания, умения и навици, които допринасят за постигането
на единството на интонационно-образнното възприемане, възпроизвеждане в
съответствие на характера, стила и жанра на произведението; отношение към
изпълнителството като творчески процес; способността да се оцени качеството
на изпълняваната музика на базата на личните представи за красотата на пев-
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ческото, инструментално звучене, изпълнителска интерпретация на произведенията [1:94].
Посоченият списък от компоненти трябва да бъде допълнен с индивидуално-личностните качества на човека, като се имат предвид специфичните и
многостранни музикално-изпълнителски дейности. Това се обуславя от факта,
че в дейността на музиканта изпълнител основополагаща роля има комплексът
от музикално-творчески способности, където се включват художествено-образно мислене, въображение, фантазия, музикален талант и т. н.
Изпълнителската култура може да се възприеме като съвкупност от личностно-значими качества, които се проявяват в процеса на творческата музикална дейност и разкриват степента на индивидуално усвояване на емоционално-образното съдържание на музикалното произведение. Към структурните компоненти на развитие на изпълнителската култура могат да се отнесат и:
опитът в изпълнителската дейност, изпълнителската компетентност и комплексът от музикално-творчески способности на изпълнителя.
Първият компонент – опитът в изпълнителската дейност включва: наличие на изразен интерес, склонности и потребности, мотиви за насочване към
конкретен вид изпълнителска дейност; способността да се оценява качеството
на изпълняваната музика на базата на личните музикално-слухови представи
за звучене на дадено конкретно произведение в определен характер, жанр, стил;
наличие на формиран интонационно-слухов запас, музикални впечатления за
жанрово-стилистичното разнообразие на музикалното изкуство; способност
за музикално преживяване.
Вторият компонент на изпълнителската култура – изпълнителската компетентност, включва: владеене на необходими изпълнителски знания, умения и
навици, различни начини на звукоизвличане, артикулация; способност за анализ и самоанализ на изпълнителската дейност, слухов контрол и самоконтрол
за качеството на звучене; притежаване на изпълнителски репертоар; способността за четене на партитури; музикално-изпълнителски артистични качества. Структурата на музикално-изпълнителската компетентност представлява
взаимодействие на личностен, когнитивен, рефлексивен и социално-комуникативен компонент [9:238; 10:133].
Третият компонент на изпълнителската култура – комплекс от музикално-творчески способности на изпълнителя, включва: музикален талант, знания
за музикалното изкуство [3:265]; художествено-образно мислене, музикално
въображение, фантазия; способност за индивидуална творческа интерпретация на музикалното произведение. Определящи фактори за развитието на музикално-творческите способности се явяват и „характерът, темпераментът,
степента на функциониране на психическите процеси, състояния и свойства,
личностни качества и отношения, възможностите за взаимодействие със заобикалящия свят“ [3:265].
Посочените компоненти биха могли да се структурират с цел да се открият
най-съществените елементи на изпълнителската култура, тъй като в музикал-
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ното изкуство творчеството се отличава с ярко изразено личностно съдържание и се проявява като особена способност за възпроизвеждане, интерпретиране, преживяване на музиката. Извеждането им в единен модел за оценка на
степента на развитие на музикалната култура на бъдещия музикален педагог е
обект на последващо интерпретиране и апробиране.
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ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КАТО ЧАСТ ОТ
ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕДМЕТ
НА УЧЕБНО ПОЗНАНИЕ
Антоанета В. Иванова, Пепина С. Ангелова
THE RIGHTS OF THE CHILD AS A PART OF CIVIC
EDUCATION AND THE SUBJECT OF A TRAINAL
KNOWLEDGE
Antoaneta V. Ivanova, Pepina S. Angelova
ABSTRACT: The essence of citizenship education is to support and prepare the
young citizen. The main purpose of civic education is not only to raise children as
active future members of their family, society and the European Union, ready to take
part in its governance, but also to form a sense of empathy, belonging to bigger than
the family social objects.The interdisciplinary nature of knowledge about the rights
of the child is most prominent in the field of civic education, because human rights
(and in particular the child) are the methodology of civic behavior.
KEYWORDS: Civic education, the rights of the child, area of knowledge, training,
education.
Същността на гражданското образование е подпомагане наразвитието и
подготовката на младия гражданин. Главните цели на гражданското образование
са насочени не само към това децата да растат като активни бъдещи членове на
обществото и Европейския съюз, готови да участват в неговото управление,
но и към формирането на усещане за съпричастност, за принадлежност към
по-големи от семейството социални съобщества. Още в предучилищна възраст
се създават предпоставки за развитие на тези качества. В детската градина и
по-специално в подготвителните групи за училище детето опознава себе си и
изучава основите правила за съвместен живот в детската градина, училището и
обществото, а това води до развитието на навици, които са в основата на гражданския живот. Целите на гражданското образование в предучилищна възраст
могат да се постигнат чрез овладяването на определено образователно съдържание. На базата на Програмата за подготвителните групи в детската градина
е направен опит за извеждане на онази част от образователното съдържание
и очакваните резултати като усвояване на знания, умения и отношения в
образователно направление „Околен свят“.
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До влизането на страната ни в Европейския съюз „Правата на детето“ e
познавателна област, която не присъстваше пълноценно в нашите училищни
програми. Възможности за нейното интегриране в общообразователната подготовка на децата се разкриха след членството ни в ЕС. Заради ориентацията
към развитие на социалните и личностни умения, както и заради своя интегративен характер, правата на детето дефинират област на познание, която позволява да бъде включвана в различни контексти на учебните предмети и дейности. са методологията на гражданското поведение. Затова те имат функцията
да фокусират целите на гражданското образование и да предложат по-точни
ориентири за изграждане на неговото съдържание. В това отношение, чрез
учебното познание за правата на детето, учителите могат да получат ефективна
подкрепа в процеса на уточняване на съдържанието на гражданското образование. Провеждането на обучение по правата на детето изисква от учителите да познават добре не само съдържанието на правата, но и да притежават
богат технологичен инструментариум, чрез който да направят постулатите от
Конвенцията разбираеми, функционални и необходими за децата. Естеството на учебното съдържание и принципите на обучение налагат използването
предимно на игрови методи и техники в процеса на симулиране на ситуации,
в които децата встъпват с помощта на роли в реални взаимоотношения и тренират умения, зададени от целите на обучението. Тази технология на работа
позволява обучението по правата на детето да се провежда успешно с различни
възрастови групи. То трябва да започне още в детската градина – в условията
на игровата дейност на децата, както и да обхване големите ученици и възрастните, чието активно участие се мотивира и стимулира именно с помощта на
игровите форми и методи на работа. Гражданското образование е процес на личностно развитие и на подготовка на младия човек за социални изяви, диалог
и сътрудничество на основата на зачитане на човешките права, на изградената
лична морална позиция и на познаването и спазването на законите на нашата
държава.
Най-важните насоки на този учебен цикъл са свързани с:
• обучение в общуване и сътрудничество за изграждането на практически
нагласи и умения в жизнено важните сфери на семейните отношения, училището, работната среда, малката общност, държавата;
• обучение в познаването и зачитането на основните човешки права и на
законите като принципи на това сътрудничество и съвместно съществуване и
като основа на съвременната българска демокрация;
• наблягане на личностното и моралното развитие на младия човек, на себепознаването и себеутвърждаването в рамките на взаимодействието с другите хора. В търсенето на ефективни стратегии за конструиране на обучение по
правата на детето, ние трябва да отчитаме, че децата обикновено не възприемат нарушаването на правата като част от своето ежедневие. Те възприемат
дискриминационното отношение към себе си като нещо необичайно, което се
случва рядко и е свързано преди всичко с отношенията им с възрастните. Може
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би този начин на възприемане на правата се утвърждава и от популярния в
педагогическата практика подход, при който правата на децата се преподават
предимно като задължения на държавите и родителите. Без необходимото дидактическо редуциране, правата на детето биха могли да се възприемат единствено от гледна точка на детето като обект на дискриминация, а не от гледна
точка на детето, като участник в правовия ред и като бъдещ възрастен, комуто
предстои да защитава правата на децата. За нуждите на обучението по правата
на детето, представянето на правните членове от Конвенцията не трябва да се
извършва единствено в контекста на отношенията „институция (възрастен) –
дете“. За да доловят прагматизма във функционирането на правата, малките
граждани трябва да възприемат спазването им и като своя отговорност, като
необходимост, която им гарантира разбирателство и коректност в ежедневните контакти с връстниците. Затова, в процеса на обучение е необходимо да се
анализират различни прояви на дискриминационно отношение на деца спрямо
деца – ситуации, които да предизвикват учениците към заемането на позиция и
идентифицирането на собствени дискриминационни нагласи. Образователното съдържание да бъде конструирано по начин, преодоляващ традиционното
представяне на правата като опозиция на задълженията.
Образованието за правата на детето не е въпрос на въвеждането му в учебните програми за предучилищно образование.То представлява специфична образователна функция, насочена към превръщането на децата в активни участници на своето развитие вместо в продукт на образователния процес. Това
изисква педагогът в детската градина да обвърже своите подходи, техники и
методи с ценностните послания, съдържащи се в правата на детето, което пък
предполага образованието за правата в детската градина да бъде когнитивно,
действено и най-вече основано на детския опит и на чувствата. Съдържанието, което влагаме в гражданското и социалното образование в предучилищна възраст, разглеждаме в трикомпонентен модел: относно собствените права на детето, относно правата на детето по отношение на другите и относно
правата на детето по отношение на средата.

А. Първият компонент на модела –
по отношение на собствените права
Той включва: право на игра, на дом и семейство, на идентичност, на
здравословна храна и здравно обслужване, на обич и внимание, правото на
свобода, на приятели, на образование, на защита, на живот.
Правото на игра за детето от предучилищна възраст е също така неотменяемо и неприкосновено както всичките му права. И тъй като тя е основна
дейност за детето в тази възраст и неизменно присъства в живота му, усилията
на педагога в този контекст ще бъдат най-вече организационни.
Правото на дом и семейство е едно от най-неоспоримите права на всяко
дете. Педагогът може да му помогне да знае и осъзнава това, ако успее да го
постави в ситуации, в които то да почувства и съпреживее своето място и роля
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в семейството, да осъзнае значението на семейството като институция, своите
права и задължения в семейството, необходимостта и правото му на дом.
Правото на идентичност е свързано преди всичко с представата на детето за своето име и място в големия свят, с представата за себе си (физическа,
емоционална) днес и в други измерения (Какъв съм бил? Какъв ще стана?) Важността на собствената си личност детето осъзнава като следствие на вярна и
позитивна самоидентификация, а тя е тясно свързана със самопознанието. Това
предполага формиране на положителна „Аз“-концепция, базираща се на афиширането, поощрението и подкрепата на позитивните качества на детето. Това
помага детето да възприеме себе си като ценно и ценено същество и е израз на
правото му на идентичност в практически план (по Ир. Колева). Дж. Търнър
разглежда идентичността като социална и личностна.
Социалната идентичност представлява възприемането на себе си по отношение значимо групово членство. Личностната идентичност съдържа интимната представа на индивида за себе си, неговата специфичност, неповторими
черти.
Право на здравословна храна и здравно обслужване – знанията, уменията
и техниките за действия тук се осигуряват чрез реализирането на дидактични
игри и упражнения, разкази и дискусии на теми като: „Витамини“, „Полезни
храни“, „Вредни храни“, „Как се храни българчето?“, „Какво „храни“ нашето
здраве?“, „Защо спортуваме?“, „Кой лекува бездомните деца?“ и други. А задачите, които педагогът трябва да осъществи в този процес, са: Детето да различава здравословните храни сред богатството от храни; да различава проявите на
здравето; да преживява здравето си като житейско благополучие и да го цени.
Съчетаването им с правилно и здравословното хранене гарантира успеха в тази
насока.
Правото на обич и внимание – включва намерението децата да усещат и
осъзнават освен чрез поведението на най-близките си – другарчета и възрастни
(което касае социалната му практика), а и чрез моделиране на ситуации, различни техники и игри, като: „Поговори ми с топъл глас“, „Помилвай другарчето
си“ и др. Спазването и практикуването на това право удовлетворява една от
най-важните за детето емоционални потребности.
Правото на свобода – детето от предучилищна възраст проявява и осъществява своята социална и интелектуална свобода най-добре в играта. В играта децата избират сюжет, според желанията на всички участващи се разпределят ролите, договарят се за правилата, подражавайки по този начин на обществения живот, придобивайки ценен социален опит. За да осъзнае детето
правото си на свобода, на него трябва да му се даде свобода да добие навици за
творчество и да се стимулират всички подбуди за дейност. Творческите му успехи съдействат най- много за утвърждаване на свободомислието. Вътрешната
свобода на детето се развива и укрепва при наличието на самостоятелност на
съзнанието и независимост на мисленето, способност за съпротива, устойчивост и принципност (по Б.Т. Лихачов). Детето от предучилищна възраст може и
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трябва да знае за правото си на свободен избор – при взимане на решение, при
избор на среда, на дейност, на партньор.
Правото на приятели – познаването и практикуването на това право
дава възможност на детето да овладее техники за активно взаимодействие с
връстници – умения да слуша другия, да разговаря, умения да печели и запазва
приятели, да чувства потребност от общуване. Основна задача тук е детето да
се научи на асертивно поведение – да защитава своите права, без да нарушава
правата на другите.
Правото на образование дава възможност на детето да участва мотивирано и активно в дидактическото общуване, да разбира социалната роля „ученик“ и да проявява емоционално и познавателно отношение към нея; да развива потребност от знания и да осъзнава ролята им за своето развитие.
Правото на защита от насилие запознава детето с достъпни техники за
избор на подходяща форма на поведение съобразно ситуацията и дейността,
да различава някои сигнали на опасност при общуване с непознати, да има потребност от проява на доброжелателност към партньорите.
Правото на живот е последното от правата на детето, което моделът обхваща и тук е поставена задачата да се обобщят представите на детето за живота и неговите права, както и да му се даде възможност да обсъди своето място
в света днес и в бъдеще.

Б. Вторият компонент на модела обхваща правата на детето
по отношение на другите.
Тъй като при запознаването на детето с правата му по отношение на
собствената му личност неизбежно се разглеждат в плоскостта на отношението
му както с другите, (което засяга втория компонент), така и със средата (което
пък е предмет на третия компонент на това ниво). Тук и в третия компонент се
разглеждат някои качества и нагласи, които се възпитават у детето, след като се
е запознало и усвоило своите права.
Осигуряването на адекватно социално обкръжение за детето с цел познание и практика е една от задачите на педагогическото взаимодействие, като
тяхната конкретизация е насочена към оформянето и ориентирането в т. нар.
„кръгове на взаимодействия“ на отделното дете с деца и възрастните (по И.
Колева).
Перспектива за тяхното функциониране предлагат различните видове
познавателна и практическа дейност на детето в сферата на социалната среда:
самостоятелна (собствени цели, задачи и техники); преднамерено провокирана
(цел, определена от педагога); частично организирана (цел и задачи, от педагога); типично организирана (цел, задачи и технология, определени от педагога).
В този смисъл социалните качества, които детето трябва на формира по отношение на другите, се свеждат до:
Партньорството най-добре се изразява, диагностицира и възпитава
в играта. В нея детето има възможност да координира собствените действия
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с действията на партньора, което се изразява в: обсъждането на цели, чужди
идеи и инициативи в процеса на договарянето и самата игра, вземането на взаимноприемливи решения. В това се състои нагласата за партньорство и се възпитава взаимна отговорност. В сравнение с партньорството дете – възрастен
партньорството дете – дете е по-продуктивно в плана на осъществяването на
просоциалното поведение, но все пак изходна негова точка е партньорството
на детето с възрастния. За детския учител е много важно на време да осъзнае
еволюционната ценност на взаимодействието на детето с връстниците, за да
създава стимулиращи го ситуации, които да обезпечават детските контакти и
да утвърждават нормите във взаимоотношенията.
Изслушване на другите е умение, подпомагащо разбирането правата на
другите. То е и едно от правилата на екипната работа и се състои в това детето
да научи да не прекъсва другия; да не критикува неговото мнение (без да е необходимо да е съгласен с него).
Чувствителност към потребностите на другия – това е качество на
личността за емпатия, а именно – особен начин на разбиране на другия чрез
съпреживяване. Афективното, емоционалното отъждествяване с другия води
до вживяване в неговите усещания и усещане на неговата душевност.
Изразяване на собствено мнение – това умение на детето е израз на упражненото му право на свобода. Тази нагласа пронизва всяка част от взаимодействието на детето с децата и възрастните. Тя стимулира самостоятелната
изява на личността на детето и е необходима за формиране на позитивно мислене.
Позитивно мислене – то зависи от самочувствието на детето, което пък е
резултат от упражненото му право на свобода и е свързано с осъзнаването на
важността, неповторимостта, уникалността и ценността на детето.
В. Третият компонент на модела (от съдържателното ниво на модела за
формиране на социална компетентност) включва знания, умения и способи на
детето за правата му по отношение на средата. Важно е децата да знаят как
самостоятелно да проектират, организират и обогатяват средата, в която живеят, играят и се учат – в детската градина, в семейството. Педагогът в тясно
сътрудничество със семейството трябва да организира тази среда, за да бъде
тя стимулираща, атрактивна, толерантна, да предразполага детето към изпълнение на елементарни социални дейности. Функциите на педагога в организационен аспект се свеждат до изграждане на концепции за средата, проучване
на нейните въздействия, осигуряване на съответствие между претенциите на
детето и реалностите на средата, подкрепа и помощ при реализиране на взаимодействието между децата.
Към знанията за средата от структурата на социалната възпитаност спадат
и знанията за сходствата и различията в средата. Тези знания са нещо повече от поставяне на рамката за простото създаване на „равни възможности“ за
всички, независимо от различията в пол, религия, физически недостатъци. Те
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изискват от възрастните активно да участват в изясняването на различията и
сходствата и да използват възможностите, които тези различия им предоставят
за утвърждаването на взаимното разбиране между децата. Детето с увреждания например, дава възможност физически здравите деца в групата да виждат
повече зад повърхностните различия, да изпитват радост от това да помогнат
на нуждаещия се, да се учат на търпение.
В тясна връзка с тази група знания се намират и знанията за различните
социални групи. Българската практика в предучилищните заведения предоставя богата възможност на децата да общуват с представители от различни социални групи (възрастови, културни, етнически и др.).
Много психолози считат, че най-ефективно в това отношение е общуването деца – деца от различни по възраст групи.
Нетърпимост към агресия – кореспондира с правото на защита от насилие. Педагогическото взаимодействие цели не само формиране на качеството
неконфликтност, но и непоносимост към насилието от всякакъв род и всякакъв вид. Педагогическата работа в тази насока трябва да стимулира у детската
личност толерантност, разбиране, желание, инициатива при търсене на мирни
и нетравмиращи начини за разрешаване на възникналите конфликти.
Социалните умения разглеждаме като специфични и конкретни способности, които позволяват на детето компетентно да изпълнява социалните задачи.
Те включват цяла последователност от функции – кодиране на стимула,
вземане на решение и изпълнение на реакцията. Използват се за промяна на
социалното изпълнение, за да може то да съответства на изменящите се изисквания на задачата.
Социални умения, значими за социалната компетентност на 5–7-годишните деца:
Саморегулацията е социално умение за автоматично поддържане на важни психически и други процеси и състояния у индивида на относително постоянно равнище. Тя се изразява в точната и навременна самооценка на детето
за мястото му сред околните, способността за позитивна промяна и проектиране на бъдещо поведение.
Самооценката включва умение да се преценяват собствените сили и възможности, да се проявява самокритичност, да се осъзнават постъпки, мотиви
и цели на поведението, отношение към околните и към себе си. Самооценката е и метод, разглеждан като частен случай на рейтинга. При самооценката
е най-силно изразено оценъчното отношение на детето. Тъкмо въз основа на
самооценката за значимостта на собствените действия, за удовлетворяване
на възникналата социална потребност се проявяват формите на социална
компетентност. Най-резултатно за положителна самооценка е педагогическото
внушение, че детето е уникална и неповторима личност.
Самодисциплината е социално умение, позволяващо на детето да работи
спокойно; да владее реакциите си; да спазва указанията и да използва съветите
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и инструкциите по предназначение; да спазва регламента за работа; правилата
на игрите.
От стратегиите за справяне с конфликтни ситуации за детето от предучилищна възраст важни са тези, които:
– се основават на изясняване на причините и проектиране на възможности за избягването
или разрешаването им и на алтернативна агресивността при решаване на
конфликта;
– разчитат на полезността от конфликтите, а именно – осъзнаване на наличието на проблеми във взаимоотношенията. Конфликтите насърчават промяната, зареждат с енергия и засилват мотивацията за справяне с проблемите,
стимулират интереса, възбуждат любопитството.
Задачите, чието разрешаване ще спомогне за възпитаването на адекватни
реакции по време на конфликт, са: да се решават мирно и спокойно конфликтите, като се запазва лично мнение, свобода и интерес; да се уважава мнението на
другите; да се приемат различията у хората – вкусовете, предпочитанията им;
да се научат да губят; да бъдат милосърдни; да преодолеят страха и съперничеството.
Стратегията за асертивно поведение предполага отстояване на собствените права, без да се нарушават тези на другите. Това е умението на детето да
каже „не“ на непознатия, на връстника, на по-големия партньор в игрите, когато му предлагат нещо, което не му харесва.
Образованието за права на детето е тясно свързано с гражданското образование и в частност с образованието по човешки права. Затова го разглеждаме
заедно и в контекста на тези по-обширни педагогически категории и същевременно разкриваме неговата специфика.
Образованието за правата на човека (детето) е процес на планирано и организирано педагогическо взаимодействие, насочено към изграждане на идентичността на човека, провокирайки чувството му за отговорност и лична независимост чрез осъзнаване на собствените му права. Модул и основа е на гражданското образование, имащо своя специфика, произтичаща от възрастовите
особености. Представлява много по-широка концепция от даването на знания
за правата и за защитата им (Хр. Недялкова, 2002).
Налага се да разграничим термина „образование в права“ от „правното
възпитание“. Според А. Долгова (по Ф. Гример) правното възпитание е „организирано, системно, целенасочено въздействие върху личността, формиращо
правно съзнание, правни ориентации, навици и привички за активно правомерно поведение“. Явно е, че тук акцентът се поставя върху формиране на отношение към закона и правото, а целта и задачите на образованието за права се
различават от това намерение, още повече че това съдържание е недостъпно за
детето в предучилищна възраст.
Ето защо всяко дете трябва да знае своите права и задължения, за да има
шанс да расте като социално отговорна личност. Чрез практиката децата се учат
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да разбират въздействието на своите постъпки върху другите хора и обкръжаващата го среда. Средата в детската градина предоставя на децата множество
възможности да тренират това важно за живота социално умение. И не е парадокс, че най-естествено и резултатно това става в процеса на образованието
им в някои определени достъпни негови права, защото в него те придобиват в
резултат на индивидуалната си социализация нагласи, резултат от ранен тренинг независимост.
Социалната възпитаност пронизва цялостното педагогическо взаимодействие в детската градина и се проявява на различни равнища.
Социалната образованост на детето от предучилищна възраст, усвояването на социален опит, овладяването на рационални способи за анализ на
елементите на социалното знание е от особено значение за изграждането на
социална компетентност.
Социалната образованост се постига най-вече чрез опознаване на обществото, чрез усвояване на умения за учене, за избор, за общуване и адекватна
изява на социален опит в сферите за взаимодействие (по А. Тофлър,1988).
За разлика от социализацията социалното образование и като процес, и
като резултат представлява преднамерено и относително непротиворечиво
предаване на информация, способи на познание и културни ценности, които
постепенно стават все по-профилирани и тясно специализирани. По своята
насоченост образованието се намира още далече от автономната нравствена
личност, тъй като при него преобладава функционалният аспект: подготовка за
професионално-ролевата реализация на детето.
Образованието в правата като основен модел на гражданското образование и възпитание, отскоро и вероятно години напред ще бъдат обект на
сериозно внимание от страна на нашата образователна система. Защото целта
на гражданското възпитание е формиране у личността на качества като толерантност, автономност, критично мислене, способност за ефективно взаимодействие с деца, възрастни и с околната среда. Една от крайните цели на съвременното предучилищно образование при условията на новите демократични
тенденции в развитието на обществото е детето да достигне определено ниво
на социална компетентност, което предполага образованието в правата му. В
този смисъл функцията на предучилищния педагог в бъдеще е да открива и
определя оптималните фактори и подходи, за да запознава детето с неговите
права и да осигури условия за практикуването им в процеса на педагогическото
взаимодействие, като стимулира социалното му развитие, формирайки у него
тези черти. Ролята на други членове на обществото се състои в реализирането
на ситуации, богати с опит от взаимодействия и взаимоотношения, чрез които
детето осъзнава съществуването на другите хора – подобни и същевременно
различни и затвърдява социалната си компетентност, опит и независимост.

38

Антоанета В. Иванова, Пепина С. Ангелова

References
1. Andreeva L. Social knowledge and interpersonal interaction. Sofia, 1998.
2. Balkanski, P., Z. Zahariev. Introduction to civic education. Sofia, 1998.
3. Vladinska, N., N. Petrova. Social environments and civic education of the child. Pedagogy, (11/1992).
4. Valchev, R. Education for democratic citizenship, Teacher’s book – top course. Sofia
2000.
5. Grimer, F. Pedagogy and empathy – Pedagogy (3/1995).

Антоанета Василева Иванова – ст. учител в ДГ „Светулка“, гр. Шумен
Пепина Стоянова Ангелова – ст. учител в ДГ „Светулка“, гр. Шумен

ВКЛЮЧВАНЕТО НА ДЕЦАТА СЪС СПЕЦИАЛНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В ИЗВЪНКЛАСНИ
И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ КАТО
ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИТЕ
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ
Антоанета Д. Тодоранова
INCLUSION OF CHILDREN WITH SPECIAL
EDUCATIONAL NEEDS IN EXTRACURRICULAR AND
OUT-OF-SCHOOL ACTIVITIES AS A PREREQUISITE
FOR THE DEVELOPMENT OF THEIR SOCIAL SKILLS
Antoaneta D. Todoranova
ABSTRACT:Children with special educational needs encounter serious difficulties
in acquiring academic knowledge. They can express their abilities, adopt and develop their social skills, unleash their potential through their inclusion and active
participation in extracurricular forms of work.
KEYWORDS: children with special educational needs, social skills, extracurricular
activities.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Формирането и развитието на социалните умения е процес, който протича
през целия живот и изисква целенасочено управление и грижа още от детството. Тези умения ни дават възможност да знаем какво да кажем, как да правим
добри избори и как да се държим в различни ситуации. Базовите социални умения се формират в семейството, от моделите на поведение на значимите възрастни, по-късно от приятелския кръг в детската градина, а след това социалното развитие се стимулира и в училището чрез социалните дейности на детето
с връстниците и учителите и развиването на съзнанието за принадлежност. В
пълноценното си общуване детето усвоява правила и норми за поведение и
партньорство, затова можем да кажем, че формирането на социално адекватно поведение изисква научаване и социален опит. Степента, в която децата и
юношите имат добри социални умения може да повлияе на техните училищни
резултати, поведение, социални и семейни връзки и е пряко свързана с участи-
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ето им в извънкласни и извънучилищни дейности. Ангажирането по естествен
начин на въображението, способностите и интересите на децата несъмнено съдейства за тяхното интелектуално, физическо и личностно развитие.
Подкрепата за личностно развитие е залегнала в новите образователни
политики на приобщаващото образование и е в основата на философията на
Закона за предучилищното и училищното образование. „На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя
подкрепа за личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.“
[1:чл.176]. Държавният образователен стандарт за приобщаващо образование
регламентира организиращия принцип на подкрепата за личностно развитие
като обща и допълнителна. „Независимо от постоянните промени в политическата, икономическата и социалната уредба стои много важната задача, с която
трябва да се справяме: да се признае безусловната ценност на всяка личност
(в това число и на тази с увреждания)“ [2:134]. Допълнителната подкрепа за
личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности се предоставя въз основа на извършена оценка на индивидуалните
им потребности от екип за подкрепа за личностно развитие в детската градина
и в училището. Оценката на децата и учениците, за които има индикации, че
са със специални образователни потребности включва оценяване на познавателното развитие, комуникативните умения, социалните умения, физическото
развитие, адаптивното поведение, семейното функциониране. Една немалка
част от тези деца имат лоши социални умения, те изпитват сериозни трудности в междуличностните отношения със свои връстници, учители и родители.
Това предизвиква силно негативни реакции у другите, което води до високи
нива на отхвърляне. Те са неустойчиви при възникването на кризи или други
стресиращи събития в техния живот, показват признаци на депресия, агресия
и тревожност. Ако децата със специални образователни потребности от ранна
детска възраст се научат по достъпен начин и чрез подходящи модели да изразяват емоциите и чувствата си, да ги разпознават, да знаят за какво служат, ако
се научат на самоконтрол, тяхното общуване ще бъде по-ефективно и разбираемо. Децата, включително и тези със специални образователни потребности, се
нуждаят не само от емоцията на учителите и родителите, но и от уменията да
съпреживяват, да заявяват личността си, да се самоутвърждават. Ранното формиране на ефективни социални умения у тях би гарантирало гъвкавост и адекватност в междуличностните им отношения. Усвоените умения на адекватно
социално поведение биха помогнали за формиране на позитивна самооценка,
обогатяване на поведенческия им репертоар, пълноценно общуване и подобряване на техните взаимоотношения.
За да се избегне опасността децата със специални образователни потребности „да останат социално изолирани трябва да се търсят адекватни форми,
средства, методи, разнообразие от начини за решаване на този проблем“ [3:156].
В тази връзка особено полезно е организирането и планирането на извънклас-
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ни и извънучилищни дейности, подпомагащи тяхното социализиране, в които
е необходимо съвместно да участват деца с и без увреждания. Разнообразието
от извънкласни форми може да бъде голямо и включва чествания на различни празници; излети и екскурзии с учебна цел; кръжоци, клубове по интереси; спортни отбори; музикални формации. Важно за всяко учебно заведение е
извънкласните дейности да се подбират според предпочитанията на децата и
учениците, а и самите деца и ученици със специални образователни потребности да се включват в тях с желание, което гарантира тяхното активно участие
и изграждането на стабилни и позитивни междуличностни взаимоотношения.
През учебната 2015/2016 г. в област Шумен са проведени редица извънкласни и извънучилищни дейности, в които са участвали интегрираните
деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училищата:
➢ VІ ОУ „Еньо Марковски“, гр. Шумен
Практическо занятие по евакуация в училище на Гражданска защита,
свързано с усвояване на знания по безопасни условия при бедствия и аварии (22.10. 2015 г.); Тържествено честване на Деня на народните будители
(31.10. 2015 г.); Конкурс за най-добре украсена стая (18.12.2015 г.); Посещение
на ЗD филм (21.12.2015 г.); 143 години от гибелта на Апостола на свободата
(19.02.2016 г.); Тържествено отбелязване националния празник на Р.България 3
март (02.03.2016 г.); Конкурс,,Най-добър четец“ в седмицата на детската книга
и изкуства за деца под мотото,,Година на грамотността“ (11-15 април 2016 г.);
Общоучилищна изложба, посветена на Великден (13.04.2016 г.); Почистване
на класните стаи и училищния двор (15.04.2015 г.); Спортен празник (19.05.
2016 г.);Тържествено честване на 24 май (24.05.2016 г.); Закриване на учебната
година в начален етап (30.05.2016 г.); Рисунка за 1 юни – международен ден за
защита на детето (01.06. 2016 г.); 140 години от смъртта на Ботев (02.06. 2016 г.);
Тържествено закриване на учебната година (15.06.2016 г.).
➢ ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен
➢ Екскурзия до град Варна (29.10.2015 г.); Коледни концерти на 19
ЦДГ в Младежки дом и с учениците от прогимназиален етап в хотел Шумен
(м.12.2016 г.); „Цар Светофар и Вълшебната Зебра“ – представление по Безопасност на движението по пътищата (26.01.2016 г.); Патронен празник на училището – тържество-концерт в читалище „Тодор Петков“ (м. 04.2016 г.); Екскурзия до комплекс Златни Пясъци“ (8-СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
Беседа на тема: „Безопасен път до училището“ (05.10.2015 г.); Изработване
на коледни картички и новогодишна украса (м. 12.2015 г.); „Урок по толерантност (11.01.2016 г.); „Приказка за цветовете и приятелството“ (м .03.2016 г.); Изработване на великденски картички и украса (м .04.2016 г.).
➢ ПГОХХТ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Шумен – Международен ден
на толерантността – 16.11.2015 г.
➢ ІХ ОУ „Панайот Волов“, гр. Шумен
➢ Тържествено честване на Деня на народните будители (31.10.2015 г.);
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Международен ден на толерантността (16.11.2015 г.); Беседа презентация „Урок
по толерантност“ (29.11.2015 г.); Коледно шоу (21.12.2015 г.); Отбелязване годишнина от гибелта на Апостола на свободата – беседа презентация (19.02.2016 г.);
Тържествено отбелязване на 3 март, беседа презентация (02.03.2016 г.); Патронен празник (20.04.2016 г.); „Калпазански рай“ – постановка на ДКТ, Търговище (м .05.2016 г.); Спортен празник (19.05.2016 г.); Тържествено честване на 24
май (24.05.2016 г.); Ден на детето – рисунка на асфалт (01.06.2016 г.); Екскурзия
до Дряново – ОУ „ Димитър Благоев“, гр. Шумен
Спортен празник „Стартираме заедно – деца, родители, учители“ в спортна зала „Младост“ (30.10.15 г.); Коледно шоу в ресторант „Шумен“ и дискотека
„Мултифейс“ (12-21.12.15 г.); Викторина „Знам и мога“ по БЕЛ в НЧ „Д. Войников“ (26.02.2016 г.); Среща с писателя Борислав Ганчев в НЧ „Д. Войников“ –
детски отдел (22.04.2016 г.); Екскурзии до гр. Русе (15.10.2015 г.), гр. Велико Търново-Арбанаси (08.10.2015 г.), гр.Разград- Свещари (23.10.2015 г.), гр. Плиска
(31.05.2016 г.); Тържествено откриване на учебната година (15.09.2015 г.); Тържества по класове: Ден на народните будители; Ден на дарителя; Новогодишни
тържества – размяна на подаръци; рождени и имени дни; Баба Марта; 8 март;
Първа пролет; Великден; Ден на славянската писменост; Тържествено закриване на учебната година.; Патронен празник на ОУ „Д. Благоев“ (28.04.2016 г.);
Ден на Шумен (11.05.2016 г.); Спортен празник (19.05.2016 г.); „Здравей ваканция“ в „Делфина“ (31.05.2016 г.); Тренировъчни занятия за гражданска защита
„Евакуация при пожар“ (6.10.2015 г.; 13.04.2016 г.); Практическо занятие „Книжарница“ (03- 04.12.2015 г.); Изработване на коледно-новогодишни украси и
картички (м.12.2015 г.) и картички за 8 март и Първа пролет (март 2016 г.);
Занятие „Сръчни ръце“ (29, 30.03.2016 г.); „Безопасен път до училището“ (16,
17, 18.09.2015 г.); „Вече сме читатели на библиотеката“ (09.11.2015 г.); Дискусия
разговор „Да направим училището желана територия за учениците със СОП“
(19.10.2015 г.); Дискусия разговор на тема „Агресия или безразличие към различните хора“ (23.10.2015 г.).
➢ НУ „Илия Р. Блъсков“, гр. Шумен – Тържество за деня на Шумен; Национален спортен празник (19.05. 2016 г.); Екскурзия до гр. Велико Търново
(26.05. 2016 г.).
➢ СОУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен
Тържествено откриване на учебната година; Коледно представление „Коледа“ и коледно парти за учениците от начална степен (22.12.2015 г.); Посещение
на Военния музей в град Шумен (17.03.2016г.); Патронен празник (01.04.2016 г.);
Организирано почистване на двора на училището ( 15.04.2016 г.); Ден на Земята
(22.04.2016 г.); Спортен празник (19.05.2016 г.); Тържество за края на учебната
година за първи клас (24.05.2016 г.), за начална степен (31.05.2016 г.) и за горна
степен (15.06.2016 г.); Беседи на теми: „Как да действаме по време на природни
бедствия и аварии“, „Народните будители“, „Цветница и Великден“.
➢ СОУ „Панайот Волов“, гр. Каспичан
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Тържествено откриване на учебната година; Парти по случай „Хелуин (30.10.2015 г.); Конкурс „Най-красива коледна украса в класната стая“
(21.12.2015 г.); Коледно парти за учениците от начална степен (23.12.2015 г.); Световен ден против агресията в училище – Ден на розовата лента (24.02.2016 г.); Тържествен концерт в читалището на гр. Каспичан по случай 3 март (02.03.2016 г.);
Организирано почистване на двора на училището (20.04.2016 г.); Участие в организираните мероприятия по случай патронния празник (11.05.2016 г.); Ден
на Земята (22.04.2016 г.); Спортен празник (19.05.2016 г.); Екскурзии до Плиска,
Мадара Велико Търново и Габрово; Тържество за края на учебната година за
начална степен (31.05.2016 г.) и горна степен (15.06.2016 г.); Беседи на теми: „Как
да действаме по време на природни бедствия и аварии“, „Народните будители“,
„Цветница и Великден“.
➢ ЦДГ № 34 „Пролетна дъга“, ЦДГ № 27 „Златна рибка“, ЦДГ № 30
„Космонавт“ и ОДЗ „Щурче“, гр. Шумен – Конкурси „Принц и принцеса“
на град Шумен (04.2016 г.) и „Принц и принцеса на България“ в кк „Албена“
(02.06.2016 г.).
➢ ЦДГ № 19 „Конче Вихрогонче“, гр. Шумен; ЦДГ № 32 „Дружба“, гр.
Шумен; ЦДГ №  25 „Братя Грим“, гр. Шумен; ОДЗ „Чучулига“, гр. Шумен, общ.
Шумен – Коледа (21.12.2015 г.); Нова година (28.12.2015 г.); Пролетни празници
(м. 04.2016 г.).
➢ ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Дибич, общ. Шумен
Тържествено откриване на новата учебната година; Ден на учителя
(05.10.2015 г.);Есенен спортен празник (30.10.2015 г.); Ден на народните будители (02.11.2015 г.); Беседа на тема: „Здравето около нас – алкохол, интернет“
(13.11.2015 г.); Патронен празник на училището (08.12.2015 г.); Коледни и новогодишни празници; Тържество за Апостола на свободата; Пролетни празници
– Баба Марта, 8 март, Първа пролет, литературен конкурс и конкурс за рисунка
на тема „Моята родина“; Пролетен спортен празник (31.03.2016 г.); Празник на
буквите (31.03.2016 г.); Конкурс за рисунка „Моята България“ (м.04.2016 г.); Беседа на тема: „Толерантност към различното“ (м.04.2016 г.); Пролетен концерт
в читалището на с. Дибич под мотото „Силни и красиви заедно“ (27.04.2016 г.);
Великденско боядисване на яйца на открито (28.04.2016 г.); Тържество по случай деня на детето (01.06.2016 г.).
➢ ОУ „Христо Ботев“, село Ивански, общ. Шумен – Конкурс „Неоткрити
красиви надежди“ (29.10.2015 г.); Великденски базар (23-24.04.2016 г.).
➢ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Царев брод, общ. Шумен; ЦДГ 31 – кв.
Мътница, общ. Шумен
Екскурзии до гр. Котел, Жеравна, гр. Преслав и гр. Плиска (м.10.2015 г. и
м.05.2016 г.); Куклен театър (м.12.2015 г.); Общоучилищно Коледно тържество
(м.12.2015 г.); Ден на гр. Шумен (11.05.2016 г.); Детско полицейско управление
(16.05.2016 г.); Спортен празник (9.05.2016 г.).
➢ ОУ „Васил Левски“, с. Градище, общ. Шумен
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Международен ден на Толерантността (27.11.2015 г.); Ромска Нова година
(Василица) и Детски ромски фестивал „Отворено сърце“ в гр. Велико Търново
(14.01.2016 г.; 03.06.2016 г. ); Екскурзия до гр. Варна (05.2016 г.).
➢ ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара, общ. Шумен
Тържествено откриване на учебната година; Спортни мероприятия, посветени на Европейската седмица на движението (21-27.09.2015 г.); Коледен концерт (15.12.2015 г.); Банго Васил (14.01.2016 г.); Тържество-викторина по случай
гибелта на Апостола (19.02.2016 г.); Световен ден против агресията в училище
(Ден на розовата блузка) (24.02.2016 г.); Посрещане на Баба Марта; Тържествен
концерт в читалището на с. Мадара по случай 3 март; Екскурзия до Плиска-В.
Преслав-Шумен (20.04.2016 г.); Ден на Земята (22.04.2016 г.); „Шарено яйце“ –
тържество за Великден; .„Ден на предизвикателството“ (17.05.2016 г.); Тържество за края на учебната година за начална и горна степен; Беседи, проведени
с учениците от групата за ресурсно подпомагане: „Бъдеще без насилие“, „Наркотиците – колко опасни са всъщност?“, „Сектите и опасностите, които крият“,
„Дискриминацията и нейните проявления в междуетническите отношения на
учениците.“, „За или против тютюнопушенето. Изберете сами.“, „Младежките
групировки. Идеология и формални белези“, „Синдромът на жестокостта и неговите жертви – насилието в семейството“, „Ден на Земята“, „Ден на Европа“,
„Световен ден на опазване на околната среда“.
➢ ЦДГ „Златна рибка“, гр. Шумен, ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Шумен, общ.
Шумен; ОУ „Св. П. Хилендарски“, гр. Плиска, общ. Каспичан
Тържествено откриване на учебната година; Есенен спортен празник
(30.10.2015 г.); Ден на народните будители; Коледен концерт в читалището в
гр. Плиска и Коледно-новогодишен концерт пред обществеността на с. Върбяне; Беседа с ученици от начален етап на тема: „Толерантност към различното“
(12.01.2016 г.,); и с ученици от прогимназиален етап на тема: „Толерантност към
различното“ (15.01.2016 г.); Разговор с ученици от начален етап на тема: „Каква музика слушам и какви филми гледам“ (12.02.2016 г.); Годишнина в памет
на Апостола на свободата; Национален празник на Р. България; Весели игри
по случай великденските празници (28.04.2016 г.); Ден на Плиска и на Свети
княз Борис покръстител (02.05.2016 г.); Ден на самоуправлението (09.05.2016 г.);
Спортен празник (19.05.2016 г.); Ден на славянската писменост и култура; Екскурзия до стария град и паметник „Създатели на българската държава“, гр. Шумен (26.06.2016 г.); Тържество за края на учебната година (01.06.2016 г.).
➢ ОУ „Петко Рачев Славейков“, с. Изгрев, ОУ „Хр. Смирненски“, с.
Ясенково, общ. Венец – Международен ден на книгата (23.04. 2016 г.).
СОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Венец, общ. Венец
Ден на народните будители; Световен ден за борба със СПИН Коледа; Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски; Тържествено честване
на 24 май; Международен ден на детето (рисунка на асфалт); Беседи: „Да бъдем толерантни към различните“; „Сигнали награжданска защита. Правила за
действия при „гражданска защита“, „Вредата от алкохола и тютюна“; „Анатомо-
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физиологчни особености при момчета и момичета“; „Здравословно хранене.
Лична хигиена и дневен режим на ученика“.
➢ СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смядово, общ. Смядово – Откриване на учебната година; Тържество за „Хелоуин“; Коледно тържество и Коледен базар; Мартенска изложба; Спортен полуден (19.05.2016 г.).
➢ ОДЗ „Маргаритка“, гр. Смядово, общ. Смядово – Тържество за „Хелоуин“; Коледа; Нова година; Тържество за Баба Марта; Пролетни празници;
Великден.
➢ ЦДГ № 1 „Китка“, гр. Нови пазар; ЦДГ № 2 „Калина Малина“, гр. Нови
пазар; ЦДГ № 3 „Зорница“, гр. Нови пазар, общ. Нови пазар – Коледа и Нова
година; Пролетни празници (м.04.2016 г.).
➢ ОУ „Св. Климент Охридски“; ЦДГ „Синчец“, с. Стоян Михайловски,
общ. Нови пазар
Спортни състезания за с празника на гр. Нови пазар (14.10.15 г.); Участие в спортно състезание на ДЗИ „Спортни звездички 2015“ в зала „Младост“,
гр. Шумен (15.10.2015 г.); Патронен празник на ОУ „Св. Климент Охридски“
(м. 11.2015 г.); Посещение на градската галерия и читалищната библиотека
(08.12.2015 г.); Отбелязване годишнината от гибелта на апостола на свободата;
Тържествено отбелязване националния празник на Р. България – 3 март; Пролетни празници по случай Баба Марта, 8 март, Първа пролет; Участие в „Езиците на сцена“ в НЧ „Христо Ботев“, гр. Нови пазар (28.04.2016 г.); Тържествено
закриване на учебната година (31.05.2016 г. и 15.06.2017 г.).
➢ СОУ „Черноризец Храбър“; ЦДГ „Снежанка“, гр. Велики Преслав, общ.
Велики Преслав
Откриване на учебната година; Коледно тържество (18.12.2015 г.); Тържество за Баба Марта; Тържествено отбелязване националния празник на Р. България; Великден (28.04.2016 г.); Спортен полуден (19.05.2016 г.); Беседа с учениците на тема: „Толерантност към различното“ (м. 03.2016 г.).
➢ ОУ „Христо Ботев“, с. Златар; ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий“, с. Драгоево, общ. В. Преслав
Ден на българските будители; Презентация пред учениците на тема: „Различни или не – ние сме деца“ (25.11.15 г.); Коледно тържество; Тържество в
памет на Апостола за свободата; Тържество за Баба Марта; Великден; Патронен
празник (02.06.2016 г.); Завършване на учебната година.
➢ СОУ „Д-р Петър Берон“, с. Хитрино, общ. Хитрино
Екскурзии до гр. Русе, гр. Силистра и гр. Варна (окт. 2015 г.; юни 2016 г.);
Коледно тържество; Конкурс за най-атрактивна и хубава мартеница. Спортни
игри (19.05.2016 г.).
➢ ОУ „Панайот Волов“, с. Тодор Икономово, общ. Каолиново; СОУ
„Цанко Б. Церковски“, с. Никола Козлево и ЦДГ „Пролет“, с. Ружица,
общ. Никола Козлево – Ден на българските будители и патронен празник
(30.10.2015 г.); Спортен празник (19.05.2016 г.).
➢ ОУ „Христо Смирненски“, с. Пристое, общ. Каолиново
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Тържествено откриване на учебната година; Ден на независимостта; Патронен празник (29.09.2015 г.); Тържествено честване на Деня на народните
будители; Коледно тържество; Беседа на тема: „Аз и другите“ (м. 01.2016 г.); Отбелязване годишнината от гибелта на Васил Левски; Тържествено отбелязване на Националния празник на Р. България; Тържествено честване на 24 май;
Международен ден за защита на детето; Ден на Ботев; Тържествено закриване
на учебната година (15.06.2016 г.).
➢ ОУ „Пенчо П. Славейков“, с. Марково, общ. Каспичан
Международен ден на толерантността (16.11.2015 г.); Коледен базар; Новогодишното тържество; Банго Васил (14.01.2016 г.); Тържество за Баба Марта; Тържествено отбелязване националния празник на Р. България; Великден
(28.04.2016 г.); Спортен полуден (19.05.2016 г.); Тържествено закриване на учебната година (15.06. 2016 г.).
През учебната 2015/2016 г. Ресурсен център, гр. Шумен организира поредица от дейности и мероприятия с участието на деца и ученици със специални образователни потребности:
По повод 9-годишнината от създаването на ресурсните центрове в България, в края на месец октомври, в рамките на два дни, беше организиран празник
за децата със специални образователни потребности. Мероприятията преминаха под мотото: „Моя страна, моя България“. Седемдесет деца със специални
образователни потребности, заедно със своите родители и ресурсни учители,
посетиха Историческия музей в гр. Шумен. Учениците разгледаха постоянната
експозиция, разположена в осем зали, в част от които беше представена историята на региона от най-дълбока древност до наши дни. Интерес предизвика
съкровищницата, в която са показани редки образци на монети от благороден
метал. Посещението завърши в зала с лабиринт, където децата сами откриваха
археологически находки. Удовлетворени от видяното и наученото, всички запазиха в себе си частица от нашето историческо минало.
Вторият ден на празника премина под надслов: „Приятели с животните“.
Общо 33 деца и ученици, обучаващи се интегрирано в различни учебни заведения в област Шумен, посетиха организирано ДП „Кабиюк“, с. Коньовец. Разделени на групи, те яздиха коне и се возиха на каруца. Срещата с тези благородни
животни предизвика приятни емоции, трепети и вълнения. Малко по-късно
разгледаха „Музея на коня“ и се запознаха с историята на държавното предприятие. Някои от децата запазиха спомена от изживяното, изработвайки картини
от природни материали.
Традиционното Коледно тържество, организирано от ресурсния център се
проведе на 17 декември 2015 г. в читалище „Добри Войников“. Присъстваха петдесет деца и ученици със специални образователни потребности от различни
училища и детски градини в община Шумен. Участниците бяха поздравени от
детска вокална група „Барабани“ при НЧ „Асен Златаров“. Специален танц за
тях подготвиха учениците от ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен – СИП Хореография. Проведе се конкурс за най-красива сурвакница. На тържеството прис-
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тигнаха Дядо Коледа и Снежанка с много подаръци, които повдигнаха празничното настроение и децата потънаха във вълшебството на коледните празници.
В края на месец февруари 2016 г. в ресурсния център отвори врати мартенската работилница. Децата със специални образователни потребности изработиха дълга и красива мартеници, усуквайки бели, червени конци и мъниста.
Ученици от ОУ „Д-р Петър Берон“, ОУ „Еньо Марковски“, НУ „И. Р. Блъсков“,
ОУ „Димитър Благоев“ и СОУ „Панайот Волов“ в гр. Шумен завързаха мартеницата около стеблото на дърво в градската градина, поздравиха посетителите
на парка, подарявайки им изработени от тях мартеници и показаха, че активно
могат да участват в живота на своя град.
На 22.04.2016 г. с цел обогатяване и разширяване знанията на учениците със специални образователни потребности за пролетните празници в ресурсния център беше организирано тържество на тази тема. Присъстваха 25
деца от 12 училища от гр. Шумен, гр. Смядово и с. Дибич, техните родители
и ресурсни учители. Представена бе интересна презентация, която запозна
участниците с традициите и обичаите на пролетните празници, с характерните български народни носии и обреди. Децата изработиха интересни пролетни
сувенири и украси, от които бяха аранжирани две картини, олицетворяващи
пробуждането на доброто и новото начало. Така времето отмина незабелязано,
емоциите бяха вълнуващи, а наученото от децата остана завинаги.
Деца със специални образователни потребности и техни връстници от
общообразователни училища в града участваха съвместно в организираната
от Обединения детски комплекс работилница „Великденско яйце“. На Велики
четвъртък с пролетно настроение и слънчеви усмивки 30 деца боядисваха яйца
– един от символите на този празник. Ръководители от детския комплекс помагаха на малките художници в усвояването на различни техники за боядисване
на яйца и направата на кошнички. Всички ученици си тръгнаха с шарено яйце,
кошничка и парче вкусен козунак. Събитието бе отразено във вестник „Шуменска заря“.
На 18 май 2016 г. в спортна зала „Плиска“ се проведе спортен празник с 44
деца и ученици на възраст от подготвителна група до осми клас, които се обучават интегрирано в различни училища на област Шумен. Целта на мероприятието, организирано от ресурсния център, бе мотивиране на децата за участие в
извънкласни спортни дейности чрез физически упражнения и спорт. Водещите
принципи при подбора на игрите и сформирането на отборите бяха, че всеки
може да се справи, но в различна степен и да се създаде толерантна среда, която
детето да почувства като своя, да открие мястото си и забавлявайки се да се
почувства значимо. В игрите участниците освен, че развиха определени физически качества, подобриха устойчивостта на своето внимание, придобиха умения за работа в екип и взаимопомощ, научиха се да следват инструкция и как
да намаляват стреса и напрежението чрез спорт и забавление. Децата и учениците, участващи в спортния празник намериха поле за себеизява, пълноценна
комуникация с връстници, активно взаимодействие с ръководителя на отбора,
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сърдечно и добронамерено общуване, поощрение и подкрепа от публиката в
залата.
Мероприятията и извънкласните дейности, проведени със съвместното
участие на деца и ученици със и без специални образователни потребности показват, че емоционално преживените нравствени моменти, преминали не само
през разума, но и през сърцето формират по-трайни качества и социални умения. От една страна децата с увреждания се учат да бъдат общителни, да вярват
в силите и възможностите си, да се чувстват значими и уважавани, да бъдат
като всички останали. От друга страна, тези форми на работа помагат на децата
без увреждания по-добре да приемат и да се отнасят към своите съученици със
специални образователни потребности, да се научат да бъдат по-толерантни и
по-съпричастни към проблемите на другите. Общото между тях е, че всички те
имат нужда от обич, от внимание, от разбиране, от съпричастност, от непредубедено отношение, чувствителни са по своему и изразяват тази чувствителност
по различен начин, имат нужда да бъдат подкрепяни, искат да бъде забелязано личното им постижение, дори и минимално, искат да бъдат окуражавани.
Извънкласната дейност дава възможност за всичко това и е важен фактор за
запознаване на обществеността с възможностите, способностите, талантите на
децата със специални образователни потребности, което убеждава хората,че
те са деца като всички останали, могат редица неща, отговорни са, имат своя
потенциал и той трябва да бъде развиван.
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ДИРЕКТОРЪТ НА УЧИЛИЩЕТО –
ПРАВНИ АСПЕКТИ НА НЕГОВИЯТ СТАТУТ
Антон Н. Рачев
THE DIRECTOR OF THE SCHOOL –
LEGAL ASPECTS OF HIS STATUS
Anton N. Rachev
ABSTRACT: This study is motivated by the need to clarify the legal nature of the
various functions that the school principal performs, as well as the implementation
of the various specific activities envisaged in the normative acts. Determining the
legal status of the Director in the different roles in which he is involved is relevant for
the proper motivation of his actions related to the management of the educational
institution and their lawful implementation.
KEYWORDS: Labor law relations, legal person, educational institution, legal status.
В съвременното училище дейността на директора е многообразна. Процесът по децентрализация в сферата на образованието, осъществяващ се както в
останалите страни от ЕС, така и у нас, все повече налага да се ограничи пряката
намеса на държавата и държавните органи и на общините и органите за местно
самоуправление и администрация в управленските процеси в училището.
Законодателят отдавна е дефинирал училището като самостоятелно юридическо лице. Това налага различно съдържание и обем на дейностите, които изпълнява един ръководител на училище. Ето защо изясняването на различните
аспекти на правния статут на директора на училище е от съществена важност
за правилното разбиране на неговите правомощия и законосъобразното им
осъществяване в ежедневната управленска дейност. Това се отнася и до законосъобразното съставяне и издаване на актовете и документите, които директорът подписва. Познаването на различните функции е от значение и за всички
останали участници в процесите, в които участва и директорът.

1. Заемане на длъжността „директор“, изисквания.
Основни функции на директора на училище.
Преди да се обсъди специфичният правен статут на директора на училище
от позицията на задачите, които решава, е необходимо да се разгледа процесът,
свързан със заемането на тази длъжност. Към настоящия момент заемането на
директорската длъжност е уредено в Закона за предучилищното и училищно
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образование. За училищата, организирани от общините и държавата, редът за
заемане на тази длъжност е регламентиран в чл. 217 и сл. от този закон. Сключването на трудовите договори с тези директори се извършва от министъра на
образованието и науката, министъра на младежта и спорта и министъра на
културата – за държавните училища, и началника на съответното РУО – за директорите на общински училища.
Изискванията за заемане на длъжността също са визирани в този закон и
в държавния образователен стандарт за това.
Основно изискване е наличието на не по-малко от 5 години учителски
стаж. Останалите изисквания се предявяват в условията за участие в конкурс
за заемане на съответната длъжност, който се обявява от органа, овластен да
стори това. Очевидно е, че изискванията, предявени към кадидатите, следва
да се съобразят с изискванията на държавния образователен стандарт, касаещ функциите, професионалния профил и професионалната квалификация за
съответната длъжност. Самият конкурс се организира и провежда по реда на
Кодекса на труда.
От казаното, макар и съвсем накратко, може да се заключи, че първата
характерна особеност на длъжността на директора е нейният трудово-правен
характер. Директорът е служител, назначен по трудов договор, с работодател,
определен в специалния закон – ЗПУО. Тази първа особеност определя и в голяма степен характера на самите действия на ръководителя, които съставляват
функциите му – те по съществото си представляват изпълнение на задължения
по трудово правоотношение с всички произтичащи от това последици – работна заплата, отпуск, работно време, дисциплинарна отговорност и т. н.
Друга специфична характеристика на тази длъжност е посочена изрично
и изчерпателно в текста на чл. 257 от ЗПУО. Съгласно ал. 1 от тази разпоредба, директорът е орган за управление и контрол, а съгласно ал. 2 той представлява училището. Така дефинираните функции – управление, контрол и представителство, са основните, които характеризират длъжността на директора.
Възможността и задължението да управлява процесите в училище е основна
функция, насочена към постигане на основната цел на училищната институция. Контролното правомощие е пряко свързано с управленското. В резултат
на това правомощие ръководителят получава възможност да оцени резултата
от дейностите в различните процеси и да вземе следващи управленски решения. Представителството е не по-малко съществено правомощие на директора.
В това си качество той по силата на закона представлява институцията пред
всички трети лица, с които тя встъпва в различни правоотношения – с органи
на централната власт, с органи на местното самоуправление и администрация,
с търговци и организации с нестопанска цел, вкл. и училищните настоятелства,
с родителите на децата и т. н.
Изводът, който може да се направи от досега обсъдените, систематично
формулирани от законодателя изисквания за заемането на длъжността „директор“ и посочените в закона основни функции, е:
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– Директорът в качеството си на страна по трудов договор /служител/, следва да изпълнява дейностите, определени пряко в договора или длъжностната
характеристика, както и тези визирани в съответния действащ към този момент
специален образователен закон и подзаконовите актове по прилагането му.
– Директорът, по силата на закона управлява и контролира процесите в
училището, насочени към постигане на основната цел, и едновременно с това
представлява иниституцията пред всички трети лица, които встъпват на различно основание в нея.

2. Специфични дейности, чрез които се осъществяват основните
функции на директора и техният правен характер.
Макар директорът на училище да е назначен на тази длъжност след конкурс по силата на трудов договор със съответния работодател той в това си
качество следва да изпълнява определени функции.
Основните правила, определящи съдържанието на дейностите, които директорът изпълнява, са регламентирани в Наредба № 12 от 01.09.2016 г., която
съдържа утвърден Държавния стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Така съгласно чл. 19, ал. 2 от Наредба № 12/2016, „Директорът като орган
на управление и контрол на държавна или общинска детска градина и на държавно или общинско училище изпълнява своите функции, като:
1. планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, свързани с
обучение, възпитание и социализация в институцията;
2. отговаря за спазването и прилагането на държавните образователни
стандарти;
3. утвърждава списък образец на институцията след съгласуване с началника на регионалното управление на образованието – за институциите, прилагащи системата на делегиран бюджет, и за частните детски градини и училища
или предлага за утвърждаване от началника на регионалното управление на
образованието след съгласуване с първостепенния разпоредител с бюджет – за
институциите, които не прилагат системата на делегиран бюджет;
4. организира и ръководи процеса на самооценяване на училището чрез
изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование с
оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
5. определя училищния план-прием и предлага за съгласуване и утвърждаване държавния и допълнителния план-прием или организира и осъществява
приемането на децата за предучилищно образование в съответствие с наредбата на общинския съвет или с акта на съответния финансиращ орган и определя
вида на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в
случаите на почасова и самостоятелна организация;
6. организира и контролира дейности, свързани със задържането на подлежащите на задължително обучение деца и/или ученици от институцията и с
организирането и изпълнението на приема;
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7. подписва документите за преместване на децата и учениците, за завършено задължително предучилищно образование, за завършен клас, за степен
на образование, за професионална квалификация;
8. съхранява училищния печат и печата с държавния герб;
9. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно
разписание на длъжностите;
10. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в институцията в съответствие с Кодекса на труда; обявява свободните работни места в бюрото по труда и в регионалното управление на образованието в тридневен срок от овакантяването им;
11. организира ефективното управление на персонала, като създава условия за повишаването на професионалната му квалификация и за кариерно развитие на педагогическите специалисти;
12. организира атестирането на педагогическите специалисти и при необходимост организира изработването на план за методическа и организационна
подкрепа;
13. отговаря за законосъобразно, целесъобразно, икономично и прозрачно разпореждане с бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;
14. контролира и отговаря за правилното попълване и съхраняване на документите;
15. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на
проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;
16. поощрява и награждава ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал за постиженията и изявите им;
17. налага санкции на ученици, учители и други педагогически специалисти и непедагогическия персонал;
18. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и благоприятна
среда за обучение, възпитание и труд;
19. отговаря за опазването и обогатяването на материално-техническата
база на институцията, като създава подходяща организация с цел ефективно
изпълнение на задълженията;
20. осъществява взаимодействие с родители и представители на организации и общности;
21. координира взаимодействието със социалните партньори и заинтересовани страни;
22. представлява институцията пред администрации, органи, институции,
организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по
предмета на дейност в съответствие с предоставените му правомощия;
23. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по
чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование.
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(3) Директорът на детската градина, на училището или на центъра за подкрепа за личностно развитие е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.
(5) Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите в определените в нормативен акт случаи.“
Подробното цитиране на тези действия, чрез които се осъществяват функциите, направено с оглед ясно визуализиране на обхвата от дейности, води до
следния извод:
2.1. При изпълнение на някои функции директорът действа като орган за
управление и контрол във връзка с пряката и основна дейност на институцията – образователната. Такива са дейностите по т. 1 – 9 от горепосочените. В
качеството си на ръководител, който управлява и контролира изпълнението на
основни функции на училището, той се явява административен ръководител
на институцията. В това си качество той разполага с правомощието да издава
заповеди. Отношенията, които се създават по този повод, имат административно-правен характер и се основават на основния принцип – „власт – подчинение“. Естествено заповедите на директора в този смисъл не са окончателни и
непроменими. Те подлежат на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс пред определени в закона и стандарта органи.
2.2. По различен начин се определят отношенията между директора и лицата, работещи в институцията – педагогически и непедагогически персонал.
Съгласно чл. 19, т. 10 – 13 от наредбата, директорът притежава качеството „работодател“, предвид правомощието му да сключва трудовите договори с описаните лица. Отношенията от тази гледна точка имат в известен смисъл комплексен и доста сложен характер. Доктрината безспорно счита, че възникването
на отношенията между работодател и работник или служител се основават на
равнопоставеност. „Страните по трудовото правоотношение са в отношение
на юридическа равнопоставеност, т. е. с равни възможности да имат права и
задължения по трудовото правоотношение. Тя е последователно проведена
при учредяването на трудовото правоотношение, защото от тяхната свобода
зависи дали да встъпят или не в трудово правоотношение......“ („Трудово право, седмо преработено и допълнено издание“, Мръчков. В.Ж., СИБИ, 2010 г.,
с. 35) Така определени, отношенията между работодател и служител при тяхното възникване, а и при изпълнение на основните пунктове от договора, вкл. и
относно изменението и прекратяването му, са отношения на равнопоставеност.
Освен характер на равнопоставеност, отношенията придобиват по изключение
характер на йерархичност, на власт и подчинение във връзка с изпълнение на
трудовите функции на работника. „Тази йерархична подчиненост на работника
или служителя е подчиненост на реда на работа, установен от работодателя, на
неговите указания и контрол при изпълнение на възложената трудова функция, на задължението му да ги следва, а когато не се съобразява с тях, да бъде
дисциплинарно наказан....“ (Пак там). Доколкото трудовите правоотношения
и свързаните с тях действия от двете страни по договора са едни от най-чести-
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те поводи за конфликти, очевидно служителят следва да държи сметка за тази
специфика, но на още по-голямо основание това се отнася до директора на институцията, в качеството му на работодател.
2.3. Правомощията по т. 13 имат финансово-правен характер. Методът на
правно регулиране е сходен с тези на административните правоотношения –
власт – подчинение. Винаги в тези отношения едната страна е Държавата, чрез
нейните органи. В допълнение обаче следва да се посочи, че актовете, които
се издават от финансовите органи се различават от административните такива. Докато в повечето случаи административните актове имат конститутивен
характер, създават права или задължения, актовете на финансовите органи
имат декларативен характер. С тях се констатира изпълнението или неизпълнението на законово задължение. Ефектът е значително по-силен при актовете
на финансовите органи което се установява от размера на налаганите глоби,
имуществени санкции или размера на предвидената имуществена отговорност.
Значимостта на тези отношения се определя от характера на бюджетните средства, с които директорът на институцията се разпорежда по така посоченото
правомощие. Те по естеството си имат характер на публични, поради което
законодателят предявява високи изисквания към субектите, които се разпореждат с тях. На правомощието на директора да се разпорежда с бюджетни
средства, съответстват правата и задълженията за контрол на специализирани
институции (напр. Държавна финансова инспекция по смисъла на Закона за
държавната финансова инспекция).
2.4. Различен характер в сравнение с посочените по-горе имат правоотношенията, възникващи по повод т. 22 в частта относно правото да сключва
договори с юридически и физически лица. Освен че директорът действа в качеството си на представляващ, в това си правомощие той встъпва в отношения
на равнопоставеност, но възникващи по различни поводи. Това е така предвид
спецификата на договора като основен източник на тези правоотношения. Договорът поражда единствено отношения на равнопоставеност, независимо от
статута, спецификата или правната форма на другата страна освен училището.
Ангажирането на училищната институция в договор от различно естество означава, че представляваното от директора училище е равнопоставена страна,
която има поети задължения и дефинирани права по него. Изпълнението или
неизпълнението ще доведат до настъпване на уговорените в договор последици, които страните искат (когато е налице изпълнение) или не искат (когато
се касае за неизпълнение и последваща санкция, предвидена в договора). Ето
защо всяко друго качество на директора (административен ръководител, работодател и т. н.) и свързаният с това характер на правоотношенията тук са
напълно ирелевантни. Напълно достатъчно е, че той е представляващ институцията. Показателни в тази насока са текстовете на: чл. 8 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), съгласно който „Договорът е съглашение между
две или повече лица, за да се създаде, уреди или унищожи една правна връзка
между тях.“, чл. 20, предл. първо от ЗЗД: „При тълкуване на договорите трябва
да се търси действителната обща воля на страните.“, както и на чл. 20а от ЗЗД:
„Договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили.“
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2.5. Освен посочените основни видове правоотношения и свързаният с
това правен статут на директора, специфично е задължението по т. 23 от нееднократно цитирания текст на чл. 19 от Наредбата. По силата на това разпореждане на закона директорът следва да съдейства на компетентните органи
при установяване на нарушения по чл. 347 от ЗПУО. Това законово задължение практически означава, че директорът дължи съдействие всеки път, когато
компетентните органи по този текст трябва да предприемат действията, които
са им вменени като задължение – установяване на нарушенията и осъществяване на административно-наказателното производство по тази разпоредба. В
този смисъл, макар директорът да не е пряко подчинен на тези органи, той съобразява поведението си с техни конкретни искания за съдействие и по силата
на нормативен текст. Самата разпоредба на чл. 347 от ЗПУО е свързана с осъществяване на контрол по спазване на задълженията на родителите да запишат
децата си в образователна институция и да осигурят присъствието им там по
време на образователния процес. Това задължение кореспондира с основното
право на образование на децата, гарантирано от държавата и от международните правни актове. Ето защо директорът, като задължен да организира образователните процеси в институцията, да управлява същите и да осъществява
контрол върху тях, неминуемо следва да съобрази и да осъществява контрол
върху онази част от тези процеси, свързани със записването на децата в образователните институции и тяхното посещение по време на образователния
процес. Органите за контрол върху този процес, свързан с налагане на административни наказания на родителите, са органи, определени от кмета на общината, които констатират обстоятелствата и съставят актове за установяване на
административни нарушения, както и Кмета на общината, който в качеството
си на административнонаказващ орган, или овластено от него лице, издава наказателни постановления за установените административни нарушения.
2.6. Освен посочените правоотношения, които ясно могат да се дефинират
въз основа на анализ на специфичните дейности, които директорът следва да
осъществява, има и още едно, което може да се формулира въз основа на анализ
на част от тези правомощия. В тази насока следва да се посочи глава девета,
раздел трети от ЗПУО – „Санкции на учениците“. В разпоредбите от чл. 199 и
сл. от ЗПУО от този раздел са посочени видовете мерки и санкции, които могат
да се налагат на учениците при неспазване на законовите им задължения по
време на образователния процес. Основна роля в този процес играе директорът
на училище. Той е този, който издава заповед за налагане на съответната мярка
или санкция. Ето защо, в това си качество, той следва да съобразява специфични „процесуални“ правила, без което административният акт – заповед, не
може да произведе необходимото правно действие и би бил порочен. Стриктното съблюдаване на правилата за констатиране на извършеното от страна на
ученика нарушение, за провеждане на цялото производство, вкл. до отразяването на наложената мярка или наказание и привеждането му в действие, е поредица от правно-регламентирани действия, предписани от закона. Предвид
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това правният статут на директора като наказващ орган изисква от него строго
спазване на предписаните от нормативните актове действия, в предвидената
форма, с оглед спазване правата и на детето.
2.7. В редица случаи директорът на училище може да заеме статута и на
субект на административно-наказателна отговорност. Такива са случаите, в
които е предвидено той да изпълни законово задължение, за неизпълнението
на което нормативен акт предвижда налагане на административно наказание.
Множество са нормативните актове, които се прилагат във връзка с образователната дейност в училище. Такива могат да са напр. нормативни актове уреждащи финансовата сфера, където наред с имуществената отговорност, на ръководител може да се наложи административно наказание „глоба“ (напр. в ЗДФИ
и по-конкретно в неговите административно-наказателни разпоредби, чл. 32,
ал. 1, в различни хипотези предвижда налагане на административно наказание
„глоба“ на виновните длъжностни лица, а съгласно чл. 19, ал. 2, т. 13 от Наредба № 12/2016 г., директорът отговаря за използването на бюджетните средства.
Това налага извода, че длъжностно лице в случая е именно той и той би следвало да понесе административно-наказателната отговорност.)
3. От описаните по-горе различни хипотези, обусловени от различните
(макар не изчерпателно анализирани) правомощия на директорът на училище,
може да се заключи, че в различни случаи неговият правен статут има различно
естество, независимо от основните функции, които той осъществява – на управление, контрол и представителство.
Така неговият правен статут може да е свързан с:
– Качеството му на служител, назначен по трудов договор, когато се касае
за източника на неговите последващи правомощия – трудовия договор. Този
правен статут предполага в пряката си дейност директорът да се ръководи от
визираните в договора длъжностна характеристика, закон и подзаконови нормативни актове и задължения.
-Участие в административни правоотношения, където основният метод
на регулиране е изграден на принципа власт и подчинение, вкл. относно административните мерки и санкции.
-Участие в трудови правоотношения, където основният метод на регулиране е гражданско-правният, т. е. основан на равнопоставеност между страните, съчетан с йерархичния, съпътстващ изпълнението на конкретните трудови
задължения и съобразени с трудовия процес, организиран от работодателя.
– Участие в договорни (облигационни) правоотношения, различни от трудовите, където отново методът на правно регулиране е равнопоставеност, но
без да са налице специфичните елементи на йерархичност. В тези правоотношения директорът като представител на институцията е напълно равнопоставен с представителя на съдоговорителя – юридическо лице или физическото
лице, което е другата страна по договора – така както равнопоставени са самите страни, които се представляват от посочените лица.
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– Участие в административно-наказателни правоотношения – по повод
нарушения, извършени от него, на различни нормативни актове, където е предвидено представляващият също да бъде субект на нарушението и да понесе административно-наказателната отговорност.
– Участие в отношения във връзка с имуществена отговорност по повод
норми, уреждащи финансово-стопанската и отчетническата дейност, в т.ч. регулиращи дейността на училището, в които случаи директорът може също да
бъде носител на отговорност именно заради това си качество.
Многообразието на правните аспекти в статута на директора предполага
доброто им познаване и съобразяване с конкретните изисквания, правомощия
и задължения с оглед законосъобразното осъществяване на основните цели на
училището като образователна институция.
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ЗА ИЗРАЗНИТЕ ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
НА ГРАФИЧНИТЕ ТЕХНИКИ
Благомир К. Папазов
ABOUT THE EXPRESSED TECHNOLOGICAL
POSSIBILITIES OF GRAPHIC TECHNIQUES
Blagomir K. Papazov
ABSTRACT: Thanks to its characteristic imagery and printing techniques, the expressions of graphic art can contain a variety of ways of visual impact. In graphic
art, individual techniques and techniques have their own specific characteristics.
KEYWORDS: graphic arts, printing techniques, abstract and experimental graphics,
Viscosity technique, Silligraphy.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-84/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Благодарение на характерните си изобразителни способи и печатни техники изразните дадености на графичните тиражирани произведения могат да
съдържат разнообразни начини за визуално въздействие. В графичното изкуство отделните техники и технически похвати имат свои специфични изразни
характеристики. Най-често те се предопределят от вида и качествата на печатаемата повърхност, от използваните изобразителни материали, от това какъв
вид печат и възможностите си за съответен графичен изказ. Естествено, каквато да е техниката или технологията, водеща е ролята на графика, който ги
предопределя и създава, благодарение на професионалния си опит, индивидуалния си естетически усет и художествени предпочитания. Изграждането на
графичния образ, чрез използваните средства за художествен изказ, може да
бъде подчертано двуизмерно, плоскостно-декоративно, обемно-пространствено или комбинирано. Образите в графичната творба могат да се съпоставят
силуетно върху неутрален плоскостен фон, да се загатва обемът им едва забележимо, да се пресъздават реалистично или да се поставят в определени пространствени измерения в полето на графичния лист. В съвременната графика
има техники, които са съвместими с компютърни обработки, което увеличава
параметрите на участие и въздействие на използваните изразни средства. Благодарение развитието на сканиращите и принтиращи технологии се интегрират все по-чувствително компютърно-генерирани визуални продукти в комбинация с ръчно рисувани изображения.
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В графичното изкуство съществена роля заема условността. В някои графични творби тя може да бъде и водещо или основно средство за достигане на
желания художествен резултат. Условността е характерна черта на графичното
изкуство, защото чрез своите изобразителни стойности предлага на твореца
да реагира чрез използване своеобразните художествено-изразни въздействия
на пространствено-обемните, цветовите и композиционни дадености. Предаването на формата и цвета на изображенията посредством черно-белия графичен израз не е недостатък, а графичен начин за израз, чрез който една творба
може да постигне богата нюансировка и тоналност, която да съперничи с колоритното изграждане при живописното изкуство. Използвайки условността
и езика на черно-бялото изобразяване, артистичната графика изразява естетически послания, които са не по-малко художествено стойностни от останалите
изящни изкуства. В абстрактните графични творби, където изображенията са
замислени като вътрешен строеж на отношения между форми и цветове (черно-бели, хроматични или комбинирани) изборът и участието на графичните
изразни средства има особено важно и подчертано значение. Многообразните съчетания от графични изразни средства създават различни настроения и
естетически послания. Както споделя известният български график Борислав
Стоев графичното изкуство „..задоволява духовната потребност от красота,
изразява мисли и идеи, отразява вътрешния мир на художника, подтиква към
размисли. Често сравняват графичната картина с поезия“.
Разнообразието от техники и технологии, съчетанията между тях, използването на компютърните средства и предизвикателствата на експерименталните подходи предполагат максимално разгръщане на художествено-изразните
пластични възможности на съвременното графично изобразително изкуство.
Графичното изкуство не е лишено да използва участието на цвета и неговите
нюанси, но докато в живописта цветът играе основна роля, то тук тя е по-скоро
условна. Графиката е преди всичко изкуство на линеарно-рисунъчните пластични изяви, на изчистеността и пестеливата изразност, но многоцветната графика предполага възможности да се разширят периметрите за художествено
въздействие. При повечето графични технологии многоцветни тиражи могат
да се получат безпроблемно от една и съща печатаема повърхност посредством
преливания и разделно намастиляване. В техники като сериграфия и силиграфия, както и в някои области на експерименталната графика, участват компютърни обработки, което на практика позволява тоналното богатство и пълнотата на цветовия регистър да се постига оптимално чрез 7 до 10 отделни плаки.
В този смисъл участието на цвета, като допълнително изразно средство, вече
може да има и други, много по-широки измерения в графичното изкуство.
Едни от сравнително новите графични техники, които позволяват пошипокообхватно да се експериментира с възможностите на изразните средства,
са т. нар. „вискозитетна техника“ и силиграфията.
Вискозитетната техника е създадена през 1950 г. от Стенли Хайтер
във Франция. Това е хибридна комбинация между инталио (дълбок печат)
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и релефен (висок) печат. При този метод всичките цветове се наслагват
едновременно върху една единствена плоча. За да започне художникът да
създава матрица за дълбок печат с различни нива, плочата се намазва с гъсто
(лепкаво) мастило и се избърсва като обикновена плоча за дълбок печат. След
това обаче се минава с валяк, подобно на високия печат, като валякът е намазан
с мастила с различен вискозитет (лепкавост). В зависимост от това дали валяците са меки или твърди, и дали при минаването с валяка се употребява по-голям или по-малък натиск, съответно мастилото полепва на различни нива на
плочата. Мастилата с различна степен вискозитет няма, също така да се смесят,
подобно на масло и вода. Така, експериментирайки различни комбинации с
мек валяк, намастилен с гъсто (лепкаво) мастило, или твърд валяк, с по-рядко
мастило, както и други възможни комбинации, художникът може да постигне
богат живописен изразен ефект. Неудобството на този процес е, че лесно може
да бъде изпуснат под контрол. Преимуществата пред останалите техники е, че
се получават богати изразни тоналности на многоцветния отпечатък, само с
едно преминаване през пресата.
Силиграфията е сравнително нов безводен метод за повърхнен печат.
Първите опити в тази техника са на американеца Хари Хоен от края на 60-те години на миналия век. През 1991 г. Ник Симонов (професор по графика в канадския Университет, в Саскатун) публикува технологията в сп. „Леонардо“. След
като експериментира с различни видове силикон, достига до сухо отпечатване
върху алуминиева плака. Като репродуктивна техника силиграфията се отличава с лекота и достъпност на изработването си. Като своеобразен метод на
повърхнения печат изобразителните диапазони на техниката надхвърлят възможностите на традиционната литография. В силиграфията се интегрират
разнообразни техники, похвати и изобразителни материали. Изключително
успешно се прилагат техники като: лави, акватинта, негро, директно рисуване
върху плаката, прехвърляне на фотоизображения върху алуминиеви плаки с
фоточувствително покритие, прехвърляне на изображения чрез ксерокс или
принтер, многоцветен печат, използване на компютърни технологии в помощ
на цветния печат и др. Използваните изобразителни материали трябва да са
на водна, а не на маслена основа (молив, маркери, туш, акварел, темпера и др.).
При техниката силиграфия могат да се включва използването на разнообразни
прахообразни материали (сухи пигменти, тонер на прах, ситен колофон и др.)
с които се разширяват изразните възможности на тази техника. Удачен за употреба е сухият копирен тонер за рисунка, рисуване с креда от сух тонер, както
и директно рисуване с гума арабика. Алуминиевата плака върху която ще се
работи трябва да се почисти идеално, след което се корнира с фина шкурка
или домакинска тел. За предпазване от оксидация се намазва с гел от натриев
силикат. Изображенията върху плаката се реализират директно или чрез преводи. Цялата повърхност на плаката се покрива със силиконов разтвор, който
задължително трябва да е на неутрална, а не на ацетонова основа. Покриването
е с използване на мека хартия и се извършва до получаване на фин и тънък
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слой, като излишния силикон се премахва. Според типа корниране се използва
различен процент силиконов разтвор, като разредителят не трябва да съдържа
терпентин, т. е. да е неароматизиран. Изчаква се да изсъхне много добре, което
обикновено отнема няколко дни, след което се пристъпва към проявяване на
изображението с топла вода или ацетон с леки кръгови движения. Проявяването се прави само когато следва непосредствено намастиляване и отпечатване,
след което може да продължи многократно. Отпечатването може да се извършва на суха или навлажнена хартия, в зависимост от използваните материали и
помощни техники. С участие на многоцветните форми в силиграфията все повече се налага при цветоотделянето да се използват компютърните технологии,
които осигуряват изключителна прецизност. Програми като Adobe Photoshop,
Adobe Pfotoshop Elements 2.0 и Gorel PHOTO PAINT дават възможност цветното изображение да бъде разработено и разгърнато на отделни слоеве, всеки
от който съответства на един цветен удар при печата. Готови и цветно решени
проекти могат да се вкарат чрез качествен скенер в програмата, да се обработят,
да се извърши цветоотделянето и да се снабдят с пасери.
Техниката силиграфия предоставя на художника широк диапазон от експериментална дейност, включващо дирекно рисуване, дорисуване, препечатки,
трансфер, рисуване върху фотографии, възможности за използване на компютърни програми и др. Изразният диапазон на силиграфията може да се обогатява и от възможностите на сухата четка, въглена, графита, кредата, туша (с
перо или четка) и редица други материали.
Акцент върху влиянието на изразните средства се забелязва и при новаторските търсения в изказа на абстрактната и експерименталната графика,
където художественият процес обхваща различни начини за преобразуване на
графичната визия, посредством наслагвания на мастила, колаж, пикаж, квилинг (ленти), хартиена каша, книжна пластика, текстурирана хартия (с повишена фактурност) и др. С тези нетрадиционни похвати се обогатяват и разнообразяват изразително-художествените графични средства, търсят се иновационни подходи и авторски решения, носещи почерка на индивидуалния
творчески акт на художника график.
Проф. д-р Благомир К. Папазов
Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИ
ОТ СОУ „ХРИСТО БОТЕВ“ ОТ ГР. РУСЕ ОТНОСНО
ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТ
Валери С. Йорданов
THE VIEW OF TEACHERS OF „HRISTO BOTEV“
HIGH SCHOOL OF RUSE FOR THE NEEDS
OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Valeri S. Yordanov
ABSTRACT: The report summarizes the opinion of 50 teachers in Physical Education and Sport from the School „Hristo Botev“ Rousse, studied with the help of a
poll. The goal we set out in this study is to disclose the quality of human resources
preparation and competencies that ensure the functioning of the physical education
and sports subsystem in the educational institutions.
KEYWORDS: teachers, results, education.

Изложение
Физическото възпитание и спорт в училище са неделима част от цялостната образователна система, която осигурява интелектуалното и физическото
развитие на младото поколение. Единствено в учебния процес по физическо
възпитание и спорт се решават в голяма степен проблемите, свързани с укрепване на здравето, нормалното психо-физическо развитие и развитие нивото на
двигателните качества на учениците във всички етапи на образователната ни
система.
Дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ не е само средство за постигане на добра физическа форма и здраве, влиянието на спорта не се ограничава само с физическото развитие на човек, а е и един от най-добрите възпитателни методи, средство за нравствено, естетическо и интелектуално усъвършенстване на личността [4].
Обучението по физическо възпитание и спорт постави и нови въпроси
пред специалистите в областта на училищното физическо възпитание. Успоредно с разкриване на безспорно високото му качество, за нас е важно да потърсим
и оптимизираме всички фактори, от които зависи неговата ефективност.
Държавните образователни изисквания по физическо възпитание и спорт
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в нашата страна определят главните цели на предмета като специфичен учебно-възпитателен процес. В различните образователни степени и етапи тези
цели са съобразени с възрастовите особености, психическото и физическото
развитие на учениците [1].
Възможностите за вариативност на съдържанието и многообразието на
формите позволяват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната
ориентация на ученика, неговите интереси и потребности. По този начин се
осъществява едно продължение на процеса за либерализация на физическото
възпитание и спорта в училище., заложено в основите на държавните образователни изисквания за учебното съдържание по „Физическо възпитание и
спорт“ [2].
Според Т. Симеонова(2010) с повишаването на подготовката, квалификацията, образователния си ценз и желанието за реализиране на Държавните
образователни изисквания и стандарти учителите ще оптимизират учебно-възпитателния процес по предмета Физическо възпитание и спорт [3].
ЦЕЛ на нашето изследване – да анализираме моментното състояние на
организация и реализация на обучението по физическо възпитание и спорт,
реализацията на третия учебен час, отношенито съм оценяването, проблемите
за материално и методическо обезпечаване през погледа на учители.
ЗАДАЧИТЕ за осъществяването на целта бяха:
-проучване на достъпната литература и нормативни документи по проблемите на спортно-педагогическия процес и модулното обучение по физическо възпитание и спорт в училище;
– анкетно изследване на мнението и отношението на учителите към ефективността на обучението;
– обобщаване на изводи и препоръки за подобряване на работата в училище.
Необходимата инфрмация събрахме с помощта на педагогическо
наблюдение, беседа и анкета с 50 учители от СОУ „Христо Ботев“, гр. Русе.

Анализ на резултатите
Преди всичко е невъзможно с помощта на анкета да бъдат обхванати толкова много и разнообразни възлови въпроси за реализацията на обучението по
физическо възпитание и спорт и третия учебен час в българското училище. Без
да претендираме за изчерпателност ще направим опит да обобщим получените
данни от анкетното проучване. Анкетата съдържа 10 въпроса, като те са закрити – позволяващи избор на предложен вариант на отговор. Първият въпрос
от анкетата акцентира вниманието на учителите към любимото занимание в
спорта на учениците: „Кои са любимите дейности на учениците?“ Резултатите показват, че най-голям интерес, според учителските наблюдения, има към
подвижните игри – цели 27 %. По равно са разпределени процентите, а именно
17 %, между лека атлетика и контролни упражнения. Само с един процент понадолу от тях са ритмичните игри и танците. Гимнастиката заема 10 % от отго-
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ворите на анкетираните учители. По 6 % и 7 % се падат съответно на водните
спортове и туризма.
Вторият въпрос от анкетата е интересен. Той отпраща към общия хорариум часове по физическо възпитание и спорт и неговото отношение към общия
обем знания и умения, които трябва да придобият учениците. Прави впечатление, че разликата между утвърдителния и отрицателния отговори е само 1 % в
полза на утвърдителния. Резултатите на този въпрос не могат с категоричност
да ни насочат към текущата ситуация в училище. Съществен процент от учителите смятат, че учениците са твърде претоварени в учебната си програма – 20 %.
Само 7 % от анкетираните не могат да преценят реално ситуацията.
Третият въпрос е свързан с действащата нормативна уредба. Той е следният: „Смятате ли, че настоящите учебни програми по Физическо възпитание и
спорт отговарят на съвременните изисквания?“ Фигура 1, отговорите на анкетираните учители са притеснителни. Прогрес има при отрицателните отговори – 37 %. Може би анкетираните учители намират недостатъци в действащите
програми, може би ги смятат за остарели и е необходимо осъвременяване и
синхронизиране с действащата актуална правна уредба. Необходимо е нещата
да се прецизират, за да протича гладко дейността на учителите и те да преподават необходимото учебно съдържание според възрастта на учениците. Малко
по-малко са утвърдителните отговори – 33 %. Тук прави впечатление разделението на процентните резултати почти наполовина. Защо няма единство в отговорите на учителите, ние само можем да предполагаме! Прави впечатление,
че не малък е процентът и на учителите, които не могат да преценят адекватно
ситуацията – 22 %. А 8 % са заявилите, че не знаят отговора, този въпрос не влиза в техните задължения, той е част от управленските въпроси.

Фиг. 1.
Интересно е разпределението на процентните отговори при следващия
четвърти въпрос: „Как оценявате резултатите, които показват учениците по
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физическо възпитание и спорт?“ Фигура 2, еднакво е процентното съотношение между отговорите „задоволителни“, „незадоволителни“ и „добри“ – 27 %.
Само 3 % оценяват постиженията на учениците като много добри и цели 16 % –
като отлични. Отново не виждаме категоричност в мнението на учителите. Налице е колебание в отделните мнения, които очертават различни позиции. И
този въпрос показва наличието на известни резерви в учебната програма по
физическо възпитание и спорт. Касае се за недостатъци или пропуски, които
трябва да бъдат отстранени и заменени с адекватни учебни рамки.

Фиг. 2.
Следващият въпрос засяга здравните аспекти от практикуването на спорт
и основната причина за въвеждане на дисциплина Физическо възпитание и
спорт в училище: „Оказва ли влияние двигателната дейност в часовете по физическо възпитание и спорт върху здравословното състояние на учениците?“
фигура 3, приятно усещане оставят мнозинството от учителите, които заявяват,
че категорично здравословното състояние на учениците е повлияно от часовете
по Физическо възпитание и спорт. Цели 50 % отговарят в полза на този отговор.
Но в противовес на тях 31 % от анкетираните учители отговарят отрицателно
на този въпрос, предвид лошите хигиенни условия в училище. Учебната материална база в голяма част от българските училища наистина се явява проблем,
поради недостигащ държавен бюджет. А 19 % отговарят също отрицателно, поради причина – често боледуване на учениците.
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Фиг. 3.
Шестият въпрос от настоящата анкета гласи: „Наблюдава ли се усъвършенстване на двигателните навици на учениците при системно занимаване с
двигателни дейности?“ Тук мнозинството от отговорите определено са положителни, като 40 % изразяват мнение, че резултатите са положителни в края
на всяка учебна година; докато 47 % са за това, че учениците показват завидни
резултати в края на всяко учебно ядро. 13 % заявяват, че учениците показват
видими резултати само при определени дейности, но не посочват конкретно
кои. Тук можем да предполагаме, че учениците не показват своите конкретни
предпочитания и съответно учителите не са запознати с допълнителните интереси на учениците си.
Седмият въпрос е: „Отделяте ли специално внимание за упражнения с оздравителен характер?“ Фигура 4, въпросът е особено интересен и винаги актуален. На тази част от ползите на физическото възпитание трябва да се оказва
винаги необходимото внимание. Висок е процентът на отзовалите се с положително мнение по този въпрос – цели 33 % – те споделят, че вниманието към
здравето е постоянно. Но по завидно висок е процентът на отговорилите положително с епизодични наклонности – цели 45 %. Определено това разпределение на гласовете може да предикира вероятността за загриженост от страната
на учителите за здравословното състояние на своите ученици и за желание програмата в учебните часове по тази насока да се подобрява. Не малък процент
обаче заемат и отрицателните отговори на анкетираните – 22 %. Високите цифри определено сигнализират за наличието на резерви в начина на протичане
на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
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Фиг. 4.
Осмият въпрос касае личната позиция на анкетираните учители: „Коя е
предпочитаната от Вас дейност в часовете по физическо възпитание и спорт?“
Отговорите между отделните възможни отговори са равномерно разпределени. Като по-висок превес имат спортовете: гимнастика, подвижни игри, лека
атлетика, спортни игри – съответно 23 %, 20 %, 18 % и 17 %. Може би това се
обяснява с масовото разпространение на тези спортове в практиката като цяло.
Освен това са по-лесно изпълними и достъпни за всички възрасти. Спортове
като плуване, хора и танци и зимни игри са като че ли по-малко популярни и
процентите при тях са: 7 %, 8 % и 7 %.
Деветият въпрос от настоящата анкета е ценен с информацията, която
дава за структурата на урока. Той гласи: „Смятате ли, че сегашната структура на
урока е подходяща?“ – Фигура 5, близо половината от анкетираните отговарят
утвърдително на този въпрос. Но малко под половината от интервюираните
съобщават, че урочната структура всъщност е доста неподходяща. Тази част от
учителите определено смята, че трябва да има промяна в учебното съдържание,
за да може то адекватно да приеме новите нужди на съвременните ученици. Не
малък процент от участниците в анкетата отговарят уклончиво с отговор „не
знам“, а именно 16 %. Всеки трябва да има мнение, всеки трябва да го изрази,
особено когато трябва да се върви по пътя на промяната – всяка идея, всеки съвет е ценен по своему и допринася за напредъка и прогреса в системата. Всеки
трябва да може съвестно да изпълнява своите административни задължения и
да застане отговорно зад заеманата позиция.
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Фиг. 5
Десетият последен въпрос от настоящата анкета акцентира върху информирането на родителите: „Запознавате ли родителите с резултатите от учебния
процес по Физическо възпитание и спорт?“ Във възпитанието споделената
информация „учител-родител“ е особено ценна и се разглежда като важна за
постигането на качествени и трайни възпитателни и образователни резултати.
40 % са резултатите от учителите, които съобщават, че най-редовно уведомяват
родителите за резултатите на техните деца в училище. 23 % от учителите съобщават, че уведомяват родителите, но само във времето на родителските срещи.
23 % от анкетираните съобщават, че уведомяването на родителите е съвсем несистемно, нередовно и изглежда не се държи на това. Най-фрапантното е, че
има и един значителен процент (14 %) от отговорите, които дават за възможен
отговор следния: „не, те не се интересуват“. Тази констатация е тревожна, макар
и на фона на останалите позитивни мнения. Нужно е да се поработи и върху
тази част от учебното съдържание, свързана с поддържането на здрава връзка
между учителите и родителите.

Заключение
Според мнението на преподавателите и направения анализ на проведените анкети е ясно, че очевидно съществуват съществени пропуски, резерви
относно оптимизирането на учебно-възпитателния процес по предмета Физическо възпитание и спорт, като се потърсят нови подходи, средства и методи
за осъществяване.
Основна цел на педагога е редом с развитие на двигателните качества на
ученика да повиши физическата и психичната устойчивост на децата, да създаде трайни интереси и навици за занимание със спорт. Ето защо ефективността
на системата за физическо възпитание и спорт в училище в най-голяма степен
зависи от постоянното повишаване на компетенциите, както на учителите по

Проучване мнението на учители от СОУ „Христо Ботев“ от гр. Русе

69

физическо възпитание, така и на цялата управленска структура. Това налага актуализиране на позициите на държавните и обществени органи и организации
за формиране сред децата и младежта на ценности и ориентации за съзнателно,
позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо усъвършенстване.
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АНКЕТНА КАРТА
1. Кои са любимите дейности на учениците?
а) Подвижни игри
б) Гимнастика
в) Лека атлетика
г) Туризъм
д) Ритмика и танци
е) Контролни упражнения
и) Водни спортове
2. Достатъчен ли е обемът по физическо възпитание и спорт от знания,
умения и навици, които учениците трябва да усвоят?
а) Да
б) Не
в) Учениците са претоварени
г) Не мога да преценя
3. Смятате ли, че настоящите учебни програми по физическо възпитание
и спорт отговарят на съвременните изисквания.
а) Да
б) Не
в) Не мога да преценя
г) Не знам, това са управленски въпроси

70

Валери С. Йорданов

4. Как оценявате резултатите, които показват учениците по Физическо
възпитание и спорт?
а) Незадоволителни
б) Задоволителни
в) Добри
г) Много добри
д) Отлични
5. Оказва ли влияние двигателната дейност в часовете по физическо възпитание и спорт върху здравословното състояние на учениците?
а) Да
б) Не – хигиенните условия са лоши
в) Не – децата често боледуват
6. Наблюдава ли се усъвършенстване на двигателните навици на учениците при
системно занимаване с двигателни дейности.
а) Да – в края на учебната година
б) Да – в края на съответното ядро
в) Само в определени дейности (кои)
тер?

7. Отделяте ли специално внимание за упражнения с оздравителен харака) Да постоянно
б) Да епизодично
в) Не, това е работа на други

8. Коя е предпочитаната от Вас дейност в часовете по физическо възпитание и спорт.
а) Гимнастически упражнения?
б) Подвижни игри
в) Лекоатлетически упражнения
г) Народни хора и танци
д) Игри при зимни условия
е) Плуване
и) Спортни игри (баскетбол, волейбол, футбол, хандбал).
9. Смятате ли, че сегашната структура на урока е подходяща?
а) Да – отчасти
б) Не – тя трябва да е различна
в) Не знам
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10. Запознавате ли родителите с резултатите от учебния процес по физическо възпитание и спорт?
а) Да, само на родителски срещи
б) Да, редовно
в) Несистемно
г) Не, те не се интересуват
д) Не, не е необходимо
докторант Валери Стефчев Йорданов
Катедра „Физическо възпитание и спорт“,
Русенски университет „Ангел Кънчев“
e-mail: valeri0705@abv.bg

ИНТЕРАКТИВНО СЕМИНАРНО И ЛАБОРАТОРНО
УПРАЖНЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ
Васил И. Василев
INTERACTIVE SEMINAR AND LABORATORY
EXERCISE IN TECHNOLOGY TRAINING
Vasil I. Vasilev
ABSTRACT: Interactive methods help build a new learning reality based on joint
search, dialogue, discussion and decision-making. The goal of interactive learning is
to make every participant in the seminar form knowledge and professional development.
KEYWORDS: seminar, seminar, discussion, aquarium, brainstorming, debate and
forum.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 88/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Във висшето образование все по-често се търсят алтернативни педагогически технологии на обучение. Използването на интерактивни методи предполага съвместна работа между преподаватели и студенти, при която се вземат решения, преодоляват се възникнали противоречия и се сближават гледни
точки. Интерактивните методи изискват работа в екип с партньорски взаимоотношения и диалогов вид комуникация между участниците. Те спомагат за
толерантно поведение в общуването, предполагат умения да се изслушват, обсъждат, осмислят и възприемат чужди мнения, различни от собственото.
Сред разнообразните форми на организация семинарното упражнение заема специално място сред ефективните методи на преподаване. Те имат дълга
история, използвани са в древногръцките и римските училища. От ХVII век се
използва в университетите в Европа, а през ХIХ век и в България.
Главната цел на семинарното упражнение е да обезпечи практическото
използване на теоретичните знания технологично обучение и професионално
образование.
Изследванията в тази насока показват, че най-добри и развиващи възможности имат обобщаващите семинарни упражнения, които имат за цел да систематизират знанията по изучаваната тема.
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Те са гъвкава форма на обучение, включваща направляващата роля на
преподавателя в самостоятелната работа на бъдещите специалисти. Ефективността на семинарните упражнения много зависи от качеството на лекциите и
самоподготовката на студентите.
Семинарните упражнения дават възможност за формиране на личностни
качества на студентите. В днешно време има много разновидности на семинарни упражнения, всеки от които осигурява специфични условия за проява на
активност у студентите. Такива са семинарните упражнения, които не са свързани с тематиката на лекционния курс. Тяхната цел е по-задълбочено проучване на конкретен научно-практически проблем.
Съществено влияние върху ефективността на семинарното упражнение
оказва разположението на участниците. Традиционния начин за разположение
на работните места на студентите е един зад друг с лице към преподавателя. В
този случай се реализира групова форма на обучение и във всеки един момент
преподавателят взаимодейства с групата и изпълнява обобщаваща функция.
При такива семинарни упражнения се възпроизвежда класическата форма,
която е остаряла. Лично участие на студентите не се осъществява, няма интелектуална инициатива, тя принадлежи само на преподавателя. Съществува
дистанция между него и студентите и се поставя бариера за комуникация и взаимодействие. Студентите имат възможност да не вземат отношение по темата и
да се занимават с друга работа. Студентът е в пасивна позиция, речевата активност се свежда до минимум, всеки се изказва с позволението на преподавателя.
Основната маса студенти не взема отношение и няма опит за професионално
формулиране на мисли.
Утвърдена форма на семинарно упражнение е интерактивната [1,2,3].
Интерактивните методи спомагат да се изгради нова образователна действителност, основана на съвместното търсене, диалог, обсъждане и намиране на
решения.
Целта на интерактивното обучение е всеки един участник в семинарното
упражнение да формира знания и професионално развитие.
Провеждането на семинарните упражнения в интерактивна форма е сложна задача за преподавателите и студентите. Нужен е опит в създаване на комуникационни способности, съответстващи на потребностите при подготовката
на семинарното упражнение. Студентите стават съпричастни, проявяват висока степен на заинтересованост, активност и творчество.
Съществуват различни специфични форми за реализиране на интерактивни семинарни упражнения.
Дискусия − това процес за диалогово общуване на участниците, в хода на
което се придобива практически опит, води до съвместно участие в обсъждането и формира теоретично и теоретико-практическо мислене у студента.
Целта на дискусията е да предостави на всеки студент възможност за
практическо използване на теоретични понятия в речта. При формулиране
на собствените си гледни точки по обсъжданите въпроси студентите доказват
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или опровергават истинността на взетите решения. Характерна особеност на
семинарните упражнения е възможността за равноправно и активно участие
на студентите при обсъждане на теоретични постановки и предлагане на решения за оценка на тяхната коректност и валидност. Това разкрепостява интелектуалните възможности, рязко снижава бариерата в общуването, повишава
продуктивността в комуникацията.
При дискусията студентът трябва да се научи правилно да изразява мислите си, активно да защитава гледната си точка и убедително да опровергава
грешната позиция на колегите си. По този начин се дава възможност за формиране на цели и тяхното осъществяване.
Интерактивни методи, които се използват в дискусията са мозъчен щурм и
делова игра. В първия случай участниците се стремят да предложат много идеи,
без да ги подлагат на критика, а след това да предложат по-важните. Обсъждат
се и се развиват, оценяват се възможностите за доказване или опровергаване.
В педагогическия опит са описани разнообразни форми на дискусия:
 Кръгла маса – провежда се беседа в която участва малка група студенти
(около 5 души) по време на която се обменят мнения както между тях, така и с
останалата аудитория.
 Панелна дискусия – метод за обмен на мнения и търсене на решения по
сложен проблем. Работи се в подгрупи, като всяка получава специфична задача – дискусия върху част от общия проблем. Решението на комплексния проблем се явява сбор от решенията на проблемите в подгрупите.
 Аквариум – метод за постигане на решение чрез консенсус. В дискусията участват по един представител от всяка група. Членовете на групите могат да
помагат чрез съвети.

Фиг. 1. Форми на дискусия в педагогическата практика
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 Форум – обсъждането протича подобно на панелната дискусия, в хода
на което групата обменя мисли и становища с останалите членове.
 Симпозиум – дискусия, при която студентите първо изразяват своята
гледна точка и след това отговарят на въпроси, поставени от останалите
участници.
 Дебат – обсъждане, което е построено на основата на опровержение по
предварително фиксирани изказвания на участниците (представители на противоположни и конкуриращи се групи).
Дискусията може да се използва като метод и като форма. На финала след
дискусията преподавателят прави изводи и оценява приноса на всеки участник
и група.
Проблемно семинарно упражнение − Преди семинара преподавателят
предлага за обсъждане проблеми, свързани със съдържанието на темата. Студентите имат за задача да изберат, дефинират и разяснят проблема.
По време на семинарното упражнение под форма на групова дискусия се
обсъжда поставеният проблем.
Методът позволява да се определи нивото на знания на студентите в дадената област и да се генерира силен интерес към разглежданата тема.
Изследователско семинарно упражнение − В началото на семинарното
упражнение студентите сформират групи (от 7 до 9 души), които получават
предварително подготвени въпроси. За да отговорят те трябва да обменят мнения и провеждат дискусии, като използват различни източници на информация.
Групите вземат отношение по дадения въпрос и в последния етап на семинарното упражнение се оформя обща позиция. Преподавателят обобщава и
оценява работата на студентите.
Междупредметно семинарно упражнение − Предлаганата тема на семинарното упражнение се разглежда в различни аспекти – икономически, научни,
технически, морални и психологически. На упражнението могат да се поканят
специалисти професионалисти, педагози и учени по дадената дисциплина. Използваният метод позволява да се разшири мирогледа на студентите и създава
умения за формиране на мнение и оценка по даден проблем.
Смесена форма на семинарно упражнение − Съчетание между обсъждане на самостоятелните работи на студентите и провеждане на дискусия.
Друга форма на обучение е интерактивното лабораторно упражнение.
Целта на лабораторните упражнения е студентите да проявят изследователски интерес, като чрез опити да установят истината.
От позицията на интерактивно обучение лабораторните упражнения
трябва да се организират така, че в процеса на работа студентите да се поставят
в ситуация, в която трябва сами да достигнат до решаването на поставената им
задача.
Лабораторните упражнения имат за цел да обединят теоретичните знания
с експерименталните практики и научни изследвания, развиване на умения за

76

Васил И. Василев

анализ и обобщаване на резултатите. В резултат на тези дейности се очаква
студентите да получат практически умения за затвърдяване на теоретичните
знания.
В рамките на тези знания особена популярност са получили различни
форми на интерактивно обучение, които в определени условия могат да се приемат и като методи.
Деловата играта позволява да се постигнат знания и умения във всички
по- ранни етани на обучение. В основата на деловата играта е симулацията.
Студентите трябва да се справят със социалните проблеми на управление, основната част от които са хората (обект на управление).
Различават се разнообразни принципи на организация на деловите игри.
 симулация на конкретни условия;
 игрово моделиране на съдържанието и формите на професионална
дейност;
 съвместна комуникация.
Деловата игра се разглежда като динамичен процес.
Мозъчна атака (брейнсторминг) – Това е един от най-популярните методи за намиране на решение, чрез безкритично представяне на различни мнения
„генериране на идеи“. Като техника мозъчната атака се използва за бързо провокиране на асоциации по дадена тема за кратко време. Основният принцип,
който се прилага чрез този метод, е, че всеки има право да развие своята идея,
независимо от това колко странна и неприемлива изглежда на останалите. След
като се представят различните индивидуални мнения се търси приемливото за
всички решение, чрез сравняване на различните мнения.Основните методически стъпки за реализиране на мозъчната атака като метод са:
• предварително обмисляне от преподавателя на въпроса или проблема –
индивидуално представяне и обосновка на всяка идея;
• коментар (не критикуване) на отделните идеи;
• взимане на решение.
Предимството на тези варианти на мозъчна атака е абсолютната активност
на участниците. Недостатък е липсата на голяма привързаност към отделните
предложения и идеи, изразени в първия етап.
Дидактическа игра – лабораторните упражнения са организирани под
формата на образователни игри, реализиращи редица принципи на игровото интерактивно обучение. Отличава се с наличието на правила, фиксирана
структура на игрова дейност и система за оценяване [8, 9].
Този метод интегрира различни възможности за активизиране на мисленето и въображението на студентите. Дидактичната игра може да се разглежда
като подразделение на игрите с правила. Те не се сливат с обикновеното обучение, а запазват характера си на игри, поради което представляват достатъчно привлекателна дейност за студентите, увличат ги и будят тяхното активно
участие.
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Ролева игра – интерактивна форма на експериментално поведение, много
близка до нагласите на студентите да симулират социалната среда и да я развиват, играейки със своето въображение.
Участниците изпълняват действията на персонажите си според характеристиките им, като имат възможност да импровизират. Според установената
система от правила и насоки действията биват успешни или неуспешни.
Всяка ролева игра завършва с оценяване и обсъждане на извършеното.
За да се осъществят интерактивните форми на обучение е необходима теоретична и практическа подготовка на преподавателите.
Съществуват разнообразни концепции за образователните технологии.
Поетапното въвеждане на игровите форми на интерактивно обучение включва:
• овладяване на игри и техники, посредством въвеждането и прилагането им в практиката при повеждане на упражненията;
• разширяване на използваните игрови ситуации при защита на курсови
работи и лабораторни упражнения;
• дидактически игри и въвеждането им в учебния процес под формата на
семинарни и лабораторни упражнения;
• адаптиране и използване на делови игри;
• цялостно разработване на дидактически и делови игри, игрови ситуации и специфични техники.
Определянето на целите, учебно съдържание и формите на организация
на обучението може да премине към избор на адекватни методи на обучение
и включването им (съвместно с преподавателя) за достигане на главната цел
− създаването на една цялостна професионална дейност на бъдещите специалисти [7,6].
Изборът на интерактивни методи на обучение се определя от предпочитанията на преподавателя, конкретните условия на обучение и контингента
студенти. Това се отнася и към различните средствата за обучение − учебно
пособие, аудио-визуално средство или компютър [2].
Не всеки преподавател е в състояние да се справи с тези методи, а от друга
страна възниква въпросът от необходимостта да ги използва в образователния
процес. Не трябва да се пренебрегват и традиционните методи на обучение.
Интерактивното обучение и традиционните методи на преподаване са тясно
свързани и представляват две фази на един и същи процес.
Преподавателят има важна роля в упражненията. Постигането на доби резултати зависят от личния опит, използването на различни техники и умението
му за преподаване.
Най-трудната част от процеса на разработване на упражненията е да се
излезе с продуктивна идея. Обикновено се използват два подхода. Първо – реална производствена дейност или нейна част. Второ − търсене на прототип и
неговото адаптиране.
От това следва, че в основата за успешното разработване на интерактивните занятия се явява личният опит на преподавателя новатор. Засега универ-
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ситетите с използване на интерактивни методи на обучение са рядкост. Само
постоянното експериментиране и опит ще доведат до положителен резултат.
През целия курс на обучение на студентите трябва да се наблюдава процес
на трансформация от учебна в професионалната образователна дейност. Според К.Д. Ушински в педагогическата работа опитът не може да се предаде, а се
предават само мисълта и теоретичната идея, които произтичат от опита.
Затова натрупаните от университетите методически усъвършенствания и
разработки не могат успешно да се разпространят и внедрят без правилно и задълбочено осмисляне. През цялото обучение на студентите е необходимо осъществяването на контрол на процеса на трансформиране на учебната дейност
в професионална – проследяване не само нивото на усвоените знания, но и на
напредъка и резултатите от практическите дейности на студентите. Като средства за контрол могат да се използват както обичайни, така и производствени
ситуации и делови игри. Системата за оценяване във висшите учебни заведения трябва да бъде максимално опростена, разбираема за студентите, без да се
внасят допълнителни разяснения и да позволява бързо оценяване.
Преподавателят трябва да избере такива критерии за оценка, които найдобре да отговарят за целите на образователната дейност на студентите. Особено внимание следва да се обърне на използваното време за приемане на реферати, курсови и лабораторни работи. Традиционната процедура може да бъде
заменена с игрова. Защитата става публична, обсъждането колективно с участието на групите, които защитават своите тези. Студентите могат да задават
въпроси на изказващия се и да коментират отговорите. Като резултат преподавателят има възможност да оцени не само работата на студентите, но и способността им бързо да навлязат в проблема на тезата за разглеждане и да задават
актуални въпроси по нея.
Опитът при провеждане на такива занятия облекчава работата на преподавателя. Той спестява време и не се налага постоянно да задава нови въпроси.
Формите на интерактивното обучение могат да бъдат използвани във
всеки етап от процеса, при който:
 студентите са в актива позиция;
 включва се пълният им потенциал − от нивото на възприемане до ниво
на социална дейност за приемане на съвместни решения;
 усвояват се знания в контекста на моделиране на професионални ситуации, които обуславят развитие на познавателна и професионална мотивация,
съчетаване на индивидуални и колективни форми на обучение на студентите. Това позволява всеки да споделя интелектуалното и личностното си ниво с
другите;
 разумно съчетание на индивидуални, съвместни и колективни форми
на работа на студентите, което позволява на всеки да споделя интелектуалното
и личностното си ниво с другите.
Формите на интерактивно обучение се основават на подхода на дейности,
които се ръководят от високите съвременни образователни цели, използвайки
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инструменти, насочени към реализиране на възможностите и стремежите на
студентите, което ще допринесе за решаването на основните задачи на висшето
образование.
При прилагането на тази система от дейности се постига:
• формиране на умения за работа с учебна и научна литература;
• формиране на умения за отделяне на същественото от несъщественото;
• развитие на логическо мислене и формиране на умения за прилагане на
знания за моделиране на процеси от други области;
• формиране на умения за самостоятелно усвояване на знания.
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СОЦИАЛНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ
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SOCIAL IDENTIFICATION
Veselina N. Ilieva
АBSTRACT: The concept of „identity“ only alleviates technically thinking about the
identity of man, and the idea of human identity is complicated by the intertwining
levels and sides in the subject of man, and it is not clear which of these interlaces are
due to the subject under discussion and which of the difficult ones Act of the discussion itself. The identification is narcissistic, partial, identification in psychoanalytic
thinking.
KEYWORDS: Identity, identification, narcissistic, partial, identification in psychoanalytic thinking.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 86/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
В последните няколко десетилетия социалната идентичност е феномен,
активно привличащ вниманието на научните среди, тъй като се предполага, че
разкриването на закономерностите на функциониране на социалната идентичност, ще позволи по-същностно познание на социалното поведение на човека.
Днес, актуални са проблемите на социалната идентичност когато в света
ни протичат бурни промени и трансформации на социалните отношения, които неизбежно водят до трансформации в идентичността [3].
В психологията индивидът е носител на лични качества, изграждащи индивидуалността му. В социологията противоположно понятие на „индивид“ е
общество.
Индивид е всяко отделно живо същество, като цялостен организъм, разглеждан в различни аспекти, т.е конкретният човек, като биологичен вид с определени природни свойства, със единица от обществото.
Понятието „идентичност“ облекчава само технически мисленето за идентичността на човека, а идеята за човешката идентичност е комплицирана от
преплитащите се нива и страни в предмета човек и не е ясно кои от тези преплитания се дължат на обсъждания предмет и кои на трудно отделящия се от
него акт на самото обсъждане.
Съвкупността на индивида включва и сложни образования, които се проявяват в най-интегративна форма във вид на темперамент и заложби.
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Същността на личността или структурата на човешкото битие поставя
въпроса за начина по които произтичат всички специфични достояния, постижения и продукти на човека като език, стил, съвест, идеи за правда и неправда,
държава, избирателна функция, мит, религия, историчност и социалност.
Личността на човека е несравнима с нищо друго, тъй като духът е в центъра и е единственото битие, което е способно да се опредметява. Истинското
битие на Alter Ego т. е. на другия човек като личност също не се опредметява.
Личността не може да се сведе до „аз“-ът е въпрос на духовен акт, които прави
възможно опредметяване на вътрешните преживявания на човешкия индивид.
„Аз“-ът, възприема и диференцира актуалните преживявания и състояния на индивида, минали преживявания и състояния на индивида, минали
преживявания и състояния, както и външния свят и обективациите на „другия“ и „другите“.
Социалните отношения и взаимодействия, определят, личността като
обвивка на личността, като „истински партньор“ в „социалния диалог“. Непредметнта личност е начало на социалността и абсолютна самоценност. Обществото във всички негови аспекти не се поставя като по-висша реалност и
безусловна ценност към която се надгражда личността в същностен смисъл.
Обществото се „съобразява“ със личността като върхово битие, като самоценност и място на бога. Затова всички дейности на човек се представят като цялост, а не като сума паралелизъм на душа и тяло.
Същността на човека е в проявлението на личността, многомерни актове
на духа, като централно ядро на мотивиращи човешки дейности.
Проблемът за идентичността е изследван в редица науки, като: философия, социология, психология, политология, икономика, със свои принос в научното разработване на изследователския въпрос. Възрастовата идентичност
е най-слабо теоретично и емпирически описания компонент на социалната
идентичност. Дълго време „възрастовата група“ се изучава предимно от социологията и демографията, а осмислянето на категорията „възраст“ се губи в нейната многозначност.
От една страна се представя възрастта като показател за развитие в онтогенезата – календарна възраст. От друга страна възрастта има социални измерения (социална възраст), защото е свързана с ролеви характеристики, произтичащи от разделението на труда, социалната структура на обществото и
различните форми на социална активност, достъпни за различна календарна
възраст. Преобладава мнението, че възрастта трябва да се разглежда като социално явление и в съответствие с това възрастовата група придобива собствено
социално психологическо звучене [5].
В съвременната социална психология възрастовите групи се разглеждат
като разновидност на големите социални групи. Всяка научна перспектива има
собствена специфика за разглеждането и анализа на феномена. Цялостното обхващане на явлението и откриването на сложността и обхвата на съществуването му е възможна в една интердисциплинарна ситуация, в която се отчитат
анализите на различните науки по проблема.
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За философията идентичността е философско явление, тъй като е логически въпрос и съществува протоидентичност с трансцендентален проблем.
Социологията изследва социалната обусловеност на изграждането и съществуването на идентичността и свързаните с нея социални явления и процеси.
Психологията дава друг значим ракурс при изследването на този феномен, тъй като тя акцентира на психосоциалната същност на идентичността, на
личностовите измерения на идентичностните процеси.
Класическите, психологически теории са началото на проблематизирането
на явлението „идентичност“. Твърдения на Е. Ериксън, подоказват, че У.Джеймс
формулира въпроса за идентичността [2]. У. Джеймс диференцира основни измерения на идентичността, приемайки становище на научното разработване на
идентичността в психологическа перспектива за което е необходимо изучаване
с дълга история.
Проследяването на различните концепции спомага за изследване и разгръщане на феномена от неговите различни страни и посоки. Разбира се, ясно
е, че е невъзможно да са обхванат всички проблематизации в психологическите
теории по въпросите на идентичността. Ограничението е до знакови теории
в това отношение, където се очертават значими научни въпроси и проблеми
по отношение на изследвания феномен, като се отбелязва интердисциплинарността при изследването на идентичността. Интердисциплинарността прави
изследванията изключително интересни и плодотворни, като по този начин се
дава възможност за съизмерване, взаимна оценка и допълване на научните обобщения по въпросите на идентичността.
Научните направления, занимаващи се с анализ на феномена „идентичност“, изследват функцията му за индивидуалното и общностното развитие.
Разделението на идентичността на индивидуална и колективна е класическа постановка и в същото време е достатъчно условна. Не само защото колективната идентичност е сбор от индивидуални идентичности, а и защото на
индивидуалността на колективните идентичности се репрезентира върху индивидите. В този смисъл може да се каже, че идентичността е цялостен феномен, в чийто анализ следва да се разграничават различни нива.
Анна Фройд дава разгърната психологическа интерпретация на груповите
отношения – вътре и между групите, като част от тази проблематика той анализира проблемите на отъждествяване на индивида с групата, т. е. това е феноменът на социалната идентификация. Той обяснява явлението с противопоставянето на любовта към собствената група и агресия по отношение на другите.
От друга страна, според него, социалната идентичност се формира, когато за групата има един и същ обект за идентификация [6]. Диалогизирайки с
Фройд, Е. Ериксън предлага цялостна и последователно изградена концепция
за идентичността, като излиза от научната норма на фройдизма без конфронтация, а с разработване на нова значима насока на изследваните явления. Неговата теза поставя основата за интерпретация и анализ на явлението в редица
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психологически разработки. Теорията предлага сериозен евристичен подход на
свързване на идентичностното развитие на човек и психосоциалните кризи,
които той преживява. От друга страна, авторът осмисля идентичността и като
явление предопределящо развитието на социалността. С това той теоретично
обединява и обяснява психосоциалната страна на идентичността.
Неговата е и формулировката за идентичността като процес, които е „разположен“ в същността на индивида, но и в същността на неговата общностна
култура – процес, който фактически формулира идентичността чрез тези две
идентичности“ [2, с. 42].
Идентичността се създава от взаимодействието между индивида и социалната среда, чрез обосноваване на ролята на културата и историята при осъществяване на идетичностния процес. В основата на тезата е, че не може да се
отдели личният растеж от общностната промяна, както и идеята за взаимосвързаност между кризата на индивидуалната идентичност от кризата в историческото развитие.
Човешката социалност и човешката материално-идеална среда, наречена
култура, не могат да се използват безпроблемно като твърда демаркационна
линия между човешкото и животинското. Поради натрупаните знания все потрудно се вярва, че човешкото представлява добре затворена цялост. Подобията се набиват в погледа, особено що се отнася до надстрояването на биологичната среда с допълнителна вторична и свързването в реална общност на индивидите от един вид с други като тях. Оттук и комплицирането на въпроса коя
е целостта, която има идентичност и която става субект на идентифициране?
Отделният индивид, свързаните в общност индивиди или отделният индивид
заедно със среда и съответно свързаните индивиди с тяхната двойна подвижна
биологична и допълнителна вторична среда?
Отговорът е усложнен от преплитането на няколко цялости, които при
това трябва да се разглеждат в трудно съчетаемите статична и динамична гледна точка.Защото сложната идентичност на цялост с преплитащи се нива, налагани не само от изказването, но и от самата цялост, се усложнява допълнително
от това, че идентичността се изразява и в постоянно протичащо и променящо
съдържанието си идентифициране.
Тази аналитична насока предлага изключително дълбоко и съществено
проблематизиране на сложните връзки между личността и социалната среда,
чрез което се обхваща значението на развитието на историята, културата, социалните кризи при изграждането на личността и нейната идентичност.
Известния учен Ериксън, определя, че кризите на идентичността на личността, са валидни в определи култури.
Много изследвания в областта на културната антропология сочат, че в други култури кризите на личностното развитие са различни и характерни за конкретната култура. Но освен различията има и общност при явлението „идентичност“. Общото всъщност е, че „търсенето на идентичност е универсален
човешки феномен“. Има различни кризи на идентичността, различни етапи,
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различни форми и разбирания в многообразието на културите, но едновременно с това търсенето и постигането на идентичност характеризира личностното
израстване, изграждане и присъствие в света. Между теориите на Анна Фройд
и Ерик Ериксън се откриват още много противопоставяния.
Анна Фройд осмисля проблема за идентичността и се позовава на невротичния опит на личността, докато при Ерик Ериксън насоката свързва психичното и социалното в развитието на субектите. Ерик Ериксън избягва психоаналитичния акцент върху сексуалните инстинкти и детски травми, а анализира
осъзнатото изграждане на личността. Кризите в развитието са свързани с преодоляване на противоречията между вътрешния и външния свят на индивида и
по този начин се съгражда идентичностната конструкция на личността. Важно
разграничение между тези теоретични концепции е, че Фройд има анализира
на психосексуалните етапи в развитието на човека, а при Ериксън етапите са
определени в психосоциалните им измерения със специфичните цели и ценности на всеки възрастов етап.
Израстването на детето разширява възможностите му за взаимодействие
с по-голям кръг хора и по разнообразни роли.
От характера на тези взаимодействия, от това доколко са пълноценни те,
зависи „съдбата на детските идентификации“ [2]. Чрез идентификацията културните постижения на човечеството (разбрани като етически ценности) навлизат в индивидуалния свят на детето.
Идентифицирайки се с ролите, изпълнявани от близките, значими за него
хора, то формира йерархия от очаквания за това „какво“ (какъв) ще стане като
възрастен.
Тези очаквания в чист вид се проявяват в идентичността тогава, когато
свършва ползата от идентификацията [2, с.209].Семейството, съседите и училището са тези групи и институции, които осигуряват контакта на детето с
другите хора (възрастни и връстници), съответно предоставят възможност за
идентификация с тези други и за изграждане на очакванията.
Дълбоките кризи в идентичността са заложени не само в енергийните сили
на индивида, подхранващи разгръщането на неговата инстинктивна природа,
но и в неговото обкръжение (преди всичко семейство), което осигурява на детето моделите на обществено поведение.
Определен психичен дефект във взаимодействието със семейството или
„дефект“ на някои от членовете на семейството изместват идентификацията по
континиума: доверие, чувство за автономия, инициативност, срам, чувство за
вина, малоценност, отчаяние.
Тази идея за идентичността, разработена от Ер. Ериксън представя идентичността като динамично образувание, изпълняващо адаптивни функции и
съпътстващо непрекъснато развитието на личността [2].
По-късно Хенри Тажвъл и неговите последователи отделят и описват социалните аспекти на идентичността, различавайки ги от личностните аспекти
на идентичността. Разгръща се широка дискусия за тяхното съотношение и
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взаимовръзка [7]. Социалната идентичност представлява една от няколкото
най-общи теоретично изведени категории, чрез които може да бъде систематизирано съдържанието на себепознанието [3]. Другите са: образът на собственото тяло, историята на собствения живот, психологическият автопортрет и
възприеманият потенциал за промяна на собствената личност.
Един от първите, който насочва вниманието към социалната идентичност
е Курт Левин. Той твърди, че за да съхрани усещането си за вътрешно благополучие, човек се нуждае от ясна групова идентификация и усещане за нея.
Значителен принос в разработването на проблемите на социалната идентичност има Ерик Ериксън. Друга важна отправна точка в концепцията на
Ериксън е обосноваването на идентичността като „субективно чувство за укрепваща тъждественост и непрекъснато“. От тази позиция идентичността може
да се разглежда като онова явление, придаващо цялостност на субекта, осигуряващо му времева перспектива и съзнание за самостойност. Човекът има нужда от идентичността за да осъзнае своето единение и съотносмост с другите.
Индивидите със силна идентичност признават едновременно свързаността си с другите и своята уникалност. Това се свързва и с динамизма на явлението, с неговата непрекъсната промяна и развитие, на което авторът обръща
специално внимание.
Важно е да се отбележи и идеята на учения, че при формирането на идентичността има наследственост, в смисъл, че възрастното поколение трябва да
осигури „убедителни идеали“, които да бъдат насока при осъществяването на
идентичностния процес при следващото поколение. Тези идеали се отнасят и
до постигането на идеология, която е в основата на психосоциалната идентичност.
Когато човек се социализира, той усвоява не само умения и навици но
също така усвоява и модели на поведение и начини на постъпване, усвоява социални роли, а учението на роли започва с усвояването на роли от т. н. значими
възрастни.
Всяко дете се учи да и подражава на своите родители като се уподобява с
тях, иска да прилича на тях, идентифицира се с тях.
Идентификацията е несъзнаван психологически механизъм, чрез който
определен индивид моделира своето поведение, за да прилича на друг.
При детето идентификацията, която е първата форма на привързаност
към единия родител, представлява присвояване на ролята (и силата) на този
родител.
Тя представлява един от най-важните механизми за формирането на личността и възпитанието.
Смущенията в идентификацията (поради разпадане на семейството например) водят до характерологични разстройства.
Идентификацията се разглежда като процес на личността изразена чрез
норма у личността и се използва за анализ на личността извън нормите му.
Като защитен механизъм, които не е само уподобяване с друга личност
или желание на човека да прилича на личността на друг човек, което е бягство
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от собствената си личност и използва механизъм при които си въобразява, че
е самият оригинал.
В повечето случай това се получава когато човек не може да приеме собствената си личност.
Процесът на идентификацията е постигане на идентичност, което е найважното в човешкия живот.
Един от най-важният проблем пред които всеки човек е изправен през
целия си живот, е проблемът за смисъла, тъй като човечеството се намира в
неравновесие породено от търсенето на смисъла на своя живот.
Три от най-известните концепции за идентификация, споменати от Фройд,
са:
Първична идентификация, която е първоначална, и е с примитивна форма на емоционална привързаност към нещо или някой, явяваща се най-ранна
за всякакви отношения с други хора и предмети, което означава, че когато бебето е родено, то не е способно да прави разделение между себе си и важните
други.
Бебето е емоционално привързано към родителите и ги преживява като
част от себе си, а това състояние можеда е наречено „симбиоза“, която е нормална до определен етап от развитието.
В процеса на идентификация децата възприемат несъзнателно характеристиките на своите родители и започват да се асоциират с тях като им копират поведението, действията, мимики, говор и др. Във всекидневния живот е
възможно да се чуе възклицание по адрес на дете приличащо точно на баща си
такова игриво и лудо (обикновено майката на бащата), това показва, че поведението на детето с нещо напомня това на бащата.
Фройд отбелязва, че идентификацията трябва да се разграничава от имитацията, която е доброволен и съзнателен акт.
Защото от този процес на емоционална привързаност, детето ще развие
(супер)его, което има подобни морални ценности и напътствия по които родителите са живели собствения си живот.
Проблемите във връзка с идентификацията на символния интеракционизъм засягат фундаментални проблеми на социологията и редица особености на
историческия път, дилеми и най-нови тенденции на американската социология.
Социалното действие на индивида има своя среда социално организирана
група в рамките на действието на индивида като социална, съобразена с действие на друг или други индивиди.
Чрез този процес детето се уподобява на родителите и по този начин полесно се научава да живее в света и културата, в която те са живели.
Нарцистична идентификация е форма на идентификация която изоставя или изгубва обекта. Това преживяване на загуба започва в много ранна възраст, когато например бебето е гладно, но гърдата на майката не е наблизо.
Вторичната идентификация има ролята на замяна на изгубения обект чрез
интроекция, която се заключава в това, че нещо се приема от обекта. Бебето ин-
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тернализира образа на гърдата и фантазира за нея. Този тип идентификация на
„Аз-а“ с изоставения обект може да бъде видян като формиране на аз-а. Процесът на нарцистична идентификация е защитен по своята природа и е опит да се
облекчи фрустрацията от загубата. Пример, носенето на дрехи или бижута на
починал любим човек.
Частична идентификация се основава на възприемането на специално
качество на друг човек, което е идеал и често е представено като лидерска фигура, с която се идентифицира човекът.
Например младо момче се идентифицира със силните мускули на по-голямо съседско момче. Наред с идентификацията с лидера, хората се идентифицират и с други, защото чувстват, че имат нещо общо, като пример можем да
посочим, група хора, които харесват една и съща музика. Този механизъм играе
важна роля във формирането на групите.
Той допринася за развитието на характера и „Аз-а“ се формира чрез идентификация с групата (групови норми).
Частичната идентификация спомага за социалния живот на човек, който
е способен да се идентифицира с друг чрез тази обща връзка, вместо да смята
някой за съперник.
Идентификацията в психоаналитичното мислене днес e изписано от
Анна Фройд [6], където разглежда идентификацията като нормален механизъм
на развитието и като защитен механизъм.
Днес терминът „идентификация“ е използван от психоаналитиците предимно в смисъл на идентификация със себе си и е психологически процес посредством който субекта асимилира аспект, свойство или атрибут на друг и го
трансформира, изцяло или частично към модела, осигурен от другите.
Той е серия от идентификации, които оформят и определят личността.
Процесуалните подходи при групите са идентични с тези при индивидуалната социална работа. Конкретното реализиране на отделните етапи на работа
зависи от: целите на групата, от намесите на водещите и ролята, която възприемат на консултант, на обучаващ, на треньор и т. н.
В заключение може да се каже следното:
Съществуването на човешкия индивид не е само естествен, а и културен
факт, но все пак е факт – индивидът съществува, случващото се и правенето от
него са изразени в наблюдаеми субекти и текстове. Така че и индивидуалната
идентичност изглежда нещо реално.
Ако човешките общности са реални и виртуални групи от други, като индивида, а човешките общества са и реални, и виртуални колективи с по-сложна
структура, индивидуалната идентичност може да се представя като един вид
мрежова комбинация от качествата, пораждани от участията на индивида в
голям брой общности и общества, като множество от ценностни ориентации,
идеи и символи.
Преплитащи се в съзнанието и усложнявани от поведението на индивида, те образуват неговата комплицирана тъждественост, която поради слож-
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но отнасящите се в нея елементи е достатъчно нетъждествена. Въпросът е как
съществува социалното, колективното и груповото и имаме ли основание да
говорим по подобен начин и за него. Нямаме, доколкото само аналогията изравнява съществуването на индивида и социума.
Вярно е, че когато говорим за цяло общество или за дадена група от хора
им придаваме такова съществуване – отнасяме ясни предикации към ясното
„то“ или „ние“ на някакъв колективен субект.
Но всъщност мислим идеологически, опростяваме комплицираността на
реалния сложно построен и постоянно осцилиращ и менящ съдържанието си
колективен субект.
Така не само се улесняваме, но и допринасяме сложната прекалено отворена цялост, която той представя, да стане по-затворена и сякаш по-цялостна.
От друга страна, макар и да е момент от реалността, мисленето не съвпада
с нея. Реалните колективни цялости са винаги по-необособени от образа, който
имат в нашите изказвания.
При работата с групи е невъзможно на практика абсолютното обособяване на фазите в рамките на целия процес. Действителният процес е една възходяща спирала, при която наблюдение, преценка намеса се следва от нов такъв
кръг вече на по-високо ниво.
В съвременния свят текат усилени процеси на урбанизация, расте количеството на градовете и интензивно се развиват и укрепват вече съществуващите. Продължава движението на хората към градските центрове, като се наблюдава и движение от по-малки градове към по-големи градове, предоставящи
по-големи възможности за реализация и развитие. Градският начин на живот,
градският стил на живот определят градската идентичност – тя е резултат от
идентификацията с групата хора, които живеят в един или друг град и противопоставянето на групите, които живеят в другите градове.
В проведено от нас изследване на социалната идентичност на подрастващи се отделят и наблюдават общо 4 нейни актуални компоненти – ученическа,
джендърна, етническа и възрастова (възрастност).
Учениците на 9 и 10 години в по-голяма степен се отъждествяват с ролята
на ученик от тези на 13 и 14 години.
При по-малките деца смесената джендърно-възрастова идентификация е
по-силно изразена, отколкото при по-големите. Отсъстват професионална, религиозна и градска идентичност. Отсъства не само идентификация с определени професионални компетентности, но липсва и професионална ориентация,
като представа за желана бъдеща реализация.
Социалната идентичност на децата на 9 и 10 години все още се формира и
е на нивото на грубото разграничаване на социалните роли. Същата тенденция
се наблюдава и при учениците на 13 и 14 години.
Вероятно посочените компоненти не изчерпват нейното богатство, но са
едни от най-важните ефекти на социалната категоризация.
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РОЛЕВАТА ИГРА И НЕЙНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА
СОЦИАЛИЗАЦИЯТА В ПРЕДУЧИЛИЩНИЯ ПЕРИОД
Виктория Д. Ковчазова
THE IMPORTANCE OF ROLE-PLAYING FOR
SOCIALIZATION OF PRESCHOOL CHILDREN
Viktoriya D. Kovchazova
ABSTRACT: Role-playing is a specific form of pedagogical interaction. It dominates
the pre-school period in terms of the moral and social behavior of the child. Through
the game, children engage in collective relationships governed by real rules of behavior and the requirements of child society. By entering a particular role, the child is
required to act in the same way as the position of the role requires by obeying social
rules and norms. This, in turn, leads to a conscious understanding of the rules and
the establishment of relationships between those involved in the game.
KEYWORDS: role-playing, socialization, child’s personality formation, role, rules,
norms.
През предучилищния период доминира игровата дейност и се оформят
всички видове игри, които имат роля за детското развитие. „В рамките на игрите и при специални занимания се оформят основите и на учебната дейност,
която има специфичен характер под влиянието на доминиращата игрова дейност. Набелязват се и проявите на творческата дейност, вплетена главно в игровата. Голяма част от децата на тази възраст посещават детска градина и това допринася да се включват в детския колектив и да разширяват изобщо социалния
си контакт“ [6].
„Играта се появява в индивидуалния живот на всяко дете, живеещо в социално обкръжение, поради стремежа му към самостоятелност и участие в живота на възрастните. Социалното съдържание на играта се обогатява в процеса
на усвояване от детето на социален опит и се развива заедно с обогатяване на
този опит“ [1].
Специфичните характеристики на детската игра са свързани с нейните богати творчески възможности, формираща роля по отношение на нравственото
и социалното поведение на детето, интегративни функции, свързани с цялостния педагогически процес и процеса на социализация. „Играта интегрира дейностите и чрез тях поставя в единство всички средства за всестранно развитие
на детската личност. Посредством играта се осигурява цялостен подход за развитие в единство на всички сфери на личността на детето“ [5].
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Тя е първата форма за създаване на детски колектив със специфична характеристика. Децата встъпват в колективни взаимоотношения, регламентирани от реални правила на поведение и изисквания на детското общество.
Много от правилата се усвояват не само по пътя на подражание на възрастните, а и чрез обучението и играта. Желанието на детето да подражава дословно действията на възрастните не винаги може да бъде осъществено. Тогава
се появява мотив за замяна на реалната с игрова форма на участие.
В игровата форма на участие според известния руски психолог Александър Запорожец „детето от предучилищна възраст с помощта на своите движения и действия с играчките активно пресъздава труда и бита на окръжаващите
възрастни, събитията от техния живот, отношенията между тях и т.н; така се
създават условия за осъзнаване от детето на новите области от действителността, а заедно с това и за развитие на съответните потребности“ [3].
Разглеждайки еволюцията на играта, откриваме, че първата самостоятелна творческа игра в предучилищния период е ролевата игра. С приемането на
определена роля, детето организира своето игрово поведение, избира роля и
в съответствие с това подчинява желанията си. Детето полага усилия да извършва нужното, а не желаното, за да изиграе избраната роля. Детето изявява
своите социални компетентности в степен на владеене или демонстрира техния
дефицит. Докато пресъздава или преобразува в игра вече възприети модели на
хора и техните професии, детето овладява социални умения за общуване, обединяване на усилия за постигане на цел, съгласуваност и се учи да реализира
личностни контакти [4].
В игровото пресъздаване, посредством роля или в така наречената ролева
игра, детето има възможност да прояви свобода на действията си, творчество
и самоорганизация. В семейна среда обикновено тези роли са доброволно избрани и претворяват взаимоотношенията в семейството. В постепенно усложняващ се сюжет децата имат възможност да разгърнат игровото съдържание
и сполучливо да пресъздадат социалните взаимоотношения на възрастните.
Децата разгръщат елементарни сюжети, пресъздаващи действия на възрастните от заобикалящото ги обкръжение. Тези сюжети включват разнообразни
действия, които се повтарят многократно – ролеви вериги от свързани по смисъл действия. По време на игра може да се наблюдава промяна в игровото поведение – децата могат директно да имитират поведението на възрастните или
творчески да го интерпретират.
Встъпвайки в определена роля, детето е поставено пред необходимост да
действа така, както повелява позицията на ролята, като се подчинява на социалните правила и норми. Това от своя страна води до съзнателно разбиране на
правилата и установяване на взаимоотношения между включените в играта.
Придържането към ролята е свързано с отразяването на социалната действителност. Ролята се разпада, когато се нарушат правилата в играта [4]. Ролевата
игра разкрива взаимовръзката между игрова и социална компетентност като
взаимозависими. Когато детето в своята сюжетна игра пресъздава вече въз-
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приети модели на хора и техните професии, то овладява социални умения на
общуване, съгласуваност и реализиране на личностни контакти. Не само в ролевата игра се зараждат специфични и универсални социални компетентности.
В строително-конструктивната игра, в играта драматизация, в игрите с правила
децата отработват: умение за сътрудничество, работа в екип, добронамерено
отношение към другия, толерантност, безконфликтно общуване, владеене на
позитивна комуникация, умение за планиране и организиране на дейност [4].
Ролевата игра в предучилищна възраст е свободна, доброволна и генетически зряла форма на детска игра. Социалната значимост води до самообучаващ ефект от играта. Този ефект, подпомаган от индивидуалния и групов игрови опит, е важно социално умение за учене през целия живот.
За детето от предучилищна възраст играта е истински сериозната дейност.
Макар че динамично променящата се социална среда изменя игрите на децата
в днешно време (компютърните и електронни игри заемат голям дял в живота
на децата), феноменът игра остава движеща сила в детското развитие. Играта
осигурява дейностна изява на детската личност и спомага интегрирането ѝ в
системата на обществените отношения. В играта и чрез играта детето се обогатява когнитивно, като се учи от своите и от постиженията на другите. Интеркултурният модел в играта е естественият модел за социализация в глобализиращия се свят [4].
Свързването на играта със социалния житейски свят прави видимо влиянието на обществените рамкови условия върху детската игрова дейност. В историческите обществени процеси на промяна се изменя взаимоотношенията
между самите съиграчи, тяхното отношение към пространствено-материалната и времева структура на игровата ситуация. Според Гофман интерсубективният характер на играта стои на преден план: „Игровите ситуации могат да се
определят като социални ситуации, в които чрез съвместна дефиниция на ситуацията, съвместно се продуцира или конструира една фиктивна ситуация на
базата на даден обществен контекст“ [2].
Ролевата игра е отразителна социална дейност, която изразява социални
потребности на децата. Тези потребности се реализират в игрова ситуация,
която фактически е въображаема, обобщена, но отразява околната действителност и като предметна среда, и като взаимодействие. Ролевата игра по своята
същност е творческа, отразителна, колективна, целенасочена, организирана,
непродуктивна дейност. Тя решава комплекс от задачи, свързани с цялостното
развитие на детската личност. В нея присъстват знания и умения от всички
раздели и дейности на възпитателната работа. В ролевата игра детето проявява
мисловна дейност. Чрез нея то опознава околната действителност и извършва
проверка на получените знания.
Развитието на ролевите игри протича неравномерно и се обуславя не толкова от възрастта на децата, колкото от социалното влияние – характер на общуване с възрастните, игрови традиции и др. Ролята определя действията и
организира поведението на детето, изменя значението на предметите, с които
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то манипулира. Чрез ролите се създава взаимен интерес, усвояват се правилата за отношение към играта на другия. Усвоените начини за регулиране на
поведението се пренасят в самостоятелната игра и се формират взаимоотношения, съответни на нормите на общественото поведение. Уменията за игра
се поставят в единство с уменията за общуване и към края на предучилищния
период децата могат да си поставят по-разнообразни теми, да развиват сюжет
при по-сложна зависимост на играещите. Те взаимодействат от позициите на
роли, но поведението им се опосредства от усвоените нравствени еталони и
извън играта [4].
Функциите на играта да развива способност за действие във въображаема
ситуация, способност за ориентиране в социалните отношения и за взаимодействие с връстниците се реализират при колективните ролеви игри.
Игровата ситуация се реализира съвместно. Дори и когато детето играе
само, при което на преден план излизат фантазийни и самоопределени игрови
процеси, на заден план отново стои другият, съиграчът (като въображаем партньор, като спомен от съвместна игра). В този смисъл социалността в играта
невинаги е видима.
За да се вникне в игровата ситуация, е необходимо да се приемат перспективите на играещите. Пространствата се конструират чрез дистанция и близост с другите. В играта детето свързва за по-дълго или по-кратко време своята
игрова биография с тази на другите.
Колективните взаимодействия насочват към взаимоотношения, които
поставят в единство игровото и реално поведение на участващите в играта.
Игровите въображаеми отношения, свързани с ролята и развивани по време на
игра, стават основа на поведението при началното договаряне за игра, при използването на материалите, при съобразяване с интересите на партньора, при
решаване на възникнали спорове. На фона на ролевата играта с общ замисъл,
конкретизиран в тема, съдържание, игрово действие и правила, се формира
детско общество с целенасочени контакти за реализация на игровата цел. Чрез
ролите се създават съподчинени контакти, актуализира се собствен емоционален опит, използват се различни изразни средства. С изменяне на игровите ситуации се изменя и позицията на детето, формира се динамично емоционално
поведение [1]. Едно от условията на колективната ролева игра е възможността
да се сменя позицията и то не само от гледна точка на разнообразно овладяване на роли, но и възможност за действие и като ръководител, и като изпълнител. Тогава се преустройват контактите и взаимоотношенията и се придобиват
нови социални качества. Емоциите протичат в два плана и чрез роля, и чрез
актуализиране на собствен емоционален опит в зависимост от новата роля, от
новите съподчинения и в съответствие с игровата задача.
От набелязаните моменти, относно ролевата игра могат да се направят няколко извода: Интегративните функции на ролевата игра изискват целенасочено методическо ръководене, което обхваща, на първо място играта като доброволна самостоятелна практика на децата. Ръководенето на играта трябва да е
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такова, че да запазва убеждението на децата за самостоятелност и да стимулира
обогатяването ѝ по съдържание и организация. Ръководенето на играта има и
функциите да подготвя усвояването на знания от различни области и формирането на социална компетентност. Чрез ролевата игра децата отразяват отношението на хората към околната действителност, което включва познавателни,
нравствени и естетически елементи. За усъвършенстване на интегративните
функции на ролевата игра допълнителното насочване на вниманието би следвало да обхваща усвоеното от различни модели, пречупено през призмата на
претворяваната в играта тема. Ролевата игра засилва познавателния интерес у
децата, а това обуславя появата на творчество и елементите на самовъзпитание.
Децата в предучилищния период ежедневно участват в различни игри,
свързани с решаване на игрови и сетивно-практически проблеми. По този начин те овладяват игрови, социални и познавателни умения в процеса на решаването на комплексни, автентични игрови задачи в различни игрови ситуации.
Играта в този период е изведена на преден план. Като водеща дейност на нейна
основа се развиват игровите, социалните и познавателни умения на децата.
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-82/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Институтът на класния ръководител е въведен в повечето европейски
страни и САЩ през 60−70 години на ХIХ век. Класното ръководство обхваща
„организаторска дейност (поддържане на реда на занятията, провеждане на съвещания с учителите, водене на училищната документация), а също наблюдение за развитието на учениците, изучаването им, възпитаване на уважение към
законите и нравствените принципи“ [Иванов, 2005: 48]. В България ръководството на класа като специфично задължение на голяма част от учителите се
появява в нормативната уредба и педагогическата практика на училището след
Освобождението. То е регламентирано в подзаконови нормативни документи –
обикновено инструкции и правилници. В тях се посочват правата и задълженията на учителите не само като преподаватели и възпитатели, а и като класни
ръководители („класни учители“, „класни наставници“). Целта на настоящето
изследване е да се проследи развитието на класното ръководство в нормативната уредба на българското училище през периода 1878 – 1944 година.
Първият документ, който представя правата и задълженията на „класните учители“, е Инструкция за управлението на държавните учебни заведения
в Княжество България [Инструкция, 1881]. В нея пише, че те се назначават от
директора с цел „по-редовното водене на дисциплината и за по-голям порядък
във възпитателната деятелност на училището“. Критериятза техния подбор е
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един – „класний учител се назначава обикновено за в онзи клас, в който има
най-много уроци и който следователно най-добре познава учениците в този
клас“ (& 21). Основните му задължения и права са отразени в параграф 22.
Класният учител е длъжен да:
• търси споразумение с учителите за постигане на оптимална натовареност
на учениците – да не им се възлагат прекалено много домашни задачи, нито пък
твърде малко работа; уроците да отговарят на принципа за достъпност – „да са
съответствени за възрастта и развитието на учениците в неговия клас“;
• ръководи дисциплината в класа си – събира информация от колегите 1−2
пъти седмично „за научния напредък и нравственото поведение на учениците,
напр. за случаи на небрежност или непокорност“;
• определя мястото на всеки ученик в класната стая;
• контролира присъствията и отсъствията на учениците, отразени в класната книга;
• упражнява надзор върху поведението на учениците от своя клас и извън
училище и в пансиона (ако има такъв);
• посещава периодично пансиона, в който живеят учениците от класа му и
представя сведения пред учителския съвет (& 91).
• съставя свидетелствата на учениците от неговия клас заедно с колегите си.
Класният учител има право:
• да дава разрешение за еднодневно отсъствие на учениците от своя клас;
• да свиква на съвет учителите, които преподават на неговия клас;
• да бъде класен учител на един и същи клас до завършването му.
За ролята на класния учител може да се съди от постановлението, че по отношение на учениците от класа си той „представлява законът и възпитателният
авторитет на училището“ (& 22).
Във Вътрешния правилник на началните училища в Източна Румелия
[Вътрешний…,1881] терминът „класен учител“ не присъства. Но тъй като учителите в началните училища отговарят за своите отделения, те имат и специфични задължения, свързани с ръководството им. Учителите се задължават
да поддържат училищна документация, отразяваща отсъствията, успеха и поведението на учениците (чл. 15). Всеки учител носи материална отговорност
за класната стая на своите ученици. При назначаването му той прави опис на
училищното имущество и отговоря за него до напускане на училището /чл. 19/.
Има право да разрешава в празнични дни и по време на ваканция в класната
стая да се „държат сказки“ (чл. 20).
Вътрешният правилник на областните реални гимназиив Източна Румелия въвежда термина „класен наставник“ [Вътрешен правилник …, 1882]. Той
е отговорник за дисциплината на поверения му клас. Наставникът упражнява
надзор върху „редовното следване“ на учениците, реда и хигиената в класа му.
„Той поучава учениците на послушност, учтивост, внимание и прилежание“.
Води документацията на класа и подготвя и раздава свидетелствата на учениците (чл. чл. 78, 79). Координира информацията относно успеха и поведението
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им между учителите и ръководството на учебното заведение. Учителите документират забележките към учениците и в края на всеки месец предават на
класния наставник своите бележки за успеха, поведението и прилежността на
всеки ученик, както и отсъствията му – оправдани и неоправдани. Класният
наставник записва в класната книга тези бележки и в края на всяко тримесечие
предава отчет на управителя за всички ученици, а той изпраща „бюлетин“ до
родителите с тази информация (чл.чл. 66, 71, 76).
След Съединението на Княжество България и Източна Румелия нормативната уредба на образованието в цялата страна се уеднаквява. В първите години след Съединението то се регламентира от приетите по-рано в Княжество
България Закон за обществените и частните училища (1885 г.) и подзаконови
нормативни документи.Правилата за поведение на началните учители се определят с Инструкцията за управлението и уредбата на основните училища
[Инструкция…, 1896]. В глава III за пръв път са диференцирани специфичните
задължения на преподавателите в началното училище като „класни учители“.
Класният учител ръководи отделението, на което преподава всички учебни
предмети. Той „води дисциплината“ в него и упражнява надзор над учениците
в междучасията; отразява присъствията им в дневника и записва преподадения
учебен материал в материалната книга; събира информация за поведението на
учениците извън училище; дава сведения на главния учител за успеха и поведението им, консултира се с него относно необходимите мерки за „поправяне“ на
поведението им; съставя в края на годината свидетелствата и удостоверенията
на учениците в отделението си и изготвя необходимите статистически сведения (&& 37, 38).
Правата и задълженията на гимназиалните учители се променят с Правилника за управлението и уредбата на средните учебни заведения в Княжество България [Правилник..., 1901]. Той регламентира и класното ръководство.
„За по-редовно водене дисциплината и за по-голям ред в възпитателната деятелност в училището“ директорът посочва „класен наставник“ за всеки клас.
Критериите за подбор са опитът – класните наставници се определят за една
година измежду „най-опитните преподаватели“, и броят на часовете им в класа – „които имат повече уроци“.За техни помощници се назначават по-млади
учители. Параграф 36 отразява задълженията и правата на класния наставник.
Той е длъжен да:
• търси споразумение с учителите за постигане на оптимална натовареност на учениците – да не им се дава нито твърде много, нито твърде малко
работа; да не им се възлагат много задачи за домашна работа в един и същи ден;
• ръководи дисциплината в класа си – преглежда най-малко 2 пъти седмично бележките на колегите си „върху прилежанието и поведението на учениците от класа му“ и взема мерки за „поправянето“ им;
• инициира мерки, съдействащи за умственото, нравственото и физическото възпитание на поверените му ученици и служи за „най-добър съветник и
доброжелател на учениците си“;
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• следи за редовното посещение в училище на учениците; „по отношение
на учениците в класа си представлява закона и възпитателния авторитет на
училището“;
• представя на директора всички необходими сведения за класа си;
• осъществява контакти с родителите и настойниците на учениците от
класа си в определени приемни дни и часове;
• контролира редовното вписване от учителите на всички бележки по успеха и поведението на учениците в съответните книги;
• подготвя цялата документация на класа заедно с помощника си;
• следи за поддържането на хигиената и отоплението в класната стая;
• упражнява надзор над учениците извън училище и в квартирите им;
• информира директора за всички „мерки от общ характер“, които инициира, както и за всички „важни простъпки“ на учениците от класа си;
• придружава учениците си по време на шествия.
Класният наставник има право:
• да дава разрешение за отсъствие на учениците от своя клас в рамките на
3 дни;
• да оправдава отсъствията при наличие на документи;
• да бъде класен наставник на един и същи клас няколко години;
• да свиква на съвет учителите, които преподават на неговия клас.
Класният съвет се провежда всеки месец и определя „с общо съгласие
всички домашни и училищни занятия на учениците за следния месец“, както и
мерки за въздействие върху изоставащите ученици.
В Правилника за гимназиите и педагогическите училища в Княжество
България [Правилник …, 1904] правата и задълженията на класния наставник
остават същите (& 22).
В Правилника за народните първоначални училища [Правилник …, 1914а]
специфичните задължения на началните учители като ръководители на отделения не са диференцирани. Всеки учител ръководи едно отделение, като преподава всички учебни предмети в него. Към определените с предходния правилник задължения се добавят и нови:
• носи отговорност за „инвентара“ в учебната стая;
• пише предупредителни писма до родителите за отсъствията на децата им
от училище;
• „следи и взема мерки „за умственото и физическото развитие на учениците си и за тяхното възпитание;
• по желание, нарежда индивидуални наблюдения и изследвания „върху
умствените и моралните дефекти, които вписва в особна за това индивидуална
книга“;
• 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;
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• проверява всяка сутрин чистотата на учениците.
Има право да разрешава отпуск на учениците си до 10 дни през учебната
година (& 38).
Правилникът за народните прогимназии [Правилник …, 1914] повтаря
текстовете на Правилника за управлението и уредбата на средните училища
в Княжество България от 1901 г. относно дейността на класните наставници.
Параграф 23 в новия документ отразява техните задължения и права.
В Правилника за народните средни училища от 1914 г. [Правилник …,
1914б] има незначителни изменения в сравнение с предходния правилник. Към
задълженията на класния наставник се прибавят още три:
• 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“, както и мерки за въздействие
върху изоставащите и с лошо поведение ученици. Мерките се прилагат след
одобрение от директора. Това задължение на класния съвет отменя аналогичното задължение на учителския съвет, предвидено в предходния правилник;
• посещава квартирите на учениците си най-малко два пъти годишно, съобщава впечатленията си на класния съвет, а резултатите от „ревизиите“ вписва в „квартирната“ книга;
• предоставя при поискване от учителя лекар сведения за учениците от
класа във връзка със здравето им, за индивидуалните изследвания, които се
вписват в специална книга (& 20, т. 2; & 21).
В Правилника за народните основни училища голяма част от текстовете относно дейността на класните наставници остават същите [Правилник
…,1922]. Класният наставник и учител на отделение получава някои допълнителни задължения:
• води бележки за всички взети от учителския съвет решения и следи за
точното им изпълнение;
• преглежда най-малко два пъти седмично бележките, които другите учители са направили относно „прилежанието“ и поведението на учениците и взема мерки за „поправянето“ на учениците;
• посещава квартирите на учениците и влиза в непосредствени отношения
с родителите; изучава условията и обстановката, при които учат учениците от
отделението/класа му, и представя систематизирани сведения на главния учител/директора;
• следи за хигиената и отоплението в класната стая (& 39).
Правилникът за народните средни училища [Правилник …, 1922] внася
нови изисквания към класния наставник:
• попълва училищната документация и следи всички учители, които преподават в класа му, да вписват своевременно своите бележки за успеха и поведението на учениците в съответните книги;
• определя приемни дни и часове за срещи с родителите и настойниците, за
които съобщава в началото на учебната година; родителите на външните ученици приема винаги;
• определя дежурни ученици, по двама от класа си, които да следят за спазване на реда и хигиената и опазване на училищното имущество;
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• посещава квартирите на всички ученици, а на външните ученици – наймалко четири пъти годишно;
• в края на всеки учебен срок и в края на учебната година подготвя подробен писмен доклад до учителския съвет относно състоянието на класа си (успех, поведение, отсъствия и др.);
• редовно попълва ученическите книжки (&20, 21).
Правото му да разрешава отпуск на учениците от класа си се ограничава
до два дни (&20).
Правилникът за народните средни училища от 1926 г.[Правилник …, 1926]
не внася изменения относно класните ръководители в сравнение с предходния
нормативен документ.
Такива се съдържат в Правилника за гимназиите от 1939 г. [Правилник …,
1939]. Параграф 32 постановява, че „класният наставник е най-близкият ръководител и съветник на учениците от паралелката си“. Към дългия списък на
задълженията му& 34добавя:
• „опознава добре учениците си и следи за духа в класа“;
• „в часовете на класния наставник държи пред учениците беседи с възпитателен характер“, като разглежда проблеми предимно от живота на класа и
гимназията („часът на класния наставник“ е предшественик на съвременния
„час на класа“, в който се разглеждат актуални проблеми, предимно с възпитателен характер);
• посещава по домовете ученици, отсъстващи повече от 3 дни, ако не е уведомен за причините; съобщава на директора при всеки случай на съмнителна
или заразна болест и за бедни ученици, нуждаещи се от лекарска помощ.
Правилникът допълва и правата на класния наставник:
• налага предвидените в правилника наказания;
• определя на кои бедни ученици да се дават учебници и учебни пособия.
С Правилника се въвежда нов орган на управление, в който участват учители от гимназиите – класен съвет. Той се конституира при гимназии с повече
от 15 паралелки. Целта е да се облекчи дейността на учителския съвет, в който
участват всички учители. В състава на класния съвет влизат класните наставници, преподавателите от паралелките на класа и учителят лекар. Съветът се
председателства от директора или негов заместник. Заседава редовно в края на
всеки срок и извънредно – „когато директорът разпореди“. Правата и задълженията на класния съвет са следните:
• взема мерки за правилното обучение и възпитание в класа;
• в края на всеки срок по доклад на класния наставник разглежда успеха и
поведението на учениците от класа;
• в края на годината определя окончателно успеха и поведението на учениците;
• взема решения за отлагане на изпити на отделни ученици;
• изказва мнения за изключване от същия вид училища на ученици, които повтарят класа и в края на първия срок имат слаб успех по три или повече
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общообразователни предмети (окончателното решение се взема от учителския
съвет) (&26 – 29).
Във връзка с поетия курс към възпитание в народностен дух и борба с
комунистическите идеи в началото на 40-те години на ХХ век Министерството
на народното просвещение изпраща до директорите на средните учебни заведения серия от окръжни, указващи задълженията на учителите в тази насока. С
цел превенция срещу разпространяването на комунистически идеи с окръжно
№ 14522 от 12 декември 1940 г. министър-председателят и министър на народното просвещение Богдан Филов отправя следното изискване към класните
наставници: „Те трябва да насочат грижите и вниманието си главно към всеки
съмнителен или склонен към крайни идеи ученик, да посещават по-често квартирите на подобни ученици и бащински да ги уважават и съветват“. Препоръчва се въздействието да се осъществява „с внимание и топли отношения, с тактично и уверено държане“, а не с „груби и обидни изрази и подигравки“. Налага
се изискването да се открият причините за тези вредни увлечения – лоши материални условия, семейна и приятелска среда – и да се отстранят своевременно
„с грижи за бедните, с благост, с разбиране и такт“. Министърът настоява за
всеки подобен случай да се докладва в министерството. „Това окръжно да се
прочете и обяви в учителските съвети, като се изработи точен и изпълним план
за действие“ [Окръжно …, 1940: 791−792].
***
Прегледът на нормативната уредба на класното ръководство в българското училище през разглеждания период насочва към определени изводи. В своята дейност класните ръководители съчетават възпитателна, организационна и
административна функции. Замяната на термина „класен учител“ с „класен наставник“ извежда като приоритетна възпитателната им функция. Ролята им се
подчертава от въвеждането на специален „час на класния наставник“. На класните учители/наставници се възлагат големи отговорности, съответно задължения. Тенденцията е към непрекъснато нарастване. Правата им са значително
по-малко.Правата и задълженията им, отразени в нормативните документи, са
диференцирани в зависимост от образователната степен, в която преподават.
Основните задължения на класните учители/наставници могат да бъдат
обединени в следните групи:
• относно обучението –задълженията им са насочени към постигане на
оптимална натовареност на учениците в отделението/класа чрез обсъждане с
колегите на домашните работи и учебните им занятия;
• относно възпитанието – основните задължения на класните учители/наставници са свързани с постигане на желателно поведение от страна на учениците. В тази връзка класният учител/наставник:контролира посещенията и отсъствията им от училище; упражнява надзор върху поведението им в училище
и извън него, включително и чрез посещения в домовете и квартирите; участва

Нормативна уредба на класното ръководство в българското училище...

103

заедно с учениците в различни инициативи − екскурзии, шествия и църковни
празници; упражнява надзор върху хигиената на учениците; провежда беседи с
възпитателен характер и инициира мерки за интелектуалното, нравственото и
физическото им развитие; осъществява редовна комуникация със семействата/
настойниците на учениците си, като се осведомява за поведението им вкъщи и
ги информира за успеха и поведението им в училище;
• относно училищната собственост– класните учители/наставници отговарят за материалната база, хигиената и отоплението в учебната стая на своето
отделение/клас;
• административни задължения – поддържат училищната документация
на отделението/класа, изготвят сведения до главния учител/директора, лекаря;
Основните им права са:
• дават разрешения за отсъствия на учениците, които в различни периоди
варират от 1 до 10 дни; оправдават отсъствия на учениците при наличие на
документи;
• налагат определени наказания;
• определят учениците, които да получават учебници и учебни пособия;
• свикват съвет на учителите, преподаващи на класа.
Училищното законодателство през периода 1878 – 1944 година поставя
стабилни основи на класното ръководство в българското училище. Нормативната уредба на основните задължения и права на класните ръководители претърпява известни изменения след 1944 г. Създават се нормативни документи,
фокусирани върху тяхната дейност [Иванов, 2005: 48; Витанова, 2015]. Промените не засягат същността на класното ръководство, а внасят допълнителни
уточнения и изменения относно някои права и задължения на класните ръководители.
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ДИГИТАЛНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – КЛЮЧОВА
В СИСТЕМАТА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТИ В 1. – 4.
КЛАС ПРИ РАБОТА С ДЕЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ
ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ
Виолета Ив. Кюркчийска
DIGITAL COMPETENCE – KEY IN THE SYSTEM OF
COMPETENCES IN GRADES 1. – 4. IN WORK WITH
CHILDREN WITH SPECIFIC TEACHING DIFFICULTIES
Violeta Iv. Kyurkchiyska
ABSTRACT: In the school programs for grades 1. – 4. are indicated the key competences, each having its own place and being of great importance for the formation
of the student personality. Why do we define digital competency as a key to working with children with STD? Its significance (ranked second in importance after the
Bulgarian language competences) stems from the fact that through it the other competences are mastered. It supports both the process of socialization of children with
STD and their education.
KEYWORDS: inclusive education, social reality, tuition, information technologies,
training of primary teachers.
В Закона за предучилищно и училищно образование е заложена необходимостта от „придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна
и професионална реализация и активен граждански живот в съвременните
общности“ [7]. За тяхното формиране съдейства обучението по всички учебни
дисциплини, но водеща е ролята на обучението по български език, произтичаща от комуникативната му ориентация. Функциите по останалите предмети са
с общодидактическа стойност, която е с информативен и конструктивен характер, докато специфичните за езиковото обучение функции развиват комуникативноречевата компетентност на учениците [9]. Като променлива величина „в
тях се отразява стремежът да се отговори на тенденциите в развитието на науките и на промените в социокултурната действителност. От функциите, които искаме да реализираме, се ръководим при обосноваване на съдържанието,
принципите, технологията, критериите за оценяване на ефективността, системата на контрол и пр.“ Те са в основата на определяне на „подход, схващан като
главно направление, което определя стратегията в действията на учителя и учениците на определен етап от развитието на обучението по български език [6].“
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Такъв подход, който дава възможност за успешна личностна и професионална реализация, за формиране на жизнена позиция чрез адекватна социализация в съвременните общности, е компетентностният. Той измества знаниецентристкия подход [5], определящ езиковите знания като основно средство за
постигане на образователните цели и омаловажаващ потребността от личностна изява на обучаваните. Компетентностният подход съдейства за постигане
на целите на предучилищното и училищното образование, като създава условия за развиване на способността за себеизява и социализация. У учениците
не се натрупват самоцелно езикови знания, а се изграждат умения за адекватно
общуване в различни комуникативни ситуации. Така потребността от езикова
подготовка е осъзната и мотивирана. Резултат от езиковото обучение не са вече
знанията, а способността за правилното им използване при участие в речеви
акт[9]. Резултат, който е с определящо значение при децата със специфични обучителни трудности (СОТ). Излишното натрупване на езикова информация за
сметка на правилната употреба в речта е обобщена от Петков, според който:
ако един индивид бъде целенасочено обучен да запамети преобладаваща част
от думите на един нов за него език, както и ако запамети и дори разбере теоретично приложението на всички граматични правила, това не означава, че с тези
наистина огромни по обема и спецификата си знания, той ще овладее съответния език. Тъкмо обратното той ще има много повече трудности от едно петгодишно дете, което спонтанно е овладяло същия този език и може коректно да
използва почти всички глаголни и други форми без да въобще да знае как се научават, назовават, описват и обясняват всичките тези граматически операции
и категории, с които то борави така умело и успешно [11]. Компетентностният
подход създава максимално благоприятна основа за преодоляване както на общите, така и на специфичните обучителни трудности. Всяка една от областите
на компетентности, заложени в учебните програми (представени са по-долу)
обезпечават работата по: двигателното и когнитивното развитие на учениците;
поведението и социалните им релации; трудности, които са резултат от особеностите в развитието на висшите корови функции: гнозис, праксис, памет,
мислене, кодиране и декодиране на информация, речта.
Компетентностният подход се определя като основополагащ за нова образователна парадигма. Той поставя понятия като „компетентност“ и „компетенция“ в центъра на модернизацията на образованието. Понятието компетентност навлиза в българския образователен дискурс през 2000 г. чрез Държавните
образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание в културно-образователната област български език и литература. Според ДОИ се изисква „равнище
на компетентност“, което обхваща знания, умения и навици. За основни в обучението по български език се определят комуникативноречевата компетентност [5], езиковедската компетентност и културологичната компетентност, като първата е цел на езиковото обучение в 1. – 4. клас. В случая тя има
отношение и към специфичните обучителни трудности свързани с речта.
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Компетентностният подход поставя необходимостта от практическото
прилагане на овладените знания. По този начин се повишава качеството на образованието. Така знанията за езика, както и комуникативноречевите умения,
които са в основата на способността за общуване, ще намерят своето проявление при формиране на останалите ключови компетентности у обучаваните.
Неслучайно на своя първи етап от развитието си, компетентностният подход
намира приложение в езикознанието [3]. По-късно понятието компетентност
разширява обхвата си и се диференцира на различни видове.
В Учебните програми по всички предмети в начален етап на основно образование, е посочена възможността за формиране на съвременните ключови
компетентности [15]:
• Компетентности в областта на българския език;
• Умения за общуване на чужди езици;
• Математическа компетентност и основни компетентности в природните науки и на технологиите;
• Дигитална компетентност;
• Умения за учене;
• Социални и граждански компетентности;
• Инициативност и предприемчивост;
• Културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
• Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин
на живот и спорт.
Всяка от компетентностите има своето място и определящо значение за
формиране на учениковата личност, което не е предмет на настоящото изложение. Интересът в случая е насочен към пътищата за овладяването им и влиянието, което имат върху деца със СОТ. Системата от компетентности поставя
въпроса за необходимостта от прилагане на интерактивни методи, които ще
обезпечат процеса на формирането им. В тази връзка информационните и комуникационни технологии – (ИКТ) максимално създават условия за прилагане
на иновативни подходи в организацията на практически ориентираното обучение. От една страна те са продукт на развитието на техническия прогрес, от
друга – са средство за общуване, което е необходимо условие за социалното и
културно възпроизводство на човека, за формирането на неговите специфични
социални потребности. Ролята на ИКТ за формиране както на компетентностите в областта на българския език (които вече бяха коментирани), така и
на останалите в системата от такива, поставя на второ място по важност дигиталната компетентност на обучаваните. Специалистите по чужди езици
веднага ще опонират с тезата, че уменията за общуване на чужди езици са гарант за работа с дигитални устройства. Неоспорим факт, резултат от разработените софтуери, в които команди и дейности се изпълняват в менюта на чужд
език. В тази връзка е неуместно подреждането на компетентностите по степен на важност. Всички те взаимно се допълват и имат своето отношение към
цялостния процес на формиране на личността. Процес, в който дигиталната
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компетентност е ключова. Нейната значимост (поставена на второ място по
важност след компетентностите по български език), произтича от факта, че
чрез нея се овладяват останалите компетентности. Владеенето и ползването на ИКТ е съществен елемент от функционалната грамотност на всеки
човек, необходимо условие за неговата лична и професионална реализация и
израстване. Именно от училището се очаква да осигури формирането на информационната компетентност у младите хора, а това ще стане, ако то се превърне в модерна институция, която обучава със съвременни методи и средства
[9].
Спецификата на комуникативноречевата компетентност изисква чрез
прилаганите учебни похвати образователният процес „да се доближи“ до реалното речево общуване: да се представят типични ситуации, в които се изпълняват комуникативни роли, близки до всекидневния живот на подрастващите
[5]. Какво по-близко до детето на ХХI век от от таблета, компютъра, айфона
? В тази връзка възниква въпросът: Защо ИКТ са универсалното средство за
обучение? Аргументите относно използването на ИКТ в обучението както на
ученици без затруднения, така и на деца със СОТ са по посока на :
– работата в електронна среда е позната за всички обучавани от компютърните игри, които са ежедневие за децата на ХХI век;
– електронната среда е провокативна и интересна за обучаваните;
– игрите като образователен софтуер преобладават, а използването на играта като метод е целесъобразно с оглед на нейното значение за възрастта на
6-10 годишните деца. Детето, играейки, овладява определени знания и умения,
като подсъзнателно участва и в корекционен процес. Играта, която според Игнатовска (2012) e социално-исторически обусловена функция в развитието на
детето, съответстваща на нивото на сензитивност, създава условия за ускоряване на формиращите процеси [8];
– чрез използване на ИКТ се преодоляват двигателните трудности, които
са част от общите, както и тези свързани с поведението и социалните релации;
– работейки с ИКТ децата придобиват самоувереност, която е определяща
за децата със СОТ. Успехите, постигнати с мишката и клавиатурата, които са
невъзможни с химикала и тетрадката, са съизмерими с тези на съучениците;
– общуването чрез компютърната система води до социализиране на всички деца: едните развиват и формират умения на търпимост към партньора (в
т.ч. и към неговите слабости и пропуски), а другите участват в диалог по начин,
по който не позволява превръщането му в монолог [4];
– работата с ИКТ съдейства за изграждане на общоучебни умения [ 2], които са от особено значение за всички обучавани. Чрез тях се научават да работят
в екип, да се осведомяват и самоосведомяват;
– интегрирането на ИКТ в часовете по различни предмети осигурява учене
чрез сътрудничество, което при деца със СОТ води до висока ефективност;
– използването на ИКТ мотивира учениците -ИКТ позволява, нещо повече – предоставя, големи възможности на първокласниците да използват рисун-
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ката като единствено достъпния им начин да предадат графически някакво
съобщение.
Изложените доказателства в подкрепа на универсалността на ИКТ определя и ключовият характер на дигиталната компетентност. Като понятие в българското начално училище навлиза с новите учебни програми от 2016 година,
макар че за пръв път терминът е въведен през 1997 година от Пол Джилстер
[13]. Той го определя като „дигитална грамотност“, в която по-късно други автори [12]диференцират четири компетентности:
• ИКТ грамотност – умения за използване на компютърни, софтуерни
приложения, база данни и др.технологии;
• Интернет грамотност – умения за използване на World Wide Web,епоща, търсене и намиране на информация от Мрежата, познаване на ролята и
употребата на онлайн ресурси;
• Медийна грамотност – умения и компетенции за анализ, оценка, създаване и участие с мултимедийни съобщения;
• Информационна грамотност – една от главните способности на учащите се, изразяваща се според Програмата „Образование за всички“ на Юнеско
в „способността за достъп и използване на различни източници на информация…., набор от критични умения, които позволяват на хората да се изразяват,
да изследват, да търсят отговори, да общуват и да разбират потока от идеи между отделните индивиди и групи в бърза променящата се технологична среда“
[14].
В началното училище процесът на формиране на дигитална грамотност
започва с първата от посочените компетентности – ИКТ грамотност. През периода 1995 –2001 постепенно ИКТ навлизат в обучението в начална училищна
възраст. Още през 1995 година ИКТ са включени в образователната система на
Малта, но стават официална част от учебната програма след публикуването на
Националната програма за общообразователен минимум през декември 1999 г.
През 1997 година въпросът за използване на ИКТ в началното училище се поставя за пръв път в страни като Холандия, Гърция, Португалия. Правителствата одобряват планове, насочени към повишаване качеството на образователната система във всички нейни нива, а други (в Латвия) създават информационна
образователна система (LIIS), чиято основна задача е чрез ИКТ учениците и
преподавателите да се превърнат в активни участници в образователния процес. За тази цел се разработват софтуерни продукти за началното училище и
методология за тяхното използване в обучението по различните учебните
предмети. Предвижда се овладяване на знания и умения по ИКТ, което се реализира както при изучаването им в самостоятелна учебна дисциплина, така и
чрез интензивното им използване в обучението по другите предмети.
Най-популярният подход към ИКТ в началното училище е използването
им като средство за обучение. Такъв е и в българското начално училище, когато
през 1998 година се поставя началото на използването им. До тогава работата с
компютри в българското училище е насочена към обучението в VІІІ – ХІІ клас.
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Децата от 1. – 4. клас нямат достъп до компютрите в училище, или ги използват
само с развлекателна цел, затова задоволявайки интереса си, те посещават Интернет клубове и често играят неподходящи игри. През 1998 година с одобряването на „Типова учебна програма за работа с компютри и информационни технологии в първи – четвърти клас“ компютърът намира своето място и в началното училище. Според нея в рамките на свободноизбираемата подготовка (СИП)
обучението по информационни технологии допринася за компютърна култура
у децата, която е съществена част от съвременната техническа култура на човека. Основна цел на обучението по информационни технологии е учениците да
придобият първоначални познания и умения за работа с компютърни системи,
защото обучението по информационни технологии предлага работа в една нова,
нетрадиционна среда. С богатите си възможности за разнообразни дейности тя
провокира въображението на децата, създава условия за използване на усвоените знания и умения за реализиране на различни проекти, за изпробване на варианти, за търсене на нови подходи, стратегии и решения. Работата с компютри в
началния курс има за цел да осигури безопасно, безпроблемно и смислено навлизане на децата в света на модерните технологии като формира ИКТ грамотност.
Тя е първи етап в цялостния процес на обучение по информационни технологии
в българското училище и дава на детето първоначална представа за:
– компютърната система и за идентифицирането на основните ѝ компоненти;
– функционалната специфика на основните компоненти на компютърната
система;
– начините за възприемане, търсене, извличане и съхраняване на различен
тип информация;
– създаването и обработването на компютърен документ.
В този смисъл обучението е насочено към формиране на ИКТ грамотност:
– изграждане на положителна емоционална нагласа и познавателен интерес към работата с компютърна система;
– формиране на начални умения и навици за правилна употреба на компютърната техника;
– усвояване на алгоритъм за работа с компютърна система;
– добиване на представа за приложението на компютърните системи в
различни сфери на обществения живот;
– използване на компютъра в контекста на обичайни и специфични за възрастта дейности;
– развиване на познавателните умения: планиране и структуриране на
дейността;
– търсене и използване на информация; вземане на решения чрез разнообразие от дейности, подходи и инструменти за решаване на проблеми от различни области.
Работата с компютри в училище трябва да създава познавателни умения,
които да организират информацията – да се натрупва, да се общува с нея, да
се споделя. Не на последно място, да развива естетически усет и да дава въз-
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можност на обучавания да изпита удоволствие от процеса на обучение. С каква
информация в софтуерна среда общуват учениците в начална училищна възраст? [9]
• Графична – в смисъла на: изображение, съставено от точки с различен
или еднакъв цвят. За целите на обучението на деца със СОТ тя подпомага работата при комуникативни упражнения, свързани с откриване на герой, описание
на обстановка и т. н.;
• Звукова – разбирането за нея е: естествени и изкуствени шумове и звуци, прости и сложни мелодии, музикални творби в инструментално изпълнение, вокални произведения, човешки говор. (Например:Чуй приказката…в
часа по български език и литература, се работи върху артикулационната и
акустичната страна на звука);
• Анимация и видео-анимацията е последователност от сменящи се кадри, а видеото е съвкупност от няколко медийни елемента-Текстова – за учениците от начална степен това е: последователност от букви, цифри, препинателни знаци и други символи, въведени от клавиатурата.Текстова информация
са както указанията за работа, така и текстовете, от които се извлича езикова
информация.
Изброените видове информация са залегнали в осемте модула, около
които е построена Типовата учебна програма (първа за българското начално
училище) „Работа с компютри и информационни технологии в І – ІV клас“. Те
обхващат работата с: графична, текстова, звукова информация и анимация и
видео; комбиниране на различни типове информация в едно цяло; приложноориентирани програми; основни информационни дейности.
Освен умения за работа с елементите на компютърната система, обучаваните трябва да познават основните дейности при работа с текст-въвеждане,
редактиране и оформяне на текст. Работата с този вид информация-текстовата – има пряко отношение към дейностите, които извършват децата със
СОТ. Те се запознават с тях и ги овладяват в тази последователност. Целта е да
се научат свободно да боравят с клавиатурата, да използват пълноценно и по
предназначение всички възможности, които тя предоставя за работа. Това е от
особено значение за:
 използване на компютъра като средство за себеизява – децата със СОТ
са подпомогнати от компютърната система, поради липсата на увереност в
собствените възможности;
 развитие на детското словесно творчество-невъзможността детето с
проблем в говора да изяви себе си чрез речта;
 формиране на умения и навици за целенасочена работа при редактиране на текст;
 провокиране усета за естетическо оформяне на собствен текст.
Въвеждане – това е първата дейност, чрез която става запознаването на децата с клавиатурата като устройство за въвеждане на информация. В началото
се работи със символния блок, като се въвеждат отделни букви. По този начин
обучаваните разбират основния принцип на работа, който се изразява в това,
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че натискането на клавиш, с изобразен върху него символ, води до отпечатването (появата) му върху екрана. Обръща се внимание на правилната стойка на
тялото и разположението на ръцете спрямо клавиатурата. Изисква се работа и
с двете ръце, като всяка от тях обслужва съответната част от клавиатурата. Това
съдейства за по-нататъшната работа при едновременно съгласувано действие и
с двете ръце (използването на Ctrl, Shift). Коментира се лекото, отсечено и кратко движение на клавишите, за да се отпечата само един символ.
След като бъде овладяно въвеждането на отделни символи, се преминава
към думи, изречение и текст. Следвайки схемата на запознаване с езиковите
единици в българския език в периода на ограмотяване, обучаваните лесно и
бързо преминават в следващ етап. Децата се запознават и с клавишите със специално предназначение в символния блок в контекста на конкретна практическа задача. Паралелно с въвеждането, по естествен начин се преминава към
втората основна дейност при работа с текстова информация – редактиране.
Редактиране – дейност, изразяваща се във вмъкване и изтриване на символи. Тя разкрива предимствата на компютърната текстообработка. За целта
учениците трябва да познават предназначението на Backspace, Delete, Enter и
клавишите от навигационния блок, с помощта на които е възможно свободното придвижване на курсора по текста.
Оформяне – дейност, включваща избор на шрифт, стил, размер и цвят на
символите. Мотивирани от факта, че текста, който създават ще получи публичност, обучаваните правят настройките, влагайки творчество и естетически
усет.
С приемане на Закона за предучилищното и училищното образование от
1.08.2016 година се извършва реформа, която е отговор на предизвикателствата на времето, в което живеем. За пръв път се въвежда понятието дигитална
компетентност, без да се променя мястото на информационните технологии в
процеса на обучение в начален етап на основна степен. Ако в началото (1998) се
изучават в свободноизбираема подготовка, на по-късен етап се добавя възможността и в задължителноизбираема (2006), то към настоящия етап ИКТ също
се изучават в избираеми часове. Промяната е по посока на наименованието на
групата учебни часове [10]. Нов момент в Закона за предучилищно и училищно
образование е предметът компютърно моделиране (КМ), който е част от задължителните учебни предмети и ще се изучава в 3. и 4. клас. Предвиденият хорариум е 32 часа годишно за 3. клас и 34 часа за 4. клас (следва броя на учебните
седмици). Обучението по компютърно моделиране в начален етап е насочено
към овладяване на начални знания, умения и отношения, свързани с изграждане на дигиталната компетентност на учениците чрез създаване на компютърни модели на познати обекти, процеси и явления и експериментиране с тях.
Програмите обезпечават работата по формиране на умения от всички коментирани грамотности, свързани с дигиталната компетентност: ИКТ грамотност; Медийна грамотност; Интернет грамотност и Информационна
грамотност.
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Дигиталната компетентност е ключова в системата от компетентности в
1. – 4. клас при обучение на деца със СОТ, но не трябва да се забравя, че е-обучение не е алтернатива на традиционното, а негово естествено допълнение,
осигуряващо преодоляването на някои традиционни недостатъци [9].
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ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ –
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРОБЛЕМ
ЗА НАЧАЛНИЯ УЧИТЕЛ
Виолета Ив. Кюркчийска
INCLUSIVE EDUCATION – A CHALLENGE
OR A PROBLEM FOR PRIMARY TEACHERS
Violeta Iv. Kyurkchiyska
ABSTRACT: The law on pre-school and school education has the ambition to be the
basis of a reform dictated by the new social reality. Is the Bulgarian School ready to
implement Incorporating Education, whose regulation is one of the new positions
in the Law?! Is this new standard a challenge for the primary school teacher or a
problem arising from the requirements for his / her activity?!
KEYWORDS: inclusive education, social reality, tuition, information technologies,
training of primary teachers.
Реформите в образователната система са резултат от обществените промени и отговорността на държавата да превърне българското училищно образование в модерно, достъпно и качествено. Образование, което да създава условия за формиране на морална, творческа и автономна личност, способна да се
реализира пълноценно. Нещо повече – образование, достъпно за всички, адаптирано към нуждите на съвременните социални реалности. Те (новите социални реалности) провокират всички участници в образователно-възпитателния
процес, които имат различни функции в извършването на реформата. Едни от
тях съставят Новият закон за предучилищно и училищно образование влязъл
в сила от 1.08.2016 година [1], който е резултат от породената потребност от
промяна и има амбцията да бъде основа на реформата. Други– имат трудната
задача да приложат Закона и извършат реформата, трети– осъществяват контрол по отношение на реформата.
Многократното използване на думата реформа не е резултат от невъзможност за избягване на тавтология. Синоними като преустройство, изменение,
преобразуване, за да се въведе нещо ново или нещо по-добро са в услуга на дискурса. Но в действителност има ли условия за създаването на нещо по-добро?!
Измененията, които се въвеждат, резултат от тенденциите на европейската модернизация в образованието за масовост, откритост, хуманизация, демократизация, за личностна ориентация намират ли почва в българското образование?!
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Има ли готовността българското училище да реализира Приобщаващото образование, чието регламентиране е едно от новите положения в Закона?! Въпроси, които са повод за преосмисляне функциите и ролята на началния учител.
Защо точно неговите?! Защото училищното образование започва с началния
етап на обучение, през който водеща е ролята на началния учител.
Задължителните изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, условията и процесите за тяхното постигане
са включени в държавните образователни стандарти (ДОС). Един от осемнадесетте стандарта е ДОС за приобщаващото образование. Той има за цел да определи условията и начините за осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик с цел
неговата личностна, професионална и гражданска реализация в обществото.
Според Наредба на МОН [4] се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване на приобщаващото образование на децата и учениците в
системата на предучилищното и училищното образование, както и с организацията и управлението на процеса на предоставяне на подкрепа за личностно
развитие. Наредбата за приобщаващо образование е в подкрепа на всеки ученик – както към изоставащите ученици и тези със специални образователни
потребности (СОП), така и към надарените. „Приобщаващото образование
(Чл. 4. ал. 1 Наредба за приобщаващото образование) [4] е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на
разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и
включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и
научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата
и учениците във всички аспекти на живота на общността.“ Според същия член
(41), т. 5 [4] се подсигурява „равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование, гаранции за които са създадените условия за обучение на всички деца и ученици
заедно, независимо от трудностите и различията, които може да възникнат в
процеса на ученето и научаването и при участието им в дейността на детската
градина или училището“.
Тенденцията за приобщаването на децата със СОП, на такива с проблеми
в социализацията в българското училище, предвиждането на заедно обучение
на всички ученици предполага адекватна професионална квалификация на
учителите. Последното формулира въпросът: Приобщаващото образование
е предизвикателство или проблем за началния учител? Независимо, че не
е специален педагог, той трябва да познава психофизическите особености на
тези деца, както и методите за работа с тях. Необходимост, породена и от нарастващия брой на деца както със специфични обучителни трудности (СОТ)
в българското училище, така и със СОП. Учителят, който ги посреща (а това е
началният, не – ресурсният учител или логопедът) трябва да има необходимата
професионална компетентност. Породената нова реалност поставя проблема за създаване на такава организация на образователно-възпитателния
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процес, при която преподавателят да откликне на потребностите на всички обучавани – както на учениците без трудности, така и на тези със СОТ
и СОП. Това поражда два основни въпроса, свързани с:
 Квалификацията на учителите. Имат ли началните учители нужната
подготовка да обучават и възпитават деца със СОТ и СОП?! Притежават ли
компетентността, допринасяща за създаване на оптимални условия за общуването на деца без трудности и такива със затруднения?! Успяват ли да реализират процеса на „приемането“ на децата със СОП от техните съученици?!
Как да общуват с родителите на едните и другите деца, така че да има нормален
психоклимат?! Познават ли методиката за корекционна работа, а и необходимо
ли е след като има специални педагози?! Въпроси, които пораждат проблеми
в работата на началния учител, който е отговорен освен като специалист (по
посока на методиката на обучение по отделните дисциплини), но и като класен
ръководител.
Отговорите на поставените въпроси предполагат усъвършенстване на
квалификацията на преподавателите, която повече от всякога става перманентен процес. Тя дава възможност на учителя да погледне на проблемите на професионалното си и личностно развитие извън рамките на тясно разбираната
професионална общност от педагози и на формалната образователна система.
Квалификацията насочва учителя към области, досега запазени за отделни
специалисти или педагогически общности. Ако до настоящия етап определена
проблематика е била приоритетна за специалните педагози, то вече представлява интерес и за началния учител. За да осъществява образователен процес
съобразен с актуалната реалност, той трябва да се квалифицира като използва
както формите на въвеждащата, така и на продължаваща квалификация [4 (чл.
45. (1))]. Последната би трябвало да се разглежда в контекста на разбирането, че
съвременната квалификация е групов процес, доколкото групов е характерът
на съвременното образование. Това означава, че от отделния учител се изисква
вниманието да се насочва към работата в екип от преподаватели, осъществяващи съвместно образователния процес. Екипната работа с логопед, психолог
и ресурсен учител подпомага процеса на работа на началния учител и води до
успешни резултати.
Ако ученикът е този, в името на когото се прави реформата, то учителят
е този, с помощта на когото тя се реализира. Необходимо е той (преподователят) да познава задължителните изисквания за резултатите в системата на
училищното образование и условията и процесите за тяхното постигане, които
са включени в държавните образователни стандарти (ДОС). Част от тях са в
сила към настоящия етап, други са във вид на проекти за обсъждане, а трети –
в процес на разработване. ДОС за общообразователна подготовка определя
учебните предмети. Учебният план [5] разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка. Той обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както
следва: раздел А – задължителни учебни часове; раздел Б – избираеми учебни
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часове; раздел В – факултативни учебни часове [4 (чл.2, ал.1)]. Възможността,
която е дадена на училищните ръководства да избират предметите от раздели
Б и В, осигурява съобразяване с потребностите на обучаваните в конкретното
училище ученици.
Началният учител съвместно с предвидените длъжности според Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти [6]: „ресурсен учител“ (чл. 4, (3)) „психолог“ (чл.
11. (1)) и „логопед“ (чл. 13. (1)) [6] определя конкретните образователни цели
за учениците със специални образователни потребности за всяка учебна или
образователна единица. Той в качеството си на класен ръководител (Чл.8) [6]
има и допълнителните функции свързани с:
• формиране на умения за работа в екип и за изграждане на позитивен
организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и
за интегриране в училищната и социалната среда;
• правила за поведението на паралелката, съобразени с Етичния кодекс
на училищната общност съвместно с учениците;
• информиране на родителите за:
– програмната система, по която работи училищният учебен план, по
който се провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
или на занимания по интереси;
– успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и
социализация, за спазването на правилата в училището и на Етичния кодекс с
цел приобщаване към училищната общност;
– възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на детето или ученика, за определения график на допълнителното обучение и на допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания по интереси;
– допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване.
Посочените функции на началния учител като класен ръководител поставят пред него отговорната задача да създаде среда, в която общуването
между всички деца да е такова, че да не накърнява достойнството им независимо от техните възможности. Среда, която предразполага децата със СОТ и
СОП, формираща толерантост и търпимост. Началният учител, в качеството
си на класен ръководител формира колектив не само от ученици с различни
интереси, възможности и потребности. Той създава и колектив от родители
обединени от общата цел – просперитета и развитието на техните деца.
Това определя необходимостта от квалификация, осигураваща адекватни професионални действия.
Планирането на квалификацията на училищно ниво е една от първостепенните задачи на всяко ръководство, защото тя цели създаване на условия
за превръщане на институцията в среда за изява на творческия потенциал на
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учителите и обмяната на добри практики, което е условие за реализирането
на политиката на училището за осигуряване на напредък и подобряване на
образователните резултати на учениците. Квалификацията на училищно ниво
е тясно свързана с потребностите и интересите на конкретната група от преподаватели, работещи с един и същ ресурс. Тя обхваща квалификационната дейност по методически обединения, които планират своята дейност съобразно
проблемите на съответното училище. Това дава възможност за избор на форми
по отношение на тематиката. Наличието на деца със СОП в учебното заведение
е достатъчен мотив за разгръщане на дейността по посока на работата с тях.
Според чл. 108 на Наредбата за приобщаващо образование се предвижда [4]:
• осигуряване на въвеждаща и продължаваща квалификация на педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности;
• насърчаването на екипната работа в образователните институции и
споделянето на добри практики на приобщаващо образованиe;
• осигуряването на консултиране на учениците и на родителите както и
на лицата, които полагат грижи за децата;
• подкрепа на учителите за прилагане на техники и стратегии на обучение, за управление на образователния процес в класната стая и за използването
на подходящи обучителни материали.
За реализирането на квалификацията е необходимо сътрудничество със
специализирани обслужващи звена, висши училища и научни организации.
Такива, които откликват на потребностите на учителите като подчиняват своите форми на работа с Наредбата за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти [6]. Дейността на
институциите, провеждащи квалификационна дейност би трябвало да кореспондира с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното
развитие на педагогическите специалисти [1]. В противен случай, учителите не
само не получават необходимата квалификация и компетентност, но са материално и документално ощетени.
 Методите и похватите за работа. Познават ли началните учители методиката за работа при обучение на деца със специални образователни
потребности?! Разполагат ли с необходимите ресурси?! Какви упражнения е
подходящо да използват в часовете?! Как да формират комуникативноречеви
умения у деца със СОТ?! Въпроси, чийто отговори са ясни дотолкова, че са
свързани с търсене на подходящи методи и похвати за реализиране целите на
обучението по съответния предмет, но спецификата на обучаваните – деца със
СОТ – внася неясноти пред началния учител. Пред него стои задачата да търси
средства и начини за овладяване на знания. Нещо повече – необходима е такава
организация на образователно-възпитателния процес, при която се създават
максимално добри условия за обучение на всички ученици. Учителят трябва
да използва задачи, чрез които няма да ощети както ученика, който работи с
бързи темпове и се справя с лекота, така и този, който изпитва затруднения.
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Възможности за такава организация на педагогическо взаимодействие в
урока имат информационните и комуникационни технологии (ИКТ). Работата
в софтуерна среда улеснява преподавателят при индивидуализирано и диференцирано поставяне на задачите съобразно възможностите на обучаваните.
Използването на ИКТ е начин да се откликне на потребностите на всички ученици.
При работа с деца със специални нужди (както със СОТ, така и със СОП)
използването на познатите таблет и компютър улесняват процеса както на възприемане на информация, така и на формиране на умения. Конструктивизмът
в педагогиката налага становището, че ученето не е просто получаване, натрупване и преработване на информация, а активен процес, при който личността
конструира индивидуален познавателен образ на действителността. От тази
гледна точка целта на обучението не е само да даде на учениците повече информация, а да подпомогне процеса на когнитивното им развитие, т. е. изграждането и преструктурирането на познавателните структури. Това се постига като
се гради комплексна учебна среда, в която учениците придобиват нов социален
опит. Чрез използването на ИКТ в обучението социалните взаимодействия са
не просто подкрепящ, а съществен компонент в когнитивното развитие. Така
се съдейства за формиране на социалните и граждански компетентности у
учениците. Езикът е основно средство за социализиране на личността. В излагането на собствена позиция по дискутиран проблем стои умението за съставяне на текст, което е резултат от комуникативноречевата компетентност. С
нея са обвързани и уменията за съставяне на диалози, както и използването на
речев етикет, които от своя страна са израз на социокултурна компетентност.
В софтуерна среда знанията се овладяват трайно и функционално, предложени са в близък до живота на учениците практически и социален контекст, а
ученето се характеризира с осъзнатост на намеренията и съзнателна мотивация [3]. За да осигури това, от учителя се очаква да прилага такива технологии
и алгоритми на работа, които подпомагат възприемането и разбирането от учениците. Една от тях се свързва с е-обучение (в настоящия текст това понятие
се интерпретира като осъществяване на обучение с помощта на компютърни
системи и Интернет), защото работата с ИТ дава възможност за осъществяване
на интерактивност в обучението (отличителна черта на конструктивизма и
компетентностния подход). Терминът „интерактивна система на учене“ се използва за характеристика на многобройни учебни ситуации, при които се обменят различни типове знания и информация между комуникиращи партньори,
включени в един вид диалогов процес.
Използването на ИКТ в образованието е мотивирано и от възможностите,
които се създават за учене чрез сътрудничество (cooperative learning-направление в съвременната американска педагогика, което се развива особено в последното десетилетие. Според С. Кегън – основоположник на идеята за учене
чрез сътрудничество, целта е да се съчетае груповата организация на обучението с индивидуализацията). За него е характерно използването на методи на
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обучение, които са познати отдавна (метод на проектите, проблемно обучение
и др.), но те се прилагат по специфичен начин, като се насърчава сътрудничеството между учениците в групата. Компютрите и информационните технологии
осигуряват подходящи условия за това, защото те разчитат на индивидуалните
характеристики на учениците при работа с тях, както и на ученическата самостоятелност, но ориентирана към сътрудничество; на комуникативните и организаторски умения на обучаваните, на тяхната креативост, инициативност
и предприемчивост, стремеж към полезност и отговорност за поведението на
другите. Използването на информационни технологии е повече от подходящо,
тъй като точно при работа с тях учениците не се отказват докато не получат отговор, докато не разрешат проблема. Така се провокира любознателността им и
те се мотивират да вървят напред. ИКТ създава условия и за прилагане на метакогнитивния подход в преподаването, чрез който вниманието на учениците се
насочва към процеса на собственото им учене на базата на рефлексия и анализ.
Възможностите, които предоставят ИКТ при изработването на мултимедийни проекти по зададени теми (опазването на околната среда, любимия
спорт, здравословното хранене, начин на живот и др.), съдействат за формиране на умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин
на живот и спорт. Комбинирането на различна по вид информация-текстова,
графична, аудио, анимация и видео в електронна среда, освен че дава по-големи
възможности за представената проблематика, но и провокира интерес. Търсенето на информация, нейното селектиране и обобщаване съобразно поставената задача е подчинено на уменията за учене.
Възниква въпросът как началният учител да използва ИКТ в работата с деца със специални нужди?
Освен задълбочените познания в съответната културно-образователна
област учителите трябва да притежават компетентност, която им позволява не
само да използват готови ресурси, но и да планират, обмислят и разработват
задачи в електронна среда [3]. Нещо повече – те трябва да познават онези
особености в развитието на децата със специални нужди, които позволяват използването на ИКТ. Само ако са налице тези три страни в компетентността на началния учител- методическа, дигитална и познания в областта на
специалната педагогика, то те ще съумеят да превърнат ИКТ в свой помощник
при изготвяне на:
– материали за учене и преподаване (презентации за илюстриране на учебния материал; интерактивни презентации с различни видове упражнения);
– материали, обезпечаващи работата с конкретен софтуер (интерактивна
дъска и др.);
– тестове за оценка на знанията и уменията;
– изготвяне на електронна книга – помагало за обучение и самоподготовка
по дадена културно-образователна област;
– изработване на уеб-сайт на класа;
– изготвяне на електронно портфолио с постиженията на обучаваните;
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– работа по проекти;
– създаване на мултимедийни уроци;
– създаване на образователни софтуерни продукти в специална мултимедийна среда и дрза работа с деца със специални нужди.
Превръщането на ИКТ в ресурс в работата на началния учител не е само
част от формиране на функционалната грамотност на ученика. Използването
им е насочено към:
 Провокиране на желание за участие в образователно-възпитателния
процес;
 Създаване на условия за безкризисно адаптиране на децата със специални нужди и тяхната социализация;
 Осигуряване на активно взаимодействие с потребителя (ученика) и реализиране на интерактивност;
 Овладяване на учебното съдържание по нетрадиционен начин;
 Развитие на знания и умения у учениците, формиране на компетентности, които са заложени в учебните програми и др.
На пазара перманентно се предлагат софтуерни решения, които позволяват използването им в образователно-възпитателния процес както при деца в
норма, така и при деца с образователни потребности. Други се разработват специално за деца със специфични обучителни трудности. В тази връзка информираността на преподавателя е определяща, която трябва да бъде непрекъснат
процес, обогатяващ познанията и дигиталната му компетентност. Иновативният учител е необходимо да следи всичко актуално и прецизира възможностите
–материалните и дигиталните. Не трябва да забравяи факта, че е-обучение не
е алтернатива на традиционното, а негово естествено допълнение[3], което
подпомага работата на началния учителя в процеса на приобщаващото образование.
Проведено изследване [2] показва промяна в нагласите на директори и
учители по посока приема и интегриране на децата с увреждания от най-ранна
детска възраст в средата на техните връстници. Първата стъпка в процеса на
приобщаващото образование е направена. Новият стандарт регламeнтира реда
и условията. Квалификацията на учителите е с приоритетно значение в този
процес. Не трябва да се подценява фактът, че в основата на квалификационния
процес, стои мотивът за усъвършенстване на началния учител. Ако той е налице, резултат от потребността за извършване на адекватни педагогически
услуги, то приобщаващото образование може да се определи като предизвикателство пред началния учител. Но ако на обучението на деца със специални
образователни потребности, както и на надарените (вече бе коментирано, че
приобщаващото образование обхваща и тях) се погледне като ангажимент,
който не е част от работата на началния учител, то за него тя се превръща в
поредното нормативно недоразумение.
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СОЦИАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И ЕМОЦИОНАЛНОСТ НА ДЕЦАТА
В СЪВРМЕННАТА ДЕТСКА ГРАДИНА
Галина Ангелова
SOCIAL COMPETENCES AND CHILDREN’S
EMOTIONALITY IN THE MODERN KINDERGARTEN
Galina Angelova
ABSTRACT: The pre-school period is defined as crucial for personality building, for
the formation of competences and skills related to self-awareness, social sensitivity
and emotionality. This enables us to understand and manage not only our own emotions but also the emotions of others in terms of social interactions.
KEYWORDS: social competence, personal development, social skills, social readiness for school.
Формирането на детската личност протича в контекста на специфична
социална структура. В основата на социализацията са залегнали отношенията възрастни – деца. Традиционните субекти, изграждащи детската личност са
семейството и образователните заведения. В предучилищния период детската
градина е институцията, която допълва родителската отговорност за адекватна социализация на децата. През този период е необходимо да се стимулират
потенциалните възможности на детското развитие, да се подкрепят и засилват пластичността и формиращите се личностни особености, да се стимулират
конкретни интереси, но при условие запазване самоценността на детството.
Нужно е да се уважават чувствата, фантазиите, мислите и амбициите на детето,
независимо какви са те. Детето трябва да разбере, че има право на всякакви
емоции и желания, на свободно въображение.
Редица изследвания върху социалната компетентност доказват, че децата, които установяват отношения на емоционална сигурност и привързаност
в ранно детство, са по-компетентни в отношенията си с връстниците. Ранното
изживяване на топли, грижовни взаимоотношения в семейството е фундаментално за развитието и постиженията на децата. Детството, в което е имало редовен и близък контакт, е предпоставка не само за емоционално здраве, но и за
успех в училище. Училището само по себе си представлява модел на една определена обществена система, където детето приема и усвоява нормите и ценностите на обществото. Приобщаването на детето към нормите и ценностите му
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осъществява социалните умения, личностните учения, социалната готовност
за училище, емоционална интелигентност. Социалната готовност за училище
е важна предпоставка за успеха на едно дете и е съвкупност от формираните
личностни възможности и качества на детето. Според М. Якова (1990, стр. 23)
тя представлява „сложно единство от социални способности и социално поведение“.
Социализацията се подпомага на първо място от семейството, след това от
средата и мрежата от контакти, които поддържат семейството, от образователните институции, от връстниците, от медиите. Често, принудени да работят по
цял ден, родителите оставят децата си в детските институции и разчитат предимно те да станат източник на познания за света и отношенията в него. В детската градина моделът на социализация е насочен по-скоро към приучване на
установен ред и йерархия, отколкото изграждане на индивидуалисти със способности за критично мислене, нестандартни идеи и способности. Днес, това е
предизвикателството пред съвременната детска градина − как в условията на
все по-голяма стандартизация в училищните програми, на пренебрегване на
решаващата роля на човешките взаимоотношения и комуникация да се развиват генетичния и социален потенциал на всяко дете. Възможно ли е в центъра
на педагогическите усилия да стоят не само трудносправящите се, а креативните, критичните, информираните, емоционалните и любопитните?
В съвременната педагогика има много дефицити. Мария Монтесори още
преди век говори за „чувствителните фази в развитието на детето“ и за неговия
„абосрбиращ дух“. Учителите в съвременната детска градина започват все почесто да взимат под внимание нейните схващания, но притиснати от учебни
планове, целящи предсрочно усвояване на знания, забравят, че децата се нуждаят от увереност в себе си, разгръщане на талантите им, от игра и забавления.
Развиването на увереността и самочувствието на децата е особено важна
тема.Добрата самооценка, доверието в личните емоции и чувства, позитивното отношение към света са качества, които се възпитават. Подчертаването на
всичко, „което не е така“, в никакъв случай не е възпитателно. Това не стимулира личностното развитие, а обезкуражава и демотивира. Учителите не бива
непрекъснато да оценяват и осъждат, а да се научат да наблюдават и изслушват.
Едва тогава ще се утвърди по-добро качество на възпитание и обучение. Увереността се възпитава тогава, когато акцентът пада върху поощрението и успеха.
Последователност, разбиране и любов са трите магически думи, които определят педагогическите възгледи, схващания и подходи [7].
Обект на настоящия доклад са онези умения, които като част от социалните компетентности и емоционалността на детето, предсказват бъдещето му
като възрастен.
Детската градина е самият живот на децата. Тя ги променя. Тук те търсят
мястото си в обществото. Оформят поведение на лидер или изпълнител, а понякога е неутрално, самотно или търси реализация в по-малка група [5].

Социални компетентности и емоционалност на децата в...

125

В процеса на социализация на личността присъства понятието социално
учене. То е процес, осъществяващ се във връзка със социалните елементи в средата: другите хора, групи или културни продукти и институции [4]. Човек се
адаптира към дадена социална среда, когато му се преподават ценности, роли,
норми. Социалното учене като неразделна част от цялостния процес на социализация е факт през всички фази на жизнения път на човека, във всички сфери от човешкия живот – професионална, междуличностна, битова. Основните
цели в предучилищния период е да се изгради у детето способност за социална
ориентация и адаптиране към социалното обкръжение, възпроизвеждане на
социалния опит, разкриване на богатството на социалните и културни реалности и взаимодействие с тях, като запазва своята идентичност и уникалност [2].
Социалното учене, като мисия на детската градина, насочва учителите към
действени практически модели за работа.
За тях се изискват компетенции и мислене извън строго регламентираните.
В детската градина децата живеят в настоящето, без да знаят миналото и
без да се интересуват от неразбираемото за тях бъдеще. За да успеят да се социализират възможно най-бързо и да са готови за пълноправното „членство“ в
обществото, е необходимо да се търсят нови, по-правилни и по-верни пътища.
Грижата за възпитанието на децата в съвременната детска градина се основава
на научни, демократични и прогресивни тенденции в общественото развитие.
Целта е процеса на социализация да бъде подпомогнат от адекватна за целта
програмна система от различни педагогически модели и технологии [6].
Социализацията на децата в детската градина се реализира основно чрез
трите главни дейности – игрова, обучителна и трудова. Осъществява се в основните и допълнителните педагогически форми и във всички останали режимни моменти от живота на детето в детското заведение.
Разковничето е да се оставят децата да изследват света чрез игра. Така те
не просто ще научат всичко, което им е нужно, но и ще го направят с удоволствие, кипящи от енергия. Да се захвърлят рамките на институционалното образование и да дадат път на любопитството, изследователството, действието и
забавлението.
Семейството и детската градина са двете най-важни среди за възпитание
и придобиване на социални умения при децата от предучилищна възраст. А
играта е начинът, по който природата учи децата как да разрешават проблемите
си, да контролират импулсите си, да моделират емоциите си, да виждат нещата
от различна гледна точка, да постигат договорености в областите, в които имат
различия и да се държат с останалите като равни. Не съществува заместител
на играта като начин за усвояване на социални компетентности и емоционален
комфорт у децата от предучилищна възраст. За живота в истинския свят тези
уроци за лична отговорност, самоконтрол и социалност, получени по време на
игра, са много по-важни от каквито и да било уроци, преподавани в училище.
В обобщение на казаното относно формирането на социални компетентности и емоционалност на децата в съвременната детската градина могат да се
направят следните изводи:
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1. Семейството е първата среда за възпитание, за придобиване на социални компетенции и емоционалност при децата от предучилищна възраст. Специфичната семейна среда определя основните взаимоотношения, ориентиращи и определящи поведението на детето, които на по-късен етап се доразвиват
в детската градина.
2. Важен фактор за изграждането на индивидуалната и груповата идентичност по отношение на социалните компетентности и емоционалност е прилаганата в детската градина система от форми и средства за възпитаване на умения,
които подпомагат социалната интеграция на децата.
3. Играта е двигател при социализацията на децата в предучилищна възраст. Тя обединява детския колектив. Приучва децата на съвместен живот, на
чувство за значимост в колектива, на увереност.
4. За детето е особено важно поставянето му в познавателна и социална
среда, което подпомага формирането на неговата ценностна система. Тази педагогическа среда трябва да се основава на научни, демократични и прогресивни тенденции в общественото развитие. Целта е процеса на социализация да
бъде подпомогнат от адекватна за целта програмна система от различни педагогически модели и технологии.
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EDUCATIONAL PRACTICES FOR THE DEVELOPMENT
OF SCIENTIFIC COMPETENCES OF STUDENTS
Ganka Yankova, Snezhanka Dobreva
ABSTRACT: Innovative educational documents are presented in the text, ensuring
a higher effectiveness of the educational interaction in Bulgarian language. Subject
to comment are the motives that require changes in pedagogical technology in terms
of pragmatism, variation and communicativeness. The presented methodological solutions (using algorithms, variants of morphological analysis, didactic pedestrians,
exercises on form and text content, etc.) are interesting, motivating for students and
realizable in school.
KEYWORDS: educational practices, language analysis algorithm, morphological
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Промените в образователното взаимодействие при обучението по български език са наложителни и са мотивирани от много причини, сред които е
и ниската грамотност на българските ученици. От Министерството на образованието и науката са реализирани дейности в един от възможните аспекти
на образователна промяна, отнасящ се до нови учебни програми по български
език и литература, адекватни на съвременните изисквания. Вторият възможен аспект на целесъобразни промени е свързан с конкретната педагогическа
технология. Въпрос на професионализъм и отговорност от страна на педагога
е търсенето на адекватни технологични решения за постигане на целите по
новите учебни програми. Цели, извеждащи ключови компетентности в контекста на взаимосвързаността им и чрез перманентно осъществяване на вътрешнопредметни и муждупредметни връзки в педагогическия дискурс на родноезиковото обучение.
Факт са новите учебни програми по български език за прогимназиален
етап, в процедура по утвърждаване са програмите за първи и втори гимназиален етап. В процес на разпространение са новите учебници по български език
за пети клас. Критическият поглед на педагога започва да ги гледа с окото на
професионалиста, търсещ зад разместването и променените варианти на урочни статии, зад изведения самостоятелен раздел за развитие на комуника-
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тивни компетентности (със съотнесени по двата аспекта на единния предмет
български език и литература теми) педагогически ресурс за системни и целенасочени дейности по усъвършенстване на ключовата компетентност на обучаваните – общуване на роден език. Актуалният за съвременния педагогически
дискурс преход от знаниецентристки към компетентностен подход предполага
преодоляване на нормативистичността на традиционната граматика в информационния блок на учебниците, както и консервативността на преподаването
и чрез технологията на всезнаещия учител. В този контекст методически целесъобразна е тенденцията на промяната на урочната технология по посока на
отработване не само и не толкова на семантиката на езиковите единици, техните разновидности и граматически харакеристики, колкото на комуникативното
предназначение, комуникативното оправдание на езиковите факти/категории.
Новите учебници са поредната провокация към българския учител, който успоредно с многостранните си функции (информираща, стимулираща, диагностична, контролно-оценъчна), трябва да влиза и в ролята на коректив на учебното съдържание – понякога в съдържателен план, по-често в технологичен план
за реализиране на образователни практики, конценрирани върху развитие на
комуникативната компетентност на конкретни обучавани, различни по интелектуални възможности и интереси.
Настоящата статия поставя въпроса за значимостта на образователната
технология в дейностите по постигане на целите по новите учебни програми
по български език, предлага модели на конкретни образователни практики за
развитие на комуникативната компетентност на учениците.
Педагогическата технология е понятие, съотнасяно и с упражнения, и с
методически средства, и с педагогически ресурси. В специализираната литература технологията е разглеждана като „кодифициран и възпроизводим начин
на системно приложение на общо и частнодидактически знания и умения за
достигане на образователни, възпитателни и развиващи цели“ [Радев 2000: 193].
Съвременната образователна технология предполага преосмисляне на
традиционните типове упражнения, актуализира съчетаването им с интерактивни модели в педагогическия дискурс. Експлицираната по традиция чрез
предкомуникативни, комуникативни и синтетични упражнения технология
може да бъде преосмислена в няколко аспекта: количествен аспект – чрез прецизно дозиране и логическа последователност на активизирането на упражненията от горепосочените три групи при усвояването на всяка езикова езиница/
категория; качествен аспект – чрез предложение на разнообразни варианти на
традиционни за обучението по български език техники; предлагането на новаторски образователни техники. Акцентът в настоящия текст е поставен върху
езиковите разбори/анализи и възможностите за вариативното им използване в
ролята на съвременна образователна практика за развитие на комуникативната
компетентност на учениците1. Целесъобразното функциониране на лингвис1

Коментар на синонимната замяна на двата термина – анализ и разбор – предлага монографичното изследване на М. Георгиева „Обучението по български език в
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тичните анализи в обучението по български език в начален и прогимназиален
етап е свързано с използването на различни алгоритми, дефинирани в методиката като набор от определени правила за решаване на еднотипни задачи, като
последователност от действия, като инструкция, представяща последователно
всяко действие на обучаемите при решаването на учебна задача [Азимов, Шукин 2009: 14]. Функционалността на алгоритъма може да бъде интерпретирана в контекста на общоизвестната истина, актуализирана със старата китайска
поговорка „Аз чувам и забравям. Аз виждам и запомням. Аз правя и разбирам“
[цит. по Плакроуз 1992: 77]. Предкомуникативните упражнения за лингвистичен анализ насочват към уместното съчетаване на дейности по усвояване на
декларативни и процедурни езикови/езивоведски знания, които в своята автоматизираност допринасят за развитие и на речеви умения. Целесъобразността
на алгоритмичното усвояване на езикови анализи може да бъде осмислена в
контекста на постановката, че знанието е свързано със запомняне, а практикуването с крайна резултатност. Алгоритъмът е безспорно ценен педагогически
ресурс, защото предполага усвояване на процедурно знание, защото актуализира действието с езикови факти, довеждащо го до автоматизъм, и в същото
време способства за усъвършенстване на комуникативното действие.
В методическата литература е обоснована ролята на различни алгоритми, сред които със засилена фреквентност са алгоритмите, свързани с езикови структури, с парадигматични отношения. Изведена е целесъобразността на
алгоритмичното усвояване на езикови знания – ценен ресурс за бъдеща адекватна комуникативна практика на учениците както от начален етап [Георгиева 2002: 74 – 83], така и на учениците от прогимназиален етап [Димчев 2010:
262, 268, 273]. С активна употреба в реалната практика са фонетичният, морфологичният, морфемнят, синтактичният анализ. Инвариантният модел на
традиционния морфологичен разбор се съотнася с алгоритъма: определяне на
езиков факт като част на речта; диференциране по вид (подвид); определяне
на граматическите признаци в установен ред. Този алгоритъм намира своята
по-подробна и специфична конкретизация при анализирането на конкретна
дума като част на речта. Например характеризирането на класа думи глаголи
предполага поредица от действия, водещи до констатации за принадлежност
към съответния клас думи, определяне на лице, число, време, спрежение, вид,
залог, наклонение, основна форма. Включваните в този модел характеристики
са в постепенен процес на допълване през отделните класове и образователни
етапи. Акцентънт в модела в начален етап е върху посочването на съответната
част на речта и определяне само на признаците: спрежение, време, лице, число.
Този модел, в съответствие с учебното съдържание по новите учебни програми
началното училище“. Авторката обосновава синонимията на термини и предпочетеността в училищната практика на термина анализ с факта, че „в училищната практика
разборът, т.е. характеризирането на езиковите явления, обикновено се съпътства с мотивировка, с анализ на съответните характеристики“ [Георгиева 2002:74].
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за прогимназиален и първи гимназиален етап, постепенно се допълва с граматическите признаци: основна форма на глагола (пети клас), време на глагола
(предполагащо за пети клас минало свършено и минало несвършено време; за
шести клас – минало неопределено, минало предварително и бъдеще време в
миналото); наклонение на глагола (седми клас); залог и вид (осми клас). Постепенното включване на признаци за поетапно извеждане в морфолологичния
анализ допринася за формиране на умения за осъществяване и на двата етапа
от работата с езиковите явления, съответно: първи етап – анализ на езиковия
факт (определяне на мястото му в системата на езика и на основните му характеристики) и втори етап – последователност, в която се определят тези характеристики [Бабайцева 1985: 3 – 8]. Перманентното реализиране на последователни дейности по морфологичния разбор (отразяващи логическата връзка между
отделните признаци на съответната част на речта) допринася за развитие на
различни страни от комуникативната компетентност на учениците: логическо
мислене; продуктивни умения за създаване на монологична речева продукция,
включваща елементи на аргументация, обосновка; оценяване на факти; мотивираност за резултатност на съответните действия. Алгоритъмът за морфологичен разбор на определен етап може да бъде обогатен и с определяне на синтактичната служба на глагола и посочване на типа сказуемо, в който участва.
Това позволява осъществяване на трансфер на знания за единиците от различните езикови равнища, за съотнасяне на функционалността на една лексема в
различни по йерархичност лингвистични равнища, за усвояването в единство
на парадигматични и синтагматични отношения в синхрон с рационалната постановка за изучаване на граматиката като морфосинтаксис [Михайлова 2008:
5 – 15]. Постепенното обогатяване на поетапно реализираните дейности по определяне на граматически признаци довежда до изграждане на цялостната парадигматична картина на съответната част на речта, до характеризирането ù в
три основни аспекта: общо значение; морфологични характеристики (свързани
с определянето на постоянните (най-общите) и непостоянните (характеризиращи само дадена словоформа) морфологични признаци); синтактична функция.
Осъществяваното предимствено като интеракция обучение по съвременен български език предполага взаимодействия на различни равнища: субектно-субектни (учител – ученици, ученик – ученик) и субектно-обектни (ученици – учебни пособия, включващи и алгоритмични модели за анализ). Осъществяваният по едни и същи показатели и в определен ред морфологичен разбор
скъсява пътя от ученика до крайния резултат. Автоматизираното усвояване на
знанията по морфология може да бъде осъществено и чрез варианти на морфологичен разбор, експлицирани в практиката чрез упражнения за попълване,
редактиране, съотнасяне, работа по модел. Например:
 Попълнете празните места в морфологичния разбор (или довършете
морфологичния разбор):
 влязох – глагол, 1 лице, единствено число,...... време,...... спрежение,.....
вид,..... наклонение, деятелен залог, основна форма – (да) вляза
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 по-високият – качествено прилагателно,...... степен, висок
 когото – относително местоимение за лица,.....
 След възможните идентификации на омонимите им направете морфологичен разбор:
 син (цвят) – син (на директора)
 весело (дете) – весело (играе)
 каца (самолет) – каца (с мед)
 сладко (бонбонче) – сладко (от ягоди) – сладко (спи) и т. н.
 Поправете грешките в морфологичния разбор:
 дядо – съществително нарицателно име, среден род, единствено число,
дядото
 виждаше – глагол, 2 лице, сегашно реме, III спрежение, свършен вид,
деятелен залог, изявително наклонение, основна форма – (да) видя
 Свържете изразите:
недей		
да кажеш
нека		
да дойде
трябва		
писа
не бива		
да позволявам
недейте		
говорете
не			да пишеш
Интерпретациите на морфологичния разбор са многобройни. Предложените варианти насочват към автоматизиране на действия с езиковите единици,
които действия в своята отработеност и автоматизираност превръщат усвоените езикови единици в добър строителен материал за правилна и уместна речева
изява на учениците. Излизането от рамките на запаметената последователност
от действия в традиционния алгоритъм активизира мисловните процеси, изисква допълнителни усилия за коректно попълване на липсваща информация
и/или за съответно съотнасяне на езикови елементи (на базата на допустими
междулексемни валентности). Целесъобразни за използване за обучението на
ученици билингви са упражнения, свързани с работа по модел, например:
 Работете по модела:
 зима – една – тя – женски род – ето я
 море –...
 стол –...
 телевизор –...
 тетрадка –...
Задачата е с отворен характер – във вертикален и в хоризонтален план. С
изучаване на нова граматическа категория моделът може да бъде усложняван,
например чрез изискване за посочване на подходящо местоимение или за посочване на множествено число и подходящи прилагателни имена към формата
за единствено и множествено число (например: зима – една – тя – женски род –
ето я – мека зима – бели зими). За напреднали ученици могат да се добавят
елементи и във вертикала. Задачата може да се усложнява и по следния начин:
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– пролет è тя è една è ето я è пролетта è топла пролет è бели пролети
ê
– цвят ç той ç един ç ето го ç цветът/а ç пъстър цвят ç бели цветове
ê
– шоколад è.......................................................................è скъпи шоколади
ê
– колело ç..........................................................................ç скъпи колела
ê
– море è..............................................................................è лазурни морета
В това упражнение има и занимателен елемент; изпълнява се с желание
от учениците (подходящо е за 5. – 7. клас). Методическата целесъобразност на
упражнението се определя от факта, че чрез него се актуализират знания за род
и число на съществителното име, за лични местоимения в именителен и винителен падеж, за категорията определеност, за съгласуване на съществителни и
прилагателни имена по род и число, за формообразуване и т. н. Актуализират
се и се обогатяват знания по лексикология, правописни умения (пролет – пролетта, цвят – цветове и др.). В модела могат да се включат и други задачи, и
други трансформации. Възможен е вариант на продължаване на модела и от
самите ученици.
При алгоритмично усвояване на морфологичния разбор (както и на другите езикови разбори) учениците могат да разчитат на богата нагледност – таблици, схеми (и в учебниците, и в учебните помагала); компютърни презентации, съдържащи слайдове с примерни модели на морфологичен разбор (частичен, пълен), и др. Разнообразните модели в посочените по-горе упражнения са
своеобразни варианти на пълен или частичен морфологичен разбор. В своята
отработеност и автоматизираност формираните с подобни упражнения умения са надежден ресурс за създаване не само на правилна, но и уместна речева
продукция с обем, отговарящ на възможностите на учениците от съответната
възрастова група. По подобен „разчупен“ модел могат да бъдат реализирани и
упражнения за лексикален разбор, което да позволява последващо максимално
ефективно използване на богатите функционални възможности на езиковите
единици в конкретен текст (мястото на индиректната им комуникативност).
Своеобразна форма на морфолого-синтактичен разбор може да бъде проследяването на функционалността на конкретна/конкретни част/части на речта
в текста. Богати образователни възможности в това отношение притежават
местоименията. Семантичните и функционалните характеристики на местоименията мотивират тяхната фреквентност в речта – имена на филми, книги,
лирически текстове, музикални групи и т. н. (група „Те“, филмът „Тя и той“, стихотворението „Ний“ и т. н.). Понякога закачливият тон, играта на думи в поетически текстове се дължи на повторената употреба на местоименни форми.
Неслучайно в стихотворението „Ако някой срещне някой в цъфналата ръж...“
се повтаря точно неопределителното местоимение.
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Ако някой срещне някой / в цъфналата ръж //
и целуне този някой / някого веднъж,
то нима ще знае някой/ де, кога, веднъж //
някого целувал някой / в цъфналата ръж?
Тази повторена употреба илюстрира как художественият замисъл може
да бъде реализиран и чрез употребата на точно определени езикови средства –
стилистично маркираната употреба на неопределителните местоимения, чрез
които се постига универсализирането на мотива за любовта, извеждането му
извън конкретни времеви и пространствени граници, извън представата за
точно определено човешко присъствие. Всеки адресат може да се идентифицира както с лирическия субект, така и с лирическия обект. Работата върху граматически характеристики на предпочетени в стихотворни или други художествени и прозаически текстове класове думи насочва към изводи за криещата се
зад езиковата форма съдържателност. Например в посочения пример анализът може да се допълни с извода, че засилената глаголност внушава динамика, драматизъм; че конкуренцията между неопределителен член и показателно
местоимение насочва към мотивиран избор на показателното местоимение за
акцентно изразяване на текстовата тема и т. н. Дейностите по съвместно осъществяване на морфологичен и на синтактичен анализ (на прагматична основа)
позволяват изводи относно езиковата експликация на неангажираност, пренебрежителност в разнородни по стилова принадлежност текстове (например в
разговорната реч чрез формите някакъв си, какви да е, някакъв и др. Например:
Подари ми някакви бонбони. Не видях какви).
С висока адаптивност е използваната напоследък в практиката интерактивна техника синкуейн (дидактическо петостишие, което с дидактическа цел
може да бъде използвано като ефектен метод за развитие на речта). Тази техника с универсален характер може да се използва във всички образователни
етапи. Същността ù се свежда до модела: „Първият стих на дидактическото петостишие е негова тема и включва една дума (обикновено съществително име
или местоимение), която обозначава обект или предмет, за който става дума.
Вторият стих се състои от две думи (прилагателни имена или причастия), описващи признаци и свойства на избрания в синкуейна предмет/обект. Третият
стих включва три глагола или деепричастия, описващи характерни действия
на обекта. Четвъртият стих е фраза (словосъчетание или изречение) от четири
думи, чрез която авторът на петостишието изразява своето отношение към описвания предмет или обект. Петият стих е от една дума (резюме), представяща
същността на предмета/обекта. В тази позиция по правило се появява съществително име, което е свързано с темата, но вече на друго равнище – то може
да бъде обобщаващо, да се изведе като контекстов синоним или да съдържа
допълнително послание, продиктувано от същността на темата. С богат образователен потенциал са вариантите на използване на техниката синкуейн при
лексикалната работа в начален етап [Йочева 2013: 26].
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Синкуейн (като интерактивна техника, преплитаща по своеобразен начин
модели от различни разбори) може успешно да бъде прилагана в прогимназиален етап (и особено в пети и шести клас при изучаването на различните класове
думи и при реализиране на дейности по обобщаване на знанията за една или
няколко части на речта). Обобщено, като примерна образователна практика в
прогимназиален етап, синкуейн може да бъде демостриран с модела:
1. Ключова дума от определена предметна област: годишно време – пролет
2. Две прилагателни, съчетаеми с думата пролет (назоваващи цвят и аромат) – бяла и уханна
3. Три глагола, уместни за контекста: мирише, разцъфтява, ухае
4. Изречението от 4 думи (по предложена схема): През пролетта всичко
разцъфтява.
5. Една дума, обощаваща всичко казано: обновление, раждане, сезон, радост и др.
В конкретната практика моделът може да бъде обогатяван и усложняван,
например по посока на последващо продуциране на текст по изведената в точка
пет ключова тема (с варианти на предложени заглавия от учителя за изборност от учениците или за съставяне на текст по опора само на тема и заглавие,
резултат от собствен избор на конкретния ученик). Условието към четвърти
стих може допълнително да се усложни с изискването предложеното изречение
да бъде не резултат на собствено творчество, а да представя народна мъдрост,
цитат, афоризъм (по избор), отговарящи на изискван синтактичен модел. Могат да бъдат използвани и варианти на съпоставка на създадените ученически
текстове по отношение на съдържание и на предпочетени лексикални елементи, изведени в синкуейна. Възможни са и варианти на задачи за допълване на
елементи в сингуейн модела – например по предложени изпълнени стъпки от
втора до пета да се изведе стъпка едно, т. е. темата. Синкуейн като интерактивен
модел позволява съчетаване на групова и индивидуална работа; дава възможност за диференциран подход, съобразен с конкретните потребности на учениците (подходящ е за работа при ученици билингви). С богатата си вариативност
на прилагане синкуейн като образователна практика спомага за хармонично
осъществяване на трите водещи функции на обучението по български език –
информативна, прагматична и културологична в контекста на личностно ориентиран педагогически дискурс.
С богат образователен потенциал за развитие на комуникативната компетентност на учениците е автоматизираността на действията при реализиране и на текстов анализ. Традиционният модел на алгоритмично осъществяван
текстов анализ предполага строга последователност на дейности по откриване
на съставните елементи от съдържателната и от повърхнината структура на
текста, съотнасяне на изграждащите текста класове думи с различни области
от действителността, установяване на начините и средствата на свързване, мо-
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делите за препращане и обобщаване на информацията в текста.2 В контекста
на представянето на разнообразни варианти на традиционните разбори могат
да бъдат предложени и нетрадиционни модели на текстолингвистичен анализ,
реализирани чрез предкомуникативни упражнения, например:
У1: (1) Докажете, че текстът е характерен за научната сфера на общуване.
Българският книжовен език има дълголетна история. Това е установен научен факт. Възникването на писмото е свързано с дейността на братята Кирил и Методий и създадената от тях българска азбука. Това е един велик труд.
Този труд поставя началото на славянската култура. Поставеното начало на
писмеността и на книжовния език дава тласък за развитие на новопоявилата
се славянска литература. И какво става в Българи? Тя става родина на зараждащата се славянобългарска цивилизация.
(2) Коя е темата на текста? (3) Изведете ключовите думи в него. (4) С кое
значение е употребена многозначната дума език, която е ключова за текста? (5)
Кое е преобладаващото глаголно време в откъса и защо? (6) Какви по цел на общуване изречения преобладават в текста? Има ли връзка изборът на изречение
по цел на общуване със сферата, за която е предназначен текстът? (7) Каква е
ролята на местоименията, употребени в единственото въпросително изречение
в текста? Имайте предвид кои две изречения в текста свързва местоимението
(8)Как са свързани първите две изречения в този текст? (9) Кой модел на заместване представя заместваното от местоимението това: 1 дума – местоимение; 1 словосъчетание – местоимение; 1 изречение – местоимение? (10)Какъв
смисъл носи съюзът и, намиращ се в началото на въпросителното изречение в
същия текст? Как и в каква посока осъществява връзка съюзът и в текста? (11)
Защо можем да твърдим, че изразът този труд няма обобщаващ характер? Какъв вид местоимение съдържа този израз и каква е ролята му за изразяване на
категорията определеност? (12) Докажете, че в текста е използвано и друго показателно местоимение. Какво обобщава то в текста (дума, словосъчетание, изречение)? (13) С какви части на речта е назован книжовният език в този текст?
Направете изводи за предпочитаните средства за назоваване на един обект в
научен текст. (14) Открийте членуваните думи в текста. Направете изводи за
възможността им да свързват изреченията в текста. (Членуваните думи имат
различна роля в текста. Някои повтарят названието на обект и членуваната
форма показва, че този обект вече е бил споменат (например: поставеното начало, книжовния език). Част от членуваните форми в текста не се отнасят до
повтаряне на думи, а насочват към единствеността, уникалността на явлението
(например българският книжовен език, първата българка азбука, славянската
култура).
2

За конкретния модел на текстов анализ и за възможностите му за поетапно
надграждане в различните образователни етапи, както и за варианти на използването
му вж. С. Добрева, Изучаване на средства за текстова свързаност (V – VII клас). Дисертация за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Шумен: 2015.
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У2: (1) В началото на учебната година на учениците от един седми клас
(при припомнянето на същността на текста) е дадена домашната работа – всеки да донесе образци на писмени текстове, използвани в ежедневието. Един
ученик предложил за текст следната опаковка от лекарство, използвано от баба
му. Негов съученик видял какво е донесъл и бил категоричен, че това не е текст.
Като използвате своите знания за текста, помогнете в разрешаването на спора.
Обосновете твърдението си – дали предложеното от ученика е текст.

(2) За какво служи написаният текст на кутията за лекарство? Кой е автор
на печатния текст? (3)Нарушава ли логиката и свързаността на текста ръкописната добавка – по 1 таблетка сутрин и вечер преди храна? Кой е авторът на тази
добавка? (4)С каква цел е направена? Към кого е адресирана? (5)Съчетаването
на български думи и латински термини нарушава ли свързаността на текста
или спомага за нейното осъществяване? (6)Ще се наруши ли свързаността на
текста, ако от кутията се премахне изображението на цветето, от което е направено лекарството? (7)Каква е ролята на графичното изображение на цветето за
посланията на текста към получателя му? (8)Каква е функцията на изписаните
на различни места върху опаковката числителни имена?
У3: – Ха, само те липсваха още, сякаш без тях ние сме малко тук! А на туй
отгоре и едно такова отвратително патенце – ух, не можем да го търпим…
И патенцата наистина се чувстваха като у дома си. Ала върху бедното
патенце, което се беше излюпило последно и беше толкова грозно, се сипеха удари и подигравки от всички страни; биеха го и го хапеха не само патиците, но и
кокошките… един пуяк… връхлетя право към патенцето и от злина почервеня
като рак. Бедното патенце не знаеше какво да прави и къде да отиде; беше му
много мъчно, че е тъй грозно и че целият птичи двор му се присмива. Тъй измина първият ден, ала следният беше още по-лош за него…
(1) От коя приказка е откъсът и кой момент отразява? (2) Защо е използвана пряката реч? (3) Извадете всички други думи и изрази, които назовават бедното патенце в откъса. За кои от названията на патенцето можем да твърдим,
че изразяват отношението на автора или на герой от приказката към този ге-
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рой? (4) Защо е предпочетено повторението на местоимението го в израза „биеха го и го хапеха“? (5) С кой момент осъществява връзка съюзът и в началото
на първото изречение: „И патенцата наистина се чувстваха като у дома си.“?
Припомнете момента от приказката, към който отпраща това изречение. (6)
Каква и с кого осъществява връзка съюзът ала (втори абзац)? (7) С каква част
на речта започва последното изречение на откъса? Какво „замества“ това наречие? Направете изводи за междуизреченската му свързваща роля в предложения текстови откъс. (8)Следващият откъс е от същата приказка. Припомнете с
кой момент от приказката е свързан този откъс.
− Вижте, нов лебед! …
− Новият е най-хубав от всички! Толкова млад и толкова хубав! И старите лебеди наведоха глави пред него.
Тогава той се застрами и скри глава под крилото си. Той сам не знаеше какво да прави; беше много щастлив, ала не можеше да се гордее, защото доброто
сърце не познава гордостта. Той си мислеше как го гонеха и му се присмиваха, а
сега всички го наричат най-прекрасната от всички прекрасни птици.
(9) Намерете думите и изразите, които назовават същото патенце. Какво
показват тези нови названия? Кои от названията изразяват отношение към
този герой на приказката? (10) Каква е ролята на повтореното местоимение
той в откъса? (11) Прочетете научното описание на лебедите, предложено от
свободната електронна енциклопедия „Уикипедия“. Може ли да използвате изразите, назоваващи лебеда във втория откъс от приказката „Грозното патенце“, за замяна на някое от местоименията, назоваващи лебедите в предложения
текст от „Уикипедия“? Обосновете отговора си.
Лебедите (Cygnus) са най-едрият род птици в семейство Патицови
(Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Тежат между 3 и 15 кг. Нямат
изразен полов диморфизъм. Оперението им е едноцветно или двуцветно, предимно в черно и бяло. Не се гмуркат, но плуват много добре. Летят също добре,
бързо и стремително. Разпространени са в цял свят, с изключение на Антарктида. На много места лебедите живеят редом с човека в полудиво състояние
или като паркови птици, и по този начин се компенсира намаляването им в
естествената им среда на обитание.
(12) Докажете, че в този научен текст за назоваването на лебедите са използвани моделите: съществително име – нулево заместване (изпускане на
съществително име); съществително име – местоимение; съществително
име – съществително име. (13) Направете изводи за предпочитаните начини
за назоваване на обект в научен текст. Съпоставете изводите си с изводите си
за назоваване на обекти в художествен текст. (14) Как са назовани лебедите в
последното изречение на научния текст? Защо?
В предложените предкомуникативни упражнения за текстов анализ въпросите са концентрирани върху различни страни на текстовото цяло: съдържание, форма (функция на частите на речта в текста). В своята обединеност
тези въпроси представляват своеобразен текстов анализ.
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Предложените предкомуникативни упражнения за текстов анализ са насочени към откриване на съставните елементи (конституентите) от тематичната и от езиковата (повърхнинната) структура на текста; съотнасяне на изграждащите текста части на речта с различни области от действителността;
установяване на начините за свързване на конституентите, на типовете връзки;
откриване на модели за препращане на информация – напред/назад в текста;
установяване на спецификата на назоваване на обекти в различни по сфера на
употреба текстове; извеждане на начините за обобщаване на информация в текста. От една страна, анализът концентрира внимание върху съдържателната и
комуникативната структура на текста и предполага изводи за характеризирането на дадена поредица от изречения като текст или нетекст (У2/3, 5, 6). Конкретните задачи в упражненията 1, 2, 3, представят основни действия от логиката на лингвистичния анализ на текст: откриване на предмета/предметите, за
които текстът говори; характеризиране на темата, подтемите (У1/2); откриване
на връзки, текстуиращи начини и средства (У2/5, 6, 7); посока на съотнасяне на
свързаните текстови елементи (У2/6); модел на свързване (обем информация,
подеман и препращан от частите на речта като свързващи средства в текста)
(У3/12); предпочитани модели за назоваване на обекти в текста съобразно неговия жанр (У3/13, 14); роля на графичното изображение в смесен текст (У2/7).
Упражненията за текстов анализ са предложени върху разнообразни по стилова и жанрова принадлежност, както и по формат, текстове (откъси от научен
и художествен текст, надпис на лекарство). Това позволява концентриране на
вниманието върху специфичния подбор на средства за свързаност съобразно
сферата, за която е предназначен текстът (например засилената фреквентност
на връзки, които имат причинно-следствен характер или посочват поредност,
количество, предпочетена система глаголни времена в научен текст (У1/4; У2/6);
честотността на появата на глаголи за действие и наречия за време в повествователни текстове (У3/7) и др.). Паралелното концентриране на вниманието
върху тематичната и формалната структура на текста позволява анализиране
и съотнасяне на двата типа структури, характеризиращи текста; допринася за
отработване на важни текстосвързващи функции на различни части на речта и
спомага за развиване на умения за автоматизираното им използване от учениците при създаване на различни текстове. Целенаоченото отработване на предложения модел за текстов анализ развива умения за един от лингвистичните
анализи; но тези умения не са крайната цел на обучението. Текстовият анализ,
използван по подходящ начин в учебния дискурс, проследява как единиците
от различните равнища се подбират и съчетават, за да се създаде едно цялостно речево образувание (като изява на самостойна комуникативна функция в
дадена ситуация на общуване). Методически целесъобразно е свързването на
този тип предкомуникативни упражнения с лингвистичните упражнения за
редактиране.
Съвременната образователна парадигма предполага използването на разнообразни образователни практики за различни езикови анализи по посока на
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развитие както на декларативните и процедурните езикови знания, така и на
речевото поведение на учениците. Въпрос на професионална интелигентност
и методическа компетентност е умението на учителя да избира не само разнообразни, а и резултатни по посока на развитие на комуникативната компетентност на учениците образователни практики.
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МЕТАКОГНИЦИЯ, САМОРЕГУЛИРАНЕ
И САМОРЕГУЛИРАНО УЧЕНЕ
Гергана Герова
METACOGENCY, SELF-REGULATORY
AND SELF-REGULATED LEARNING
Gergana Gerova
ABSTRACT: The article examines the three concepts of metacognition, self-regulation and self-regulated learning and their influence upon the learning process and
itsresults. The prerequisites and importance of becoming a self-regulated learner are
also indicated and emphasized, as well as the reasonsfor whichstudents often fail to
grow into independent learners.
KEYWORDS: metacognition, self-regulation, self-regulated learning, academic results, metacognitive strategies.
В научната литература в областта на психологията и педагогиката понятията метакогниция, саморегулиране и саморегулирано учене често са разглеждани заедно. Понякога изглежда много трудно да се постави ясно разграничение между тях и поради различните интерпретации на тяхната същност, пред
учените все още стоят въпроси като например, дали метакогницията е част от
саморегулирането, дали саморегулираното учене е част от саморегулирането
или дали саморегулирането е по-чувствително към околната среда от метакогницията, която е повече личен фактор (Schunk, 2008: 465).
За да могат метакогницията и саморегулирането да се осмислят като аспекти на човешкото поведение, учене и развитие, е необходимо те да бъдат поставени в широкия контекст на всички човешки дейности, характерни за всички
възрасти и етапи на развитие. От своя страна, саморегулираното учене, според
повечето дефиниции, е ограничено до обучаеми в различен образователен контекст (Fox and Riconscente, 2008: 374).
Разгледани в хронологичен план, трите понятия са свързани, тъй като възникват едно след друго и всяко като продължение на предходното – след метакогницията, понятието саморегулиране се появява, когато Бейкър и Браун
разделят компонентите на метакогницията на знание за когницията (мониторинг) и саморегулаторни механизми за планиране, мониторинг, ефективност,
проверка, преговор и стратегии за оценка (Lajoie, 2008: 470). Албърт Бандура,
който включва саморегулирането в своята социална когнитивна теория за чо-

140

Метакогниция, саморегулиране и саморегулирано учене

141

вешкото поведение, разглежда саморегулирането като процесна въздействие
върху външната среда чрез задействане на функциите за самонаблюдение, самооценяване и реакция към себе си (self-reaction).В същността на теорията на
Бандура лежи идеята за реципрочния детерминизъм, според която ученето е
резултат от индивидуални фактори, фактори на обкръжаващата среда и поведенчески фактори. Личните фактори включват убежденията и нагласите на
обучаемия, които оказват влияние върху ученето и поведението. Факторите на
обкръжаващата среда включват качеството на преподаване, обратната връзка
от преподавателя, достъп до информация и помощ от връстници и родители. Поведенческите фактори включват резултатите от предишно представяне.
Според реципрочния детерминизъм всеки от тези фактори влияе на останалите (Schraw, Crippen and Hartley, 2006: 112).
След публикуването на труда на Бандура, саморегулирането продължава
да се развива. Изследванията се пренасят в академичен/образователен контекст
и това повишено внимание към саморегулирането допринася пряко за появата
на нов термин – саморегулирано учене (Dinsmore, Alexander & Loughlin, 2008:
394). Възоснова на работата на Бандура, Цимерман определя саморегулираното
учене като процес, при който обучаемите активират и поддържат мисленето
и поведението си, системно ориентирани към постигане на учебните им цели
(Schunk, 2008: 465).
Тео Доусън описва характерните черти на саморегулиращите учащи, които подхождат към учебните задачи с увереност, старание и находчивост/съобразителност; наясно са когато знаят и не знаят даден факт или притежават
определено умение; проявяват инициатива да потърсят нужната информация
и предприемат необходимите стъпки да я усвоят,намират начин да успеят, дори
когато срещнат препятствия; гледат на ученето като систематичен и управляем/
регулируем процес; поемат отговорност за резултатите си; и на последно място,
наблюдават и контролират ефективността на учебните си методи или стратегии. Доусън обобщава, че освен метакогницията, мотивацията и поведението
са разглеждани като компоненети на саморегулираното учене (Dawson, 2008: 5).
Според Цимерман и други учени малко учители/преподаватели подготвят
ефективно своите обучаеми да учат самостоятелно, въпреки че изследванията
показват недвусмислено значението на употребата на саморегулиращи процеси
от страна на обучаемите. Като причини Цимерман изтъква, че на обучаемите рядко се предоставя възможност да избират върху каква задача да работят,
подхода към сложни задачи или партньор, с когото да учат. Също така, малък
брой учители насърчават обучаемите си самида си поставят определени цели
при учене или им преподават стратегии за учене.
Друга важна причина е, че обучаемите рядко са подтиквани да оценяват
собствената си работа или преценяват нивото на своята компетентност при
нови задачи. Преподавателите рядко преценяват убежденията на обучаемите
си относно ученето, като нагласите заАз-ефективност или каузална атрибутивност/причинна атрибуция(causal attributions), за да определят когнитивни-

142

Гергана Герова

те или мотивационни затруднения у обучаемите преди да станат проблемни
(Zimmerman, 2002: 69).
Н. Джоузеф твърди, че чрез умението да мислиш метакогнитивно, което
е необходимо през целия живот, обучаемите могат да бъдат научени да размишляват върху собствените си процеси на учене, докато изпълняват дадени
учебни задачи. Метакогнитивното съзнание създава саморегулираното учене,
което позволява на обучаемите да придобият интелектуална зрялост. Според
Джоузеф, успешните ученици във всички класове са саморегулиращи се учащи, които оценяват знанията си и изучават когнитивните си процеси, а това
са способности, придобиващи все по-голямо значение в прехода на учениците
от начална до прогимназиална и гимназиална степен. Тъй като можещите ученици са способни да мислят за собственото си мислене, те могат да проследят
напредъка си и да анализират ученето си (Joseph, 2009: 100).
Джоузеф също посочва причини за пренебрегването на метакогнитивното обучение в училищна среда. Една от тях е, че обучението е фокусирано поскоро върху учебното съдържание, отколкото върху стратегиите, използвани,
за да бъде то усвоено. Освен това, учебното време е от първостепенна важност,
тъй като учителите трябва да вместят в него учебната програма и тестуването,
така че наблягането върху учебни стратегии е ограничено (Joseph, 2009: 100).
Въз основа на богатия корпус изследвания върху саморегулираното учене,
биха могли да се очертаят две насоки, в които да се насочат образователните
усилия, за да могат метакогнитивните (саморегулиращи) стратегии да се интегрират успешно в учебния процес. Едната от тях е индивидуалното осъзнаване на атрибутивните убеждения за собствените силни и слаби страни и установяване на причините за евентуални трудности или неуспехи при учене, а
другата – значението на интегрирането на стратегии в процеса на учене.
Борковски и колегите му подчертават, че важна част от метакогнитивния
модел по отношение на личната мотивация е какво обучаемите възприемат
като причини за техните успехи и провали в училище. Учените посочват, че
най-често изтъкваните от учениците/обучаемите фактори са способностите,
усилията, отношението/нагласите (като интерес), физически фактори (настроение, умора и др.), трудността на задачата, помощ от други, късмет. Също така,
обучаеми, които смятат, че техния прогрес в училище зависи изцяло от уменията на учителя, няма да бъдат мотивирани да се превърнат в независими учащи.
(Borkowskiet al., 2000: 17).
Р. Стърнбърг и У. Уилямс също обвързват мотивацията с начините, по
които обучаемите си обясняват собствените успехиипровали, както и тези на
връстниците си. Учените разглеждат тези обяснения и убеждения в контекста
на атрибутивната теория и определят атрибуцията като „обяснение, посочващо
причината за определено поведение“ (Стърнбърг и Уилямс, 2014: 533).Те цитират Фриц Хайдър, който разработва атрибутивната теория и според който
съществуват два основни типа атрибуции: диспозиционни или лични, разглеждащи поведението на основа на вътрешните характеристики на индивида, и си-
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туационни, разглеждащи поведението, причинено от външни фактори, напр.
среда, събития или други хора (Стърнбърг и Уилямс, 2014: 533).
В опита си да определят причините за своите успехи и неуспехи в училище
обучаемите/учениците често намират извинения и нереалистични обяснения,
което им пречи да бъдат обективни в преценката си. Когато трябва да обяснят какво поражда трудности или неуспехи, които срещат в процеса на учене
на чужд език например, българските ученици/студенти много често изтъкват
причини, приписвани на външни фактори. На първо място е личността на учителя/преподавателя, стилът и подходът на преподаване, отношениетому/и към
тях самите, към групата или към отделни обучаеми. Широко разпространеното
и дълбоко вкоренено убеждение, че личността и работата на учителя са найсъщественият фактор на влияние върху учебния процес, пречи на осъзнаването на значението на саморегулираното учене за индивидуалния напредък.
Съществува и друго схващане, че училището е мястото, където учениците би
трябвало да бъдат научени на почти всичко, така че ролята на учителя е найзначима за положителния или отрицателен резултат от усилията за учене. И
така причините за неуспех и липса на достатъчно познания в дадена област учениците приписват на лошия късмет да попаднат на недостатъчно добър учител
според техните очаквания и убеждения.
Друга нерядко изтъквана причина за неуспех е трудността да овладеят чуждия език поради изкуствената среда, в която се изучава и личното убеждение,
че нямат естествен усет към езика и/или изобщо не са добри в изучаването на
чужди езици. Последната причина често обяснява липсата на мотивация както
за полагане на усилия, така и за промяна в подхода към преодоляване на тази
трудност, която е възможно да съществува единствено в резултат на погрешни
убеждения за собствените способности и ефективност. Тези убеждения често
са много устойчиви, трудно се поддават на модифициране чрез въздействие и
могат да обрекат учебните занимания на неуспех. Както Борковски и колегите
му посочват, ако обучаемите имат малки или никакви очаквания за успех, вероятно ще положат минимални усилия при учене или е възможно дори активно
да избягват задачи, в чийто неуспех са убедени (Borkowski et al., 2000: 18).
Липсата или недостатъчното полагане на усилия в ученето е сред обективните причиниза незадоволителните резултати при усвояването на чужд език
и не само, коиторядко биват изтъквани. Както посочва Н. Джоузеф, успешното учене е процес, който се реализира чрез практика, концентрация и усилие
(Joseph, 2009: 101).
Борковски и колегите му също подчертават, че усилията и функциите на
стратегиите играят ключова роля по отношение на аспекта развитие в метакогнитивната теория (Borkowski et al., 2000: 18).
Възрастта се оказва ключов фактор за оформяне на разбирането за способностите, усилията и функциите на стратегиите, както и значението на всяко
от тези понятия за процеса на учене и резулататите от него. Определението на
децата за интелектуални способности става все по-конкретно с преминаването
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им от начална към прогимназиална степен и тогава се оформя представата за
способностите като устойчива характеристика. Едва в юношеска възраст те са
способни да разграничат напълно способности от усилие и да концептуализират способността като обект, който не се влияе от усилията. Последната теза би
могла да се оспори, тъй като може да се допусне, че способностите се развиват,
а това се наблюдава като резултат от влиянието на определени усилия, вложени
за това развитие.
Борковски и колегите му посочват, че разграничаването на използването
на стратегиите от усилията също може да се свърже с възрастта и че е особено
важно да се открие кога функциите на стратегиите се превръщат във водещ
фактор в мотивационните ориентации на обучаемите.
Учените цитират изследване на Чан, според което разграничаването между способности, усилие и влиянието на стратегиите, не може да бъде напълно
осъзнато от обучаемите преди гимназиална възраст (Borkowski et al., 2000: 22,
по Chan & Moore, 1994).
Като извод учените посочват, че учебната среда и опитът трябва да покажат на обучаемите, че могат да придобият контрол върху учебните си усилия
и резултатите от тях, ако усвоят саморегулиращи стратегии (Borkowski et al.,
2000: 34).
Мнозинството резултати от изследвания върху саморегулираното учене и
метакогнитивното познание са конструирани на базата на наблюдения върху
ученето в училищна среда и възможностите за развитието и интегрирането на
саморегулиращи стратегии при различните възрастови групи. Значително помалък обем изследвания са посветени на метакогнитивното развитие на студенти или възрастни, при които често се установява липса или неефективно
използване на метакогнитивни умения и стратегии.
В своето изследване върху отношението/корелацията между академичните постижения и метакогнитивната способност на студенти в колеж да преценяват знанията си, Тобайъс и Еверсън изтъкват значението на ефективните
метакогнитивни стратегии за успешното представяне на колежаните, предвид
динамичната среда, която изисква от тях да придобият/усвоят голям обем нови
знания и да прилагат умения за решаване на проблеми по нови начини, често за
ограничено време. Правилното наблюдение и контрол върху новия вид учене
помага на студентите с ефективни саморегулиращи/метакогнитивни стратегии да се фокусират върху новото съдържание и да приспособят своите учебни
цели (Tobias and Everson, 1998: 66).
Другите двама учени, които също са посветили свое изследване на саморегулираното учене при студенти от колеж, са Пинтрич и Гарсия. Те разглеждат в детайл значението/ролята на Аз-схемите и мотивационните стратегии на
студентите и, цитирайки Цимерман (1989) и Корно (1993), изтъкват, че способността на обучаемите да контролират своето мислене, мотивация и воля може
да повлияе драматично на ученето. Те изтъкват, че въпреки че способността за
регулиране на когницията и волята е важна в образованието от 1 – 12 клас, тя се
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явява дори по-важна за студентите. Не само защото по отношение на аспекта
развитие от тях се очаква вече да притежават саморегулиращи и метакогнитивни способности, но и самата академична среда им предлага повече избор и контрол, и изисква по-сериозно саморегулиране, мотивационен и волеви контрол
(Pintrichand Garcia,1994: 127).
Учебната среда на университета и ученето в този следващ образователен
етап, също биха могли да благоприятстват усвояването и/или усъвършенстването на саморегулиращи умения, които, както беше посочено по-горе, са особено необходими за академичното представяне.В контекста на идеята за учене
през целия живот, всеки етап от учене и всеки тип образователни практики
биха могли да се обогатят и подобрят с включването и усвояването на регулиращи/метакогнитивни умения и стратегии и дори само до известна степен,
биха могли да променят похода на обучаемите и резултатите от техните учебни
дейности и усилия.
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ПРЕДДИПЛОМНАТА ПРАКТИКА НА СТУДЕНТИТЕ
ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА“
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016–2017 ГОДИНА
Гергана Кирилова, Диляна Андонова
PREDDIPLOMNATA PRACTICE FOR STUDENTS OF
SPECIALITY SPECIAL EDUCATION DURING THE
SCHOOL YEAR 2016 – 2017
Gerana Kirilova, Diliyana Andonova
ABSTRACT: Students from majoring in special education to Shumen University
„Bishop Konstantin preslavski“ respectively in the directions – speech therapy and
PDIN in the eighth semester of its training held its preddiplomna practice. In this
article are presented the requirements for conduct of this practice during the school
year and 2016 – 2017 bases in which it takes place.
KEYWORDS: students practice preddiplomna, inclusive education, children with
special educational needs.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Обучението на студентите по „Специална педагогика“ в направление „Логопедия“, редовна форма, включва цикъл от дисциплини с подчертано практически аспект. В учебния план на специалността са предвидени определен хорариум от часове за хоспитиране и наблюдение на преддипломната педагогическа
практика.
В правилника на Методическия съвет на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ е предвиден и нарочен IV раздел, свързан с указание за провеждане на учебно-педагогическата практика за студентите от различните специалности.
В бакалавърската степен на специалност „Специална педагогика – Логопедия“ преддипломната педагогическа практика е с продължителност от шест
учебни седмици. Целта е по време на ПДПП студентите да усвоят всички основни аспекти на професионалната дейност на логопеда. В инструкцията за провеждане на преддипломна педагогическа практика са формулирани критерии,
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по които се оценява работата на всеки от студентите в специалност „Логопедия“:
• адекватно структуриране на съответните план-конспекти на уроците;
• умение за точно формулиране на темата, целите и задачите на съответния урок;
• умение за правилна селекция на корекционните похвати и приоми, съобразени със спецификата на нарушението;
• наличие на литературна осведоменост, допълваща изучавания и практически – опознавателен материал;
• умения за осъществяване на контакт с детето и емоционалното му приобщаване към корекционния процес;
• умение за прецизно използване на специализираната терминология;
• умение да се прилагат и реализират ефективно предварително подбраните методи;
• умение да се реализира плавен преход между отделните етапи на корекционната работа;
През летния семестър на 2016 – 2017 г. практиката беше локализирана в
следните логопедични кабинети:
• ДГ „Светулка“;
• ДГ „Космонавт“;
• ДГ „Дружба“;
• ДГ „Конче Вихрогонче“;
• НУ „Княз Борис I“.
В тези бази студентите имат възможност да получат полезни впечатления
и знания, както от учебно-възпитателната работа, така и от корекционно-компенсаторната дейност. ПДПП има за цел да запознае студентите с отговорностите в практиката: изнасяне, мотивиране и обсъждане на диагностично-корекционната работа в условията на логопедичния кабинет, а също така и възможности за самостоятелно осъществяване на диагностични, консултативни и
терапевтични логопедични дейности, необходими за бъдещата им професионална реализация.
В провеждането на практиката участваха петима базови логопеди, отговарящи за спазването на план–графика на практическите занятия и за оценяването на цялостната дейност на студентите. За шестседмичния период на практиката на студентите от специалност „Специална педагогика – Логопедия“ са
проведени индивидуално общо 140 логопедични занятия с 40 деца.
Студентите работиха върху корекцията на следните комуникативни нарушения – дислалия, заекване, ОНР, дислексия и дисграфия. На базата на изучените дисциплини за методите на логопедична корекция при отделните групи
комуникативни нарушения, студентите прилагат усвоените знания и умения
в хода на логопедичното занятие. Ръководителят на практиката консултира
и наблюдава изпълнението на предварително поставените задачи. Той прави
оценка на:
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• уменията за осъществяване на контакт с децата от логопедичната група;
• правилното използване на корекционни приоми и похвати;
• подбора на дидактическите средства за провеждането на логопедичния
урок.
При протичането на ПДПП се преминава през следните етапи:
• Подготвителен етап: предварителен инструктаж и разпределение на
студентите по бази.
• Основен етап: практически форми на работа с продължение от шест
учебни седмици.
• Заключителен етап: представяне на отчетна документация от страна на
студентите.
Задълженията на студента по време на преддипломната практика се различават от тези, свързани с текущата му практика. Те се свеждат до следното:
• използва и опазва материално-техническата база на учебното заведение,
където се провежда практиката;
• използва и изпълнява всички одобрени от МОН нормативни документи;
• получава обективна информация и преценка за проведените от него уроци от страна на ръководителя на практиката и от базовия логопед.
• попълват план- график с дати и диагнози за целия период на практиката.
На диаграма № 1 е представено съотношението на логопедичните диагнози на децата, с които са работили студентите от специалност „Специална педагогика – Логопедия“ по време на ПДПП през летния семестър на учебната
2016 – 2017 г.
Диаграма № 2.

Най-голям е процентът на децата с дислалия и обратно на часовниковата
стрелка на диаграмата може да се види съотношението на останалите видове
нарушения – общо недоразвитие на речта, заекване, дислексия и дисграфия.
Високата разпространеност на езиково-говорни нарушения при децата в
предучилищна възраст и учениците от начален етап на обучение е предпостав-
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ка за помощ от специалист, защото „недостатъчната ефективност или липсата
на целенасочена логопедична работа, превенция и корекция на указаните разстройства обуславят сериозни трудности в обучението като цяло и препятстват
пълноценното овладяване от децата на академични умения“ [1, с. 10].
В най-общ план практическата подготовка е процес на ориентация и придобиване на самочувствие за упражняване на учителската професия. Пред
студентите и техните преподаватели стоят много предизвикателства, заедно те
разрешават разнообразни проблеми и предприемат подходи и методи, благодарение на които децата с комуникативни нарушения имат по-добри възможности за адаптация, социализация и развитие.
Преддипломна педагогическа практика на специалност „Специална педагогика“ – направление – „Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност“
съобразно инструкцията за провеждането ѝ съгласно учебния план протича в
VIIІ семестър от бакалавърската степен на обучение по специалността с „откъсване на студентите от учебен процес“. Продължителността на практиката
е 6 учебни седмици – 3 седмици в помощно училище и 3 седмици в ресурсните кабинети на общообразователните училища, където се подпомагат деца със
специални образователни потребности. По време на преддипломната педагогическа практика студентите се запознават с базовите училища и работата на
учителите – специални педагози и ресурсни учители, проучват възрастовите и
индивидуални особености на умствено изостаналите деца и класа като цяло,
подготвят и провеждат занятия и уроци, участват в методическата работа на
училището, провеждат изследователска работа.
Тя е с продължителност общо 210 часа, от които:
• аудиторна заетост – 100 часа;
• студентска самостоятелна работа – 56 часа;
• самостоятелна работа под ръководството на преподавателя – 54 часа.
Условието за допускане до преддипломна педагогическа практика е студентите да са положили всички семестриални изпити по методическите учебни
дисциплини.
Целта на тази практика е студентите да се включат в цялостната корекционна учебно-възпитателна работа, като за това те трябва да поемат всички функции на специалния педагог и съответно на ресурсния учител.
Целта се изпълнява посредством следните задачи:
• да се разширят знанията на студентите за съдържанието, организацията
и методиката на корекционно-възпитателната и образователната работа;
• да се развиват и усъвършенстват уменията им за използване на различни форми, методи и средства, формиращи активни, самостоятелно мислещи и
творчески личности;
• да се приобщят студентите към педагогическата дейност, формираща положителното отношение към избраната от тях професия;
• да се създадат условия за бъдеща изследователска и творческа дейност на
младия специалист;
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• дава се възможност да се оцени степента на готовност за начална професионална реализация.
Работата на студентите се оценява от преподаватели – методисти по основните методики на обучение за деца с интелектуална недостатъчност в началния
курс на помощно и общообразователно училище и от преподавател – специален педагог. По този начин се формира крайната оценка от преддипломната
педагогическа практика.
Седемте методики, които специалните педагози изучават по време на курса си на обучение, са следните:
• Теория и методика на обучението по родино и природознание за деца с
интелектуална недостатъчност;
• Методика на преподаване по техника и технология за деца с интелектуална недостатъчност;
• Методика на обучението по български език и литература за деца с интелектуална недостатъчност;
• Теория и методика на обучението по математика за деца с интелектуална
недостатъчност;
• Теория и методика на обучението по физическо възпитание и кинезитерапия за деца с интелектуална недостатъчност;
• Теория и методика на обучението по изобразително изкуство за деца с
интелектуална недостатъчност;
• Теория и методика на обучението по музика и еуритмика за деца с интелектуална недостатъчност.
В условията на приобщаващо обучение с децата, които се подпомагат от
Регионален център, студентите работят с учениците основно по: български
език и литература, математика и родино и природознание, тъй като нормативът на ресурсния учител е 30 часа и при група от деца на ресурсно обучение
10 – 12, а понякога и 15 той няма възможност да ги подпомага по всички методики, тъй като не работи в група, а индивидуално с всяко едно от децата. Това
налага: … „при работа с ученици, неуспяващи главно поради слабо развитие
на мисленето, усилията да се съсредоточат върху оформянето у тях на умеене
да отделят същественото в изучавания материал, а също и върху развитието на
самостоятелността на тяхното мислене“ [5, с. 239].
Базите, в които протича ПДПП на студентите от направление Педагогика
да деца с интелектуална недостатъчност са:
• ПУ „Васил Друмев“, гр. Шумен
• Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Шумен
• Трето основно училище „Димитър Благоев“, гр. Шумен
• ДЦДВХУ „Слънчев лъч“, гр. Шумен.
При оценяването на студентите, методистите се съобразяват със следните
критерии:
• адекватно структуриране на съответните план-конспекти на уроците;
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• умение за точно формулиране на темата, целите и задачите на съответния урок;
• умение за правилна селекция на корекционните похвати, съобразени със
спецификата на нарушението;
• наличие на литературна осведоменост, допълваща изучавания и практически опознаван материал;
• умение за осъществяване на контакт с детето и емоционалното му приобщаване към корекционния процес;
• умение за прецизно използване на специализираната терминология;
• умение да се прилагат и реализират ефективно предварително подбраните методи;
• умение да се реализира плавен преход между отделните етапи на корекционна работа.
Децата, които се обучават в помощно училище и в интегрирана среда, са
с различни видове увреждания, нарушения и трудности. На Диаграма № 2 са
дадени основните от тях в процентно съотношение.
Диаграма № 2.
Видове увреждания, нарушения и трудности

Крайната оценка се оформя след осем текущи оценки от различни методисти по време на практиката на базата на наблюдавани корекционни занятия и/
или уроци по основните методики в детска градина, началния курс на помощно
училище и в интегрирана среда, събеседване, анализ и мотивировка на използваните методи и похвати от студента.
След успешно приключване на ПДПП на студента се присъждат 7 кредита,
съответстващи на практическата и самостоятелна му работа.
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Основната цел на специалния учител е не само да запознае детето с непознатото, а и да го моделира като личност. Това изисква от нашето училище в
условията на приобщаващото образование… „да се създадат условия за формиране на морална, творческа и автономна личност, способна да се реализира
пълноценно“ [4, с. 181].
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ИНОВАЦИИ В СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Гюлнихар Ф. Неджиб
INNOVATIONS IN SOCIAL POLICY
Gyulnihar F. Nedzhib
ABSTRACT: Political, socio-economic, technological and organizational changes
require innovative approaches to address new social issues. National and European
social programs and projects for employment and social inclusion are developed
through which social policy implement the objectives of the welfare state.
KEYWORDS: social policy, social innovation, social program, social project, development policy, European Union.

Въведение
Процесите на трансформация в икономическата и социалната сфери, въвеждането на нови технологии, ниската социална ангажираност на обществото, неефективността на основните подкрепящи социални структури водят до
формирането на големи групи от уязвими лица, неспособни да се адаптират
към бързите промени. В този контекст налице е необходимост от внедряване
на иновации в социалната политика, прилагане на нови социалнополитически
прийоми, въвеждане на иновативни социални практики и креативен подход
при справяне с възникналите социални проблеми.

1. Актуални социалнополитически проблеми
Зададеният модел на управление от края на 90-те години вече не дава
резултати. Ниските данъци и доходи у нас продължават да осигуряват по-нисък жизнен стандарт в сравнение с останалите страни-членки на Европейския
съюз (ЕС). Отпускат се различни социални добавки и надбавки, месечни и целеви помощи, създават се възможности за обучение, квалификация и преквалификация, но това не се оказва достатъчно за подобряване социалните показатели на страната.
Съвременните притеснения са свързани с липсата на доверие съм социалната политика в лицето на социалните институции, които я реализират. Смята
се, че социалната работа се използва за налагане на управленска и авторитарна
социална политика и тя е възприела пазарно ориентирани поличиски идеологии, които са вързани с увеличаваща се бедност, социална несправедливост и
разделение, на които всъщност би трябвало да се противопоставя [8].
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Много и различни са предизвикателствата пред съвременната социална
политика, а именно:
• масова бедност;
• промени на пазара на труда – голям относителен дял на безработните
лица, неравномерна териториална мобилност на работната сила (от бедните
към богатите страни);
• наличие на трайни демографски проблеми;
• икономически кризи, забавено преструктуриране на икономиката и други неблагоприятни социално-икономически процеси;
• проблеми, произтичащи от промените в технологиите, организацията на
труда, комуникациите, социалните отношения, семейните ценности и др.;
• задълбочаване на социалното неравенство и възникване на трудности
при създаване на стабилна средна класа;
• голям относителен дял на сенчестата икономика и наличие на корупция;
• неравнопоставеност на половете, етносите, възрастите;
• наличие на широк обхват от детски проблеми и др.
Ограничаването на негативните тенденции е възможно чрез прилагането на следните класически подходи:
• подобряване на социалното осигуряване – налагат се радикални промени, тъй като е налице демографски дисбаланс между активни и неработоспособни лица, което налага предприемането на непопулярни мерки за ограничаване
темповете на разходите за пенсии (въвеждане на либералния принцип за повече
самоотговорност на индивидите, създаване на частноуправляван осигурителен
сектор, балансираност на системата за задължителното обществено осигуряване, установяване на стабилни приходи за пенсионните фондове, увеличаване на
възрастта за пенсиониране, повишаване изискванията за получаване право на
осигурителни плащания и т. н.).
• модернизиране на системата за социално подпомагане – даване на приоритет на социалните услуги, предлагани в общността пред пасивното и продължително отпускане на социални помощи;
• ограничаване или преодоляване на масовата бедност – гарантиране на
минимални доходи за лица и семейства, които не могат да се самоиздържат;
развиване на програми и проекти за сезонна и временна заетост и др.;
• ефективност и ефикасност на провежданата политика по доходите;
• регулативистки държавни прийоми за ограничаване на социалното неравенство чрез създаване най-вече на справедлива система на данъчно облагане;
• прилагане на традиционни и алтернативни мерки и програми в областта
на заетостта и безработицата (отделяне на време за обучение и квалификация
на заети и безработни, създаване на условия за работа на непълен работен ден,
развитие на традиционни занаяти и производсва и др.);
• икономически интерес за вложения в образованието, като основен фактор за предимство в голямото икономическо съревнование между страните;
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• възприемане на принципи, заложени в Европейската социална харта –
демократична децентрализация, право на труд, право на справедливо възнаграждение, право на работещите жени на закрила и др.
• поддържане на добре функциониращ пазар на труда и повишаване на
пригодността към заетост;
• преодоляване на социалните различия;
• поддържане на икономическия ръст;
• повишаване благосъстоянието на децата;
• развитие на социалния диалог и др.

2. Характерни черти на модерната социална политика
Социалната политика е дейност по регулация на социалните отношения
между различни по своето социално положение социални субекти. Тя регулира отношенията на равенство и неравенство с цел да запази социалния мир в
обществото.
Регулиращите мерки на съвременната социална политика трябва да са насочени не само към вече възникналите социални проблеми, но и към такива,
които предстои да възникнат в резултат на промени в екологичните, демографски, икономически и политически условия [6, 87].
Днес модерната социална политика не се разглежда вече като „политика
за социално развитие“, а като „политика на жизнения стандарт“ (онези жизнени и духовни области от живота на човека, които поради своята важност
трябва да бъдат в някаква степен гарантирани). В резултат от измененията в
изискванията към живота понятието „физически екзистенц-минимум“ (абсолютно необходимите за живот средства като храна, облекло, жилище и т. н.) се
смята за неприемливо в демократичните общества, където акцент се поставя на
осигуряването на такива условия и възможности, които да гарантират достойното функциониране на индивида в социума, поради което се налага понятието „социокултурен“ респ. конвенционален екзистенц-минимум.
В отделните страни се налагат различни социалнополитически модели на
управление, но „не съществува принципно противоречие между различните
социалнополитически практики. По принцип възможни са всякакви комбинации между тях“ [7, 127].
Д. Димова [2] посочва характерните черти на съвременната социална политика:
• реалистичност – да се съобразява със социално-икономическите условия и възможностите на обществото, с глобализацията и интеграционните
процеси. „Съобразената“ социална политика се стреми да запазва пропорциите между икономическите и социални цели в краткосрочен и дългосрочен план,
педполага широко обсъждане на проблемите и съчетава „леви“ и „десни“ идеи,
за да достигне до всички слоеве от населението;
• гъвкавост – намиране на подходящи механизми за приспособяване на
социалнополитическата практика към изменящите се условия. Механизмите
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на гъвкавата социална политика съчетават несъчетаеми решения, като например предоставянето на помощи срещу положен труд, получаването на семейни
добавки само от деца, посещаващи училище и др.;
• балансираност – от една страна, балансираност на интересите на социалните субекти (например в интересите между притежателите на капитали и
труд), а от друга балансираност на интересите на различните генерации (без
да се подценяват интересите на възрастните хора, да се даде приоритет на инвестициите в знанията и уменията на младото поколение, които са предимство
пред живия човешки труд);
• противоречивост между хоризонтите ѝ на действие – намира израз в т.
нар. „обратен“ ефект в по-дълосрочен план (например програмите за ограничаване на безработицата осигуряват заетост, но в перспектива се смята, че водят
до загуба на трудови навици и до безотговорност);
• зависимост – подчиняване на националното трудово и социалноосигурително право на европейските правни принципи и норми;
• проектиращ характер на социалната политика – голяма част от явленията и процесите (смъртност, инвалидност, раждаемост и др.), регулирани от
социалното осигуряване, имат вероятностен характер, вследствие на което социалната политика трябва да проектира нови мерки и решения в зависимост от
очакваните промени и значението на новите фактори.

3. Иновации в социалната политика
В страните от Западна Европа силната централизирана държавна политика след 80-те години на миналия век започва да се съчетава с принципите на
децентрализация, която се изразява в засилването на социалните функции на
общините, на фирмите и други свободно формирани общности.
През 90-те години чрез мерките за приватизация (в Англия по времето
на М. Тачър и във Франция по времето на Ф. Митеран) постепенно се въвежда
принципът на „разделената отговорност“, за солидарност между поколенията,
за самоотговорност.
От 2000-та година Р. България също провежда целенасочена реформа,
както в системата на социалното осигуряване (въвежда се тристълбов пенсионен модел), така и в сферата на социалните услуги, насочена към деинституционализация (частично закриване на социални институции) и децентрализация (увеличаване правомощията на местните власти). Иновациите предполагат
включването на държавни, общински, НПО, частни асоциации, благотворителни организации, религиозни институции, фондации и други доставчици в
различните социални инициативи.
Иновативни подходи за противодействие на нарастващата безработица са
различните национални и европейски програми и проекти за заетост и социална интеграция, финансирани или съфинансирани от Европейския социален фонд (ЕСФ). Те стартират през 2002 година с приемането на Национална
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програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“ (НП „ОСПОЗ“),
която осигурява заетост на продължително безработни лица, които са на месечно социално подпомагане и срещат трудности при трудовата си реализация
на първичния пазар на труда.
Политиката на ЕС „Заетост за социална интеграция“ предполага мерки за насърчаване на безработни и неактивни лица, да приемат работа, за да
преодолеят отуждаването си от трудова дейност и да усъвършенстват своите
умения или да придобият такива.
Инестиции за заетост, интеграция и по-високо качество на живот на деца,
възрастни, хора с увреждания, уязвими етнически общности, мигранти, продължително безработни и неактивни лица, ниско образовани лица от страна
на ЕСФ се реализират и чрез Оперативна пограма „Развитие на човешките
ресурси“ (2014 – 2020). Тя осигурява подкрепа на мобилността на работната
сила, насърчава обучението през целия живот, намалява бедността и насърчава
социалното включване на маргинализирани групи, както и оказва съдействие
за модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и
здравеопазването [5].
Други актуални програми и проекти са следните:
– за младежи – Програма „Старт на кариерата“;
– за хора с увреждания – НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ и НП „Асистенти на хора с увреждания“;
– за насърчаване на заетостта – НП „Помощ за пенсиониране“; НП „Мелпомена“; Проект „Шанс за успех“; „Проект нови хоризонти“; Проект „Качествена работна сила – стабилен пазар на труда“; Проект „Шанс за работа“; Проект
„ Квалификация и личностна интеграция и професионално съдействие – КЛИПС“ и др.;
– за насърчаване на предприемачеството – „Кредит без лихва на хора с
увреждания“.
В Стратегия „Европа 2020“ – десетгодишна стратегия на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, са залегнати редица социални иновации, които присъстват в Съюза за иновации, Европейската платформа срещу
бедността и социалното изключване, Инициативата за социалното предприемачество и др. За периода от 2014 до 2020 година се предлагат допълнителни
възможности за държавите членки да инвестират в заетост, иновации, климат/
енергия, образование и намаляване на бедността чрез Европейски фонд за регионално развитие и ЕСФ.
Програмата на ЕС за заетост и социални иновации (ЗиСИ) [4] подпомага реализирането на Стратегия „Европа 2020“ в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването. В центъра ѝ е концепцията за социална
иновация.
Едни от основните задачи на ЗиСИ през периода 2014 – 2020 година е да
съдейства на държавите членки да модернизират трудовите си пазари и социалноосигурителните си системи, както и да подпомага създаването на условия
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за насърчаване и адаптиране на висококвалифицирана работна сила, повишаване на географската мобилност и популяризиране на социалните иновации.
През 2014 гоина ЗиСИ обединява три програми, които дотогава се прилагат по отделно през периода 2007 – 2013 година:
• ПРОГРЕС (Програма за заетост и социална солидарност) – Прогрес е
основният инструмент на ЕС, управляван директно от Европейската комисия,
който насърчава реформи в заетостта и социалните политики. Програмата
финансира социални иновации, които предлагат иновативни реакции спрямо
социални нужди на равнище държави членки, както и експерименти със социални политики с цел развитие на потенциала за заетост и социална иновация;
• EUREC (Европейски служби за заетост) – целта ѝ е да гарантира прозрачността на свободните работни места и заявленията за работа за потенциалните
кандидати и работодатели на равнище ЕС, както и да създава и развива схеми
за целева мобилност за предоставяне на подкрепа и финансова помощ за лица,
търсещи работа, за намиране на работа в други държави от ЕС. Схемите доразвиват проекта „Твоята първа работа с EURES“ (2012 – 2013);
• ПРОГРЕС Микрофинансиране (MF/SE) – улеснява достъпа до микрофинансиране за индивиди и микропредприятия, като същевременно се създават
възможности за доставчиците на микрокредитиране и подпомагане на социалното предприемачество (създаване и развитие на социални предприятия или за
по-широко прилагане на добри идеи и практики).
Чрез обединяването на тези програми в една се цели обвързаност, по-добра
координация и ефективност при реализирането им.
Заключение
В индустриално напредналите страни се набляга на конкуренцията между държавния, доброволческия и частния сектори. Планират се и се генерират
редица иновации в социалната политика, като изменения в размера на минималната работна заплата, в социалното законодателство и в законодателството за равенството между половете, в социалните права, които да отговарят на
променените реалности на трудовия пазар, като крайната цел е да се въведат
ефективни начини за управление на социалното благополучие.
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ТВОРЧЕСКО ПИСАНЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ПОНЯТИЕТО, ЗНАЧЕНИЕ И МЯСТО
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ABSTRACT: The main purpose of this report is to present the author’svision of the
essence of creative writing. Its main functions will be presented. They can be divided
into two basic groups – training and educative.
KEYWORDS: creativity, creative writing in primary school, creative writing techniques, Bulgarian language and literature.
Творческото писане като понятие не е изследвано в дълбочина от българската педагогическа мисъл. То е специфичен вид речева дейност, която е с доказана поливалентност – регистрирани са множество функции, както образователни, така и възпитателни. Поради тази причина считаме, че синтезирането
и представянето на обема на понятието за творческо писане, както и неговото
значение и място в образованието, е въпрос с изключителна важност. Това би
довело практико-приложните търсения на българското начално образование
до равнището на световните в тази област, насочени към иновативните и творческите подходи.

Определение на понятието творческо писане
Понятието „творческо писане“ произлиза от английски език – „creative
writing“. За да се изясни базисното понятие, е необходимо да се разгледа теоретичната рамка, в която креативността е поставена. Това е наложително, тъй
като в понятието „творческо писане“ (creative writing), тя заема определяща, от
семантична гледна точка, позиция.
Същността на креативността е спорен научен въпрос, който често пъти е
разглеждан от различни научни ракурси. Изследователи, педагози, общественици, институции и организации, които разглеждат проблематиката на творческото писане, основават разбиранията си за неговата същност върху изградената си концептуално-теоретична рамка за креативността.
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Може да бъде изведена група от тях, които са повлияни от някои основополагащи изследователи по проблематиката на креативното мислене. Така
например Sybil Marshall изгражда своя собствена дефиниция за креативност на
основата на изследователските търсения на Susanne K. Langer: „Креативността е способността да се създават свои собствени символични изрази на опита:
творческото писане е използването на писмения език, за да се концептуализира, изследва и запази опита по такъв начин, че да се създаде уникална система
от тези символични изрази“ [26:11].
Mehmet Temizkan, също силно повлиян от чужди разбирания, тези на I.
San и на E. P. Torrance, определя креативността „като способност, която присъства във всички емоционални и когнитивни дейности и във всички видове
труд и усилия, полага основите на всички аспекти от човешкия живот и развитие“ [35:933].Свързва креативността с идеята за създаването на нови мисловни
и материални продукти на основата на създаване на връзки между неасоциирани до дадения момент обекти.
Идеята за наличието или липсата на връзка между креативността и конвергентното и/или дивергентното мислене е залегнала в търсенията на редица
автори и образователни организации. Могат да се обособят две основни групи
мнения, свързани с гореизложената идея:
• наличие на връзка между креативността и дивергентното мислене: Дж.
П. Гилфорд; Caroline Sharp; Patrick Griffin & Phan Nguyet Anh; Irish National
Teachers’ Organisation; Gail Tompkins; The Office for Standards in Education,
Children’sServices and Skills (Ofsted); National College for School Leadership (NCSL)
и др.
• наличие на връзка между креативността и двата типа мислене: Janet
Witter & Don Emberlin; F. J. King, Ludwika Goodson & Faranak Rohani; Кен Робинсън и др.
Дж. П. Гилфорд, американски изследовател в областта на психометрията на интелигентността и автор на около 300 статии, 30 теста и 25 книги, разглежда креативността като способност да се мисли едновременно в различни
посоки. Измерването ѝ се осъществява точно чрез този брой посоки. Patrick
Griffin & Phan Nguyet Anh също използват за измерване на креативността броя
на генерираните идеи [16]. Креативността предполага повече от един отговор,
изисква т. нар. „дивергентен“ тип мислене, както самият Дж. П. Гилфорд го нарича – мисълта се движи в различни посоки, вследствие на което се генерират
множество решения на един проблем. От тук се прави връзката между креативността и въображението, както и способността за решаване на проблеми [22:
304 – 305, превод: М. Йоцова].
Caroline Sharpе e друг основен автор от тази група. Посочва, че съществуват много теории по отношение на същността на креативността, като повечето от тях разглеждат творческия процес като състоящ се от определени компоненти, които отговарят на представата за дивергентно мислене. В статията
Developing young children’s creativity: what can we learn from research? (2004) тя ги
синтезира по следния начин:
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 въображение;
Gail Tompkins, можем да добавим като допълнение към възгледите на
Caroline Sharp, че тя извежда седем причини, поради които децата трябва да
създават собствени текстове, като една от тях е точно, за да се стимулира въображението. Както е казал Алберт Айнщайн: „Въображението е по-важно от
знанието“ [12: 97]. Разказването и писането на истории оказва влияние върху
въображението на децата, за тях те са носители на смисъл. „(…), а смисълът и
въображението са източникът на сила за ума“ [39:720, превод: мой].
G. Oral (2003) изразява аналогично съждение – тъй като творческото писане е директно свързано с креативността, следователно то означава някой да
регистрира идеите и чувствата си по отношение на определена тема на хартия
чрез свободното използване на въображението си.
Brookes & Marshall (2004) посочват, че творческото писане се характеризира по скоро с оригиналност и въображение, отколкото с истинност и стандартизация на мислите [по 35].
 оригиналност, разбирана като способността да се измислят нови и необичайни идеи и продукти;
 продуктивност, разбирана като способността да се генерират широк
кръг от различни идеи чрез дивергентно мислене;
 умение за решаване на проблеми – прилагане на знания и въображение
в определена ситуация;
 способността да се достига до стойностен и ценен резултат [33: 5].
Авторът основава мнението си за това как образователната обстановка влияе върху креативността, на статията на E. Mellou от 1994 г. „The Case of
Intervention in Young Children’s Dramatic Play in Order to Develop Creativity“. За
да се насърчи креативността в класната стая, са необходими:
• творческа среда – в нейната основа трябва да бъде играта. „И креативността, и играта изискват въображение, проницателност, умение за решаване
на проблеми, дивергентно мислене, умение за емоционално преживяване и
правене на избори.“ [33: 7].
• творчески програми – има изследвания, които доказват, че е възможно
да повишат творческите умения на децата чрез специални програми и такива,
които са базирани на изкуствата, като например това на E. E. Scope (1999) и на
M.C. Murdock(2003), но посочва и проучвания, според които влиянието на тези
програми не е доказано: E. Winner & M. Cooper, (2000) и C. Sharp, P. Benefield &
L. Kendall, (1998).
• творчески подходи на преподаване – изброява изследванията на D.W.
Tegano, J. D. Moran & J.K. Sawyers (1991), E. Mellou (1996), A. Craft (2000; 2002),
M. A. Runco (1990) и C. P. Edwards & K. W. Springate (1995), в които се подчертава
ролята на учителя при осигуряването на оптимален баланс между структура и
свобода на изразяване. Авторът посочва, че една от дейности, която обучаващият може да прилага с децата, е да задава въпроси с отворен отговор. Това е и
същността на писането тип „подсказка“ в част от случаите. Също така учителят
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трябва да окуражава децата да експериментират, да толерира двусмислиците и
да реагира положително при даването на неочаквани и нетрадиционни отговори от учениците.
The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted)
заявяват, че идеята, разбирането и прилагането на креативността са в твърде
широки граници, но може да се изведат следните основни характеристики, които отговарят на разбирането за дивергентно мислене:
• задаване на въпроси и среда, предлагаща предизвикателства;
• откриване на връзки и осъзнаване на взаимовръзките;
• изграждане на представа „какво би могло да бъде“;
• изследване на идеи;
• рефлексивен поглед върху идеи и резултати [37].
NCSL припознават четири характеристики на креативността, които
National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (NACCCE) (1999)
разглежда от гледна точка на обучението:
• винаги включва мислене или поведение, подчинено на въображението;
• насочена е към постигане на определена цел, т. е. тя е целенасочена дейност;
• процесите, свързани с креативността в обучението, трябва да създават
нещо оригинално;
• резултатът трябва да отговаря на предварително поставената цел [по 27].
Необходимо е да се изясни какви действия извършват учениците, когато
се прилага обучението по креативен начин. В синтезиран вид това са: задаване на въпроси; изграждане на нетрадиционни връзки, при които се съчетават
знание и опит; откриване на нови възможности, поглед от различен ъгъл чрез
задаване на въпросите „Какво ако?“ и „Какво друго?“; изследване на идеи и
експериментиране на нови подходи; даване и получаване на обратна връзка,
на основата на която се извършва преразглеждане, даване на конструктивни
коментари и идеи.
Irish National Teachers’ Organisation в дискусионен и процесуален документ,
Creativity and the Arts in the Primary School, от проведена конференция в Дъблин
през 2009 г., припознават разбирането, че креативността е свързана с мислене
и произвеждане. Ако човек има само идея, но не предприема действия по нея,
тогава този човек е по-скоро с въображение, отколкото е креативен. Посочват
също така, че „Ученето чрез творчество е естествен човешки процес, който възниква, когато хората проявят любопитство и вълнение. Децата предпочитат да
учат чрез творчески подходи повече, отколкото само да запаметяват информация, дадена им от учителите или родителите. Учат се по-добре, а понякога и
по-бързо“ [18:12, превод: мой]. Децата по природа са креативни, точно защото
имат способността да виждат заобикалящата ги действителност по нов, по оригинален начин. Креативността предоставя възможност за себеизразяване.
Както бе изложено до тук, привържениците на първата концепция са поголям процент, от тези на втората. Към втората група се отнасят авторите, кои-
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то откриват връзката на креативност не само с дивергентното мислене, но и с
конвергентното.
Сър Кен Робинсън, основен представител на тази група, е и посветен в
рицарство през 2003 г. за постигнати успехи в областта на изследването и разпространението на идеята за значимостта на креативността в образователната система. В преведената на 21 езика книга, „Елементът“ (The Element: How
Finding Your Passion Changes Everything (2009), авторътопределя креативното
мислене като най-висшата форма на интелигентността, както и критикува проблемното и погрешно разбиране, че креативност и интелигентност са две обратно пропорционално развиващи се качества. „Креативността много прилича
на грамотността. Приемаме за даденост, че всеки може да се научи да чете и
да пише. Ако някой не може, не приемаме, че не е способен, а че просто не се
е научил. Същото е вярно и за креативността“ [32: 54, превод: Д. Бошнакова].
FJ King, Ludwika Goodson & Faranak Rohani също свързват креативността
както с дивергентното, така и с конвергентното мислене. Тази идея бихме могли
да я транспонираме върху понятието творческо писане и да го разгледаме като
създаване на нещо ново, създаване на собствен текст, въз основа на старо или
ново знание/познание. Налице е и допускането, че в различни речеви контексти едното преобладава пред другото според целта, която на свой ред често се
определя в зависимост от конкретната аудитория [21].
Janet Witter & Don Emberlin изразяват мнението, че писането не бива да се
дели на творческо и нетворческо, а да се възприема като творческо това, което
е интересно [41].
Както вече посочихме, въпросът за креативността е спорен, поражда различни мнения и довежда до появата на определени митове. Тяхното синтезирано представяне е необходимо, за да се изяснят очакванията и разбиранията ни
за креативността, респективно творческото писане. Някои от основните митове са:
• креативността е ограничена само до предметите, свързани с изкуства –
но тя не трябва да се свързва само със специфични предмети или области. Начинът, по който учениците изразяват креативността си, ще бъде различен в зависимост от учебния предмет;
• творческият процес се възприема само като забава и не трябва да се възприема като нещо сериозно – дори и креативността да изглежда като забава,
самият процес поставя пред учениците много предизвикателства – изисква
концентрация, упоритост и решимост;
• креативността е притежание само на определени, специални хора – това
не е така, всеки притежава творчески потенциал. Важното е да се работи за
развитието му;
• децата могат да се сдобият с целия им необходим творчески опит в рамките на свободната игра и непреднамерени творчески дейности – но в действителност подбудата и творческите проблеми за решаване са това, от което учениците имат необходимост;
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• не е важно да притежаваш знания или умения, за да бъдеш креативен –
това не е така, защото точно „(…) знанието и умението са фундаментални за
креативността. Съществуващото знание за света е отправната точка за играта
на малкото дете“ [33:10, превод: мой]. Необходимо е осъзнаване на връзката
между креативност и интелигентност [32] [33].
За да дефинираме в по-широк смисъл понятието „творческо писане“, бихме могли да обвържем речевата дейност писане с креативността, по образец
на авторите, изследващи тази проблематика – осъществяване на речевата дейност писане, при което се достига до собствен продукт на свързаната реч, който
е предимно резултат от едновременно и разнопосочно протичане на мисълта.
Той се приема за един от множеството възможни, считани за „верни“ варианти,
точно поради преобладаването на дивергентен тип мислене при протичането
на дейността, а не на конвергентен, където „верният“ отговор е само един. При
училищното съчиняване се следи за спазването на точно определена структурно-композиционна схема на съчинението, както от гледна точка на самия
процес на писане, така и в процеса на оценяването на крайния резултат. Това
доказва преобладаването на стремежа към развитие на конвергентния тип мислене при провеждането на училищното съчиняване. А творческото писане
предполага използването основно на дивергентен тип мислене и наличие на
многовариантност при констатиране на „вярност“ на крайния продукт, без да
се отрича частичното включване на конвергентното мислене в цялостния процес на творческо писане.

Значение и място на творческото писане в образованието
Редица научни източници свидетелстват за ползите и положителното
влияние на творческото писане върху различни обучителни и възпитателни
аспекти на образованието. Основни автори на такива изследвания са: Akkaya
(2014), Temizkan (2011), Bell & Conboy (2009), Conroy, Marchand & Webster (2009);
Hindley (2008), Kuvanç (2008), Öztürk (2007), Griffin & Anh (2005), D. Majid, T.
Kay & C. Soh (2003); Frater (2002), Mollaoğlu (2002), Reimer (2001), Colantone,
Cunningham-Wetmore & Dreznes (1998), The Departments of Education of New
Brunswick(1998), Cox, Holden & Pickett (1997), Cristopher (1996), Cobine (1996),
Kieczykowski (1996), Rees (1996), Jewell & Tichenor (1994), Kutno (1993), Davis
(1992), Ediger (1986), Quandt (1983), Tompkins (1982), Veit (1981), Graves (1978),
Witter & Emberlin (1973), Christine & Ronald La Conte (1969) и др. Това ни дава
основание да твърдим, че творческото писане се характеризира с поливалентност, то изпълнява множество функции, които могат да бъдат изведени от отчетените ползи от него. Бихме могли да ги обособим в две основни групи: образователни и възпитателни функции.
Към образователните функции бихме могли да посочим:
• подобряване на способността за съчиняване, за създаване на собствени,
оригинални текстове – автори, които са отчели тази полза от творческото писане са: Colantone, Cunningham-Wetmore & Dreznes (1998); Temizkan (2011); D.
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Majid, T. Kay & C. Soh (2003); Öztürk (2007); Kutno (1993); Conroy, Marchand &
Webster (2009); Kieczykowski (1996); Bell & Conboy (2009); Öztürk (2007); Kutno
(1993); Witter & Emberlin (1973); Cox, Holden & Pickett (1997); Frater (2002);
Akkaya (2014); Veit (1981); Hindley (2008); Tompkins(1982); The Departments of
Education of New Brunswick (1998) и др.
Lisa Colantone, Melanie Cunningham-Wetmore & Jennifer Dreznes провеждат
изследването, при което отчитат повишаване на способностите за създаване на
текст от учениците след използването на технологии по творческо писане и поточно – при използването на всекидневни устни упражнения, брейсторминг,
колаборативни дейности по писане и използване на метода на портфолиото[5].
Mehmet Temizkan, който е доцент в College of Education, Department of
Turkish Education, публикува през 2011 г. статия, в която представя обзор на
различни научни източници и техните изследвания, свързани с доказването на
хипотезата, че творческото писане оказва положително влияние върху уменията на учениците да съчиняват. Експериментът, проведен от него, показва, че
прилагането на технологии по творческо писане оказва значително влияние
върху способността на студентите да пишат истории. Резултатите, които получава от контролната и експерименталната група, са статистически значими. На
тяхно основание той стига до заключението, че технологиите по творческо писане са по-ефективни от традиционното писане при съчиняването на текстове.
Също така и че е необходимо да се провежда специално обучение на бъдещите
педагози по отношение на теоретичните и практическите страни на творческото писане, за да го използват ефективно в своята дейност. Количествените
резултати са следните. Те се отнасят до изведените от него критерии: сюжет,
съдържание [t(29) = – 3,668; p≤,05]; композиция [t(29) = – 3, 151; p≤,05]; герои
[t(29) = – 5,666; p≤,05]; обстановката, средата в текста [t(29) = – 4,479; p≤,05],
времето в текста [t(29) = – 4,471; p≤,05].
D. Majid, T. Kay & C. Soh през 2003 г. представят резултатите от своето изследване, проведено в Сингапур, което показва, че програмата, която въвеждат
подобрява уменията на учениците да съчиняват [по 34].
Stephen P. Kutno е активен член на NYS Education Department. Той отразява
резултатите от своето изследване, които показват, че технологиите по творческо писане подобряват уменията на учениците да съчиняват и да редактират
текстове си[23].
Michelle Conroy, Trisha Marchand & Matt Webster са изследователите от Saint
Xavier University, Chicago, Illinois. Те внедряват проектно-груповата технология
по творческо писане, „Писателска работилница“, и отчитат, че 25 % от учениците подобряват уменията си за съчиняване – настъпват положителни промени
по отношение на самата техника на писане, оригиналността на изложението,
синтактичните конструкции и използването и разбирането на различните елементи на разказа/историята.
Dr. Kathleen Bell, магистър по Английски език и литература в Оксфорския университет и с придобита докторска степен по Английска литература,
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член на National Association of Writers in Education, преподавател в De Montfort
University и изследовател в сферата на творческото писане, и Heather Conboy
публикуват през 2009 г. проучване на тема Creative Writing in Relation to Formal
Essay–Writing Skills and Understanding of Literature. В него се посочва, че 95 % от
изследваните лица потвърждават, че творческото писане им е помогнало подобре да разберат процеса на писане и по-конкретно – редактирането.
E. Öztürk провежда през 2007 г. експериментална работа, при която се установява, че технологиите по творческо писане оказват значително влияние
върху умението на учениците да организират идеите си по отношение на въведение, изложение, заключение[по 35].
Janet Witter & Don Emberlin описват експеримент с продължителност от
една учебна година, в който са използвали технологии по творческо писане и са
използвали принципа на взаимосвързаност между речевите дейности четене и
писане, както и правопис. Класовете са били от деца на възраст 10−11 години и
11−12 години. В края на експерименталната програма отбелязват, че учениците
са показали значително подобряване на уменията за съчиняване и обясняват
този резултат със съчетаването на традиционната програма и тази, включваща
технологиите по творческо писане.
Patty Cox, Sheryl Holden & Teri Pickett през 1996 – 1997 г. провеждат експериментална дейност с три групи ученици – стандартна (22 ученици, впоследствие остават 21), ученици с проблеми в поведението (3 ученици) и такива със
специални образователни потребности (9 ученици). Установяват, че изследваните лица имат ниски резултати по съчиняване, липса на интерес към писането
като цяло и липса на среда, в която биха могли да се учат да пишат/съчиняват.
Изследователите прилагат следните няколко стратегии: използване на петстепенен процес на писане и създават необходимата среда за писане на основата
на стратегията writing-to-learn. Финалните изчисления показват повишаване на
способността на учениците да се изразяват в писмена форма, да усвояват умения, свързани с т. нар. HOTS – мисловни умения от по-високо ниво,и се отчита
запазване или подобряване на интереса и желанието за писане. Така например
първата група ученици (21 ученици) повишават с 86 % резултатите си на Тhe
Test of Written Expression (TOWE), което означава, че използването на стратегии, характерни за творческото писане, довежда до подобряване на уменията за
съчиняване/писане.
Graham Frater описва проведено през 2001 г. изследване, в което са включени 17 училища от различни части на Великобритания, които по данни от национално изследване учениците от начален етап (или по-точно, т. нар. Key Stage
2) показват три пъти по-високи резултати от средното в национален мащаб по
отношение на уменията за писане, респективно съчиняване. Изследването обобщава причините за този резултат, като част от тях описват точно някои от
отличителните черти на творческото писане, а именно: използване на различни
графични схеми; „literacy walls“ – специално място в класната стая, където се
поставят ученически текстове или информация от различен вид; ясно застъ-
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пена позиция, че съществува съществена връзка между четенето и писането;
различни дейности, които предполагат посещение на театри, музеи, посещение
в училището от писатели и др., които могат да провокират писането; синкретизъм в детското литературно творчество [14].
Jennifer Hindley провежда експеримент, който описва през 2008 г., в рамките на три срока (единият от които е летен), в който са включени 30 ученици на
възраст 7−8 години. Основната цел е да се изгради и внедри такъв подход, който да повиши достиженията на учениците по отношение на съчиняването чрез
свързването му с проектна дейност, с другите учебни предмети и прилагането
на творчески подход, като тази цел е била базирана на доказателствата за подобряване на мотивацията на учениците да съчиняват при подобна система от
стратегии. Всички ученици отбелязват прогрес в уменията за съчиняване. 70 %
от изследваните деца в края на годината са били на или над очакваното ниво,
заложено в националната програма на Англия. Учителят изследовател отбелязва подобряване на нагласите на учениците към съчиняването.
• подобряване на уменията за спазването на правилата, свързани с граматика, правопис и пунктуация – изследванията на следните учени показват
тези резултати: Bell & Conboy (2009); Kieczykowski (1996); Christine & Ronald La
Conte (1969); Tompkins (1982) и др.
Bell & Conboy (2009) стигат до заключението, че 74.2 % от включилите се в
изследването са съгласни или напълно съгласни, че чрез творческото писане са
подобрили знанията и уменията си, свързани с граматика и пунктуация.
• обогатяване на речниковия запас (активен и пасивен) – авторите Bell &
Conboy (2009), както и тези, които Temizkan посочва, а именно – Kuvanç (2008),
Mollaoğlu (2002), Quandt (1983), отчитат тази функция.
Bell & Conboy (2009) посочват, че 84.2 % от изследваните лица твърдят, че
то им е помогнала за обогатяване на речниковия запас.
Kuvanç (2008), Mollaoğlu (2002), Quandt (1983) отчитат в своите изследователски разработки, че речниковият запас на учениците, вследствие на внедряване на технологии по творческо писане в учебната дейност, се обогатява, като
същевременно и довежда до обогатяване на активния речник на учениците [по
35].
• обогатяване на знанията за жанровете и метажанровете – изследователи като Bell & Conboy (2009) и тези от The Departments of Education of New
Brunswick (1998) отчитат тази функция на творческото писане.
• спомагане за развитието на различните основни видове мислене – креативно, логическо, систематично, аргументативно, критично и др. Учените, които регистрират тази функция, са: Rees (1996); Bell & Conboy (2009); Kieczykowski
(1996); Cox, Holden & Pickett (1997); Davis (1992); Jewell & Tichenor (1994); Akkaya
(2014); Tompkins (1982).
Felicity Rees, лектор в Arts University Bournemouth и изследовател в областта на образованието посочва, че творческото писане играе ключова роля при
запомнянето на идеи чрез воденето на записки и съставянето на списъци, при
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структурирането на информация чрез използването на сториборд, мисловни
карти и при групиране на аргументите „за“ и „против“ [31].
Bell & Conboy отчитат подобряване на умението за критично четене на
литературни текстове [2].
• подобряване на четивните умения – при отчитане на резултатите от теоретичните и експерименталните дейности на следните автори, тази функция
на творческото писане е отчетена: Kieczykowski (1996); Cox, Holden & Pickett
(1997); Frater (2002); Tompkins (1982); Griffin & Anh (2005) и др.
Kieczykowski посочва, че писателските работилници повишават умението
за гладко четене. Това е една от функциите на творческото писане, защото създаденият текст задължително трябва да бъде представен, един вид – да бъде
публикуван, което предполага създаването на системна дейност по четене на
чуждите текстове и устно представяне на своите.
Patrick Griffin & Phan Nguyet Anh провежда изследване във Виетнам с обхват 67 училища в 5 различни провинции и 2032 ученици в 5. клас, което отговаря на възрастта 10−11-годишни ученици. Една от основните цели е да се
проучи способността за творческо писане на учениците от 5. клас във Виетнам
и да се определят нивата на развитие на умението за съчиняване. Това е доказателство за разпространената концепция, че творческото писане и съчиняването са взаимосвързани, но и че отделните речеви дейности са взаимозависими.
• възможност за развитие на устната и писмената реч на ученици, за които
конкретният език се явява втори [20].
Към възпитателните функции би трябвало да отнесем:
• повишаване на интереса и положително отношение, нагласа към съчиняването, към създаването на собствени, оригинални текстове – в своите разработки по въпроса до тази функция достигат: Colantone, Cunningham-Wetmore
& Dreznes (1998); Conroy, Marchand & Webster (2009); Witter & Emberlin (1973);
Cox, Holden & Pickett (1997); Hindley (2008); Tompkins (1982).
Michelle Conroy, Trisha Marchand & Matt Webster регистрират повишаване на положителното отношение на учениците към писането, респективно съчиняването, което нараства от 55 % до 72 % и разширяване на интересите на
учениците към различни теми за писане – от 21 % до 34 %. Учителите, които
са се включили в изследването, отбелязват, че положителното отношение към
съчиняването на целия клас се е повишило след включването на технологията
по творческо писане. Също така, родителите забелязват, че децата, включени
в изследването, прекарват повече от свободното си време вкъщи да пишат и
измислят различни идеи за творческо писане – от 22 % се покачва на 39 %[6].
• възможност за себеизразяване и разкриване на заложби – изследователите Bell & Conboy (2009), Cox, Holden & Pickett (1997), Cobine (1996), Akkaya(2014),
Tompkins (1982) описват тази функция на творческото писане.
• придобиване на по-голяма увереност при писане/съчиняване – тази
възпитателна функция е отчетена от Bell & Conboy (2009), Kieczykowski (1996),
Reimer (2001), Akkaya (2014), Graves (1978) и др.
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Bell & Conboy в изследването си от 2009 г. посочват, че 81.6 % са съгласни,
че творческото писане е спомогнало за придобиване на по-голяма увереност
при писане. Отчитат и комфорт, когато текстовете им са четени от други.
Carol Kieczykowski представя като една от ползите от писателските работилници, чиято същност се основава на творческото писане, повишаването на
самоувереността по отношение на съчиняването[20].
• подобряване на умението за даване и получаване на обратна връзка, подобряване на комуникативните умения, уменията за решаване на конфликти
и за работа в екип, осигуряване на възможност за афилиация – авторите Bell
& Conboy (2009), Cristopher (1996), Kieczykowski (1996), Reimer (2001), Ediger
(1986), Cox, Holden & Pickett (1997),както и тези на The Departments of Education
of New Brunswick(1998) регистрират тази функция.
E. Cristopher отбелязва, че „Значимостта на творческото писане, при подобряване на когнитивните и комуникативни умения на децата, е неоспорима.“
(Cristopher, 1996, по Temizkan, 2011:935, превод: мой)
Carol Kieczykowski говори за т. нар. „овластяване“ на учениците – предоставя им се възможност да изказват положителна критика по отношение на създадените текстове на съучениците и се учат да дават обратна връзка [20].
Casey Nicolle Reimer акцентира върху обществената значимост на речевата
дейност писане, като определя за необходимост да се преподава на децата как
да създават собствени текстове, „защото това допринася за развитието им като
хора.“ [31: 3, превод: мой]
Разсъжденията по въпроса на Marlow Ediger са в същата посока. Той е почетен професор на Truman State University, North Newton, има над 1000 статии,
посветени на образованието и 28 учебника в съавторство. Изследва областта на
езиковите изкуства и образованието като цяло. Прави впечатление, че авторът
открива в правилното провеждане на обучението по езикови изкуства възможност да се изградят хора, които биха решавали по-ефективно проблемите на
обществото.
Cox, Holden & Pickett, в магистърската си теза от 1997 г., „Improving Student
Writing Skills through the Use of „Writing To Learn.“, отчитат като полза от използването на характерни за творческото писане подходи и стратегии, както
редуцирането на стреса и доставянето на лично удоволствие, така и развитието
на умението за решаване на конфликти.
От гледна точка на нормативната установеност, творческото писане фигурира в учебната нормативна база на различни държави, от различни континенти. Среща се под различна форма – като независим учебен предмет, като
раздел от учебната програма, свързана с езиковото и литературното обучение
или като специфичен подход и конкретни дейности.
Така например Quality Assurance Agency for Higher Education го възприемат
като независим учебен предмет. Към момента, когато този документ е създаден,
2014−2015 г., творческото писане е прието като независим учебен предмет, поради което не всички училища са го включили в учебните си планове, а броят
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на учителите, които имат нужната методическа подготовка, за да го преподават,
е малък [11] [29].
Често срещана форма, под която творческото писане фигурира в нормативните документи, е като съставен раздел [3] [5] [9] [25]. В проучването на Lisa
Colantone, Melanie Cunningham-Wetmore и Jennifer Dreznes са включени 33 учители, от които 79 % отбелязват, че творческото писане може да бъде съществена
част от учебната програма и би подпомогнало учениците в това да повишат
резултатите си по съчиняване. Също така, различни автори заявяват необходимостта от творческото писане като раздел в учебната програма по езикови
изкуства [9] [10] [36].
Разделите в учебната програма Atlantic Canada English Language Arts
Curriculum: Grades 4 – 6 (1998) са следните: говорене и слушане; четене и изказване на мнение; писане и други начини за изразяване. В последния раздел се
залага концепцията за разделение между писането, разбирано като училищно
съчиняване, и творческото писане, разбирано в случая като други форми за
писмено представяне, основано на идеята за мултижанровете и синкретизма в
детското литературно творчество.
Ruth B. Love създава няколко учебни програми за началните класове. Една
от тях е за четвърти клас, на Board of Education of the City of Chicago, в която
речевата дейност „писане“ се определя като едно от основните комуникативни
умения наред със слушането, четенето и говоренето. Посочва се, че всяка една
от дейностите има съставни подумения. За успешното постигане на комуникативна компетентност, те се явяват основополагащи. Подуменията за писането
са: основни умения; практическо писане и творческо писане. Това довежда до
извода, че творческото писане е необходимо подумение за постигането на комуникативна компетентност у учениците.
В учебната програма по езикови изкуства в Либерия, като основна цел за
всеки един клас от начален етап (те са общо шест класа), се посочва поставянето, с пропедевтична цел, на основите на творческото писане, като базисна
подготовка, върху която да се продължи образованието [28].
Творческото писане се среща и под формата на специфичен подход или
конкретни дейности. Има варианти, в които творческото писане не е обособено в отделен раздел, а е част от такъв и от предвидената система от дейности
по него, както е в случая с канадската учебна програма The Laurel School. Senior
Curriculum (Grades 4 – 6), където творческото писане е част от раздела „Граматика и писмени упражнения“.
Някои методически ръководства разглеждат технологии по творческо писане като обогатяващи учебната програма системи от активности [34]. Други
препоръчват включването в учебните програми по езикови изкуства на негови
специфични форми на организация, като например писателските работилници, или използването на творчески подход при създаването на текстове и отчитане на отличителната черта на детското литературно творчество – синкретизма [6][20]. Съществуват и мащабни изследвания, каквото е това на The Office
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for Standards in Education, Children›s Services and Skills (Ofsted) от 2010 г., в което
са включени 44 училища, от които 24 са с ученици от начална училищна възраст, свързано с използваните от тях творчески подходи в образованието. Едно
от заключенията, до което достигат при изследването си, е, че „в училищата с
добро ниво на преподаване няма конфликт между националната учебна програма, националните стандарти за основните предмети и творческите подходи
на обучение.“ [37: 5].
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КИТАРА – ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД НА РАЗВИТИЕ.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Даниел В. Василев
GUITAR – HISTORICAL VIEW OF DEVELOPMENT.
REPRESENTATIVES
Daniel V. Vasilev
ABSTRACT: The article reveals a historical perspective on the development of the
guitar. It reflects the role of prominent representatives contributing to the development of the instrument and the repertoire for it. This is the basis for the deployment
of conceptual technology for use as an accompanying instrument.
KEYWORDS: guitar, historical view, representatives.
Китарата е един от най-разпространените, а заедно с това – и един от найдревните музикални инструменти. Произходът ѝ не е установен точно, а относно етимологията на името има най-различни предположения. Инструмент,
подобен на днешната китара, е популярен преди 5000 години, а в западния свят
той идва от Централна Азия. Най-ранното доказателство за китара, близка до
съвременната, е от древни статуетки, намерени в Иран. Инструментът е познат
също и в Древна Елада, където с думата „κιθάρα“ се обозначава струнен музикален инструмент, подобен на лирата и използван главно за съпровод на пеене.
Има предположения, че името на инструмента произхожда от древната финикийска дума „kuthar“ – името на бога на занаятчийството. Понятието китара в
будизма има значение на мъдрост, хармоничност и знание; предшественичката
ѝ лютнята у древните елини е символ Вселената, небето и земята, хармонията
и помирението на силите в природата, самопознанието, омайването на дивите зверове и умението да се разрешават конфликти, а струните олицетворяват
отделните сфери. При древните китайци олицетворява знание и мъдрост, ученост, хармония между монарси и министри, приятелство, брачно блаженство.
Произходът на китарата датира от хиляди години и води началото си от
люлката на човешката цивилизация – Древния Изток. Първото изображение
на музикален инструмент, с формата на китара, е намерено по време на археологически разкопки на храма на Бел в Нуфар (Нипур), намиращ се на територията на древните Шумер и Вавилон. На глинен барелеф, отнасящ се към
средата на III хилядолетие преди Христа, е изобразен седнал на скала пастир с
музикален инструмент.Овалното тяло на инструмента и дългият гриф позво-
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ляват да се направи предположението, че това е прототип на „Кинор“ – китара,
която често се споменава в историите на Библията.

  
Фигура № : Първоизточници на китарата
В друго изображение, открито при разкопки на територията на бившата
Хетската империя (XV – XIV в. пр.н.е.), се вижда инструмент, който има тяло
с формата на осмица, няколко малки резонатори и дълъг гриф с прагчета. Съществува предположение, че инструментът на хетите, както и на шумерите е
„Кинор“. Възможно е инструментът или подобен на него в други страни на
Древния Изток да се е наричал по различен начин: Кутур, Газур, Набла и т. н.
Като „Кинор“ е бил известен и в древен Египет. Според една от версиите, той
се появява при египтяните и получава името „Нефер“ или „Набла“. Според
друга версия, инструментът се появява в Египет, Шумер и Вавилон, по едно и
също време. Неговото йероглифно изображение може да се види в древните
египетски пирамиди. Интересно е, че същият йероглиф е бил отъждествяван и
с понятия като „добро“, „добър“, „красив“. При разкопките на асирийски дворец в град Ниневия (VIII – VII век пр. н.е.) е открит релеф с изображение на
тържествена служба в храм. На барелефа се виждат две танцьорки с лъвски
маски и музикант с инструмент, който прилича на китара. Тялото е овално, а
грифът – с дължина четири пъти по-голяма от тялото. Този инструмент, който
прилича на Латинска китара, понастоящем е познат на народите на Мала Азия
като тамбура.
По времето на вавилонците на Навуходоносор (VII – VI в.пр.Хр.) е бил
известен музикален инструмент „Саббек“ или „Самбук“, който е имал четири
струни, овално тялото и гриф с прагчета. Историческите сведения сочат, че е
взаимстван от древните гърци и римляни.При придвижването си от Азия към
Европа, „Самбук“ с течение на времето в различните нации е променял името
си (пектис, магадис), но в крайна сметка става известен като азиатска китара
или просто китара. В Националния музей на Атина има скулптурно изображение на изпълнител с този инструмент. Датира от 400 г. пр.н.е.
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Фигура № 2: Азиатска китара
В I хилядолетие пр.н.е.в европейските средиземноморски страни е разпространен инструмент с названието „Латинска китара“, който е бил много
популярен сред древните римляни и е родственик на китарата. Към XII век тя
е била вече добре позната в Европа, най-популярен е бил моделът с три или
четири струни, но са съществували и такива с повече струни.
Разцветът на музикалната култура в Европа по време на Възраждането
(XV – XVI век) оказва благотворно влияние и върху развитието на китарата.
През XVI век китарата в Испания е вече фолклорен инструмент. Към четирите
струни, известни още от древността, добавят пета и китарата получава така
наречената испанската система (E, H, G, D, A), както и името „испанска китара“.
Всички струни, с изключение на първа, били двойни.
Петструнната китара започва успешно да се конкурира с най-близките си
роднини – популярните по това време лютня и вихуела. Започват да се появяват ръководства и литературни сборници (с табулатура – метод, по който се е
записвала музика през XVIII век), където са публикувани старинни испански
танци като шакона, пасакалия, сарабанда, фолия и др., както и испански песни
и романси. Едновременно с това, постоянно се търси подобряване на дизайна
на инструмента и на техниките на свирене.
Появяват се редица блестящи виртуозни китаристи и композитори: Г.
Санц (1640 – 1710); Ф. Корбет (1620 – 1681), служил в дворовете на испанския,
френски и английски крале; неговият ученик Робер де Визе (1650 – 1725), придворен китарист и лютнист на френския крал Луи XIV; Ф. Кемпиън (1686 – 1748)
и много други.
В края на XVIII век испанската китара придобива съвременния си външен
вид: Добавя се шестата струна (E) и двойните се заменят с единични. Оттогава шестструнната китара започва своята триумфална процесия по страните в
света. През първата половина на ХIХ век в Европа идва „Златен век“ на китарата. За нея пишат такива велики музикални композитори като Фр. Шуберт, Х.
Берлиоз, К. Вебер, А. Диабели и др. В трактата си по оркестрация Х. Берлиоз
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отделя на китарата цяла глава и нерядко споделя, че дължи първоначалното си
музикално образование на нея. Брилянтният цигулар Н. Паганини е бил и виртуозен китарист. Много от съвременниците му смятали, че ненадминатата му
техника до известна степен той дължи на китарата, тъй като е пренесъл много
технически методи от нея на цигулка. Паганини пише за китара 140 солови пиеси, 2 сонати за цигулка и китара, дуети за цигулка и китара, трио и квартет за
струнни инструменти с китара.
По същото време се появяват много известни артисти, виртуози и композитори, които издигат изкуството да се свири на китара до безпрецедентни
висоти и полагат основите на класическата музикална литература за него (надхвърлят съпровождащата ѝ роля). Това са испанците Фернандо Сор и Дионисио Агуадо, италианците Мауро Джулиани, Фернандо Карули и Mатео Каркаси.

Фигура № 3: Фернандо Сор
Испанският композитор Фернандо Сор (1778 – 1839) е едно от най- ярките имена в историческото развитие на китарата. Още от малък получава солидно музикално образование и изучава цигулка, виолончело и китара. След
приключване на военния конфликт между Испания и Франция през 1808 г. той
се установява последователно в Лондон и Париж, където води активна педагогическа и концертна дейност и скоро придобива славата на един от най-големите китарни виртуози за времето си. Бракът му с популярната по това време
балерина Фелисите Хулен го кара да прави композиционни опити в жанрове
като опера и балет, които обаче не са приети особено радушно от френската аудитория. Въпреки огромното наследство, което ни е оставил Сор в различните
жанрове, той остава в историята на музиката като китарен композитор, създал
блестящи пиеси и етюди за китара, отличаващи се с брилянтна виртуозност,
новаторство и стил. В историята на китарата той става известен като Бетовен
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на китарата. Голямото му приятелство с другия испански виртуоз на китарата
Д. Агуадо (създал една от първите методики за обучение на китара) раждат и
няколко превъзходни дуета, които остават като емблематични в музикалната
литература за китара.
В Италия също дават своят дан за развитието на класическата китара. Можем да кажем, че в Италия китарата се развива паралелно с тази в Испания.
Композиторите като М. Каркаси и Ф. Карули не достигат висините на световната музикална класика (с малки изключения), но създават методики за обучение, които и до ден днешен са настолна книга за педагози и ученици. Тяхното
дело може да се отъждестви с това на Карл Черни и Клементи. В редица висши
учебни заведения в Европа приемът на студенти се базира именно на техните
методически пособия и е широко застъпен в учебния материал. Не така обаче
стоят нещата с италианският композитор Мауро Джулиани (1781 – 1829).

Фигура № 4: Мауро Джулиани
Първоначално изучава теория на музиката и свири на флейта, цигулка
и виолончело, но скоро проявява интерес към китарата и много бързо става
виртуоз на този инструмент. Учителите му са неизвестни. По това време музикалните среди в Италия не се интересуват от почти нищо различно от опера и
през 1806 г. Джулиани се мести във Виена без семейството си. Там бързо си завоюва репутация на добър композитор и един от най-добрите китаристи вЕвропа. През 1806 г. предизвиква голям интерес с изпълнението на собствения
си концерт в Ла-мажор с оркестър. Във Виена Джулиани води бохемски живот,
сменяйки често квартирите си и избягвайки контакти с властите, поради което
на историците е известно твърде малко за личния му живот. През годините си
във Виена започва да публикува композициите си, като продължава и активната си концертна дейност както като солист, така и в ансамбъл и с оркестър. Има
сведения, че Джулиани е изпълнил партията на виолончелото при премиерата
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на Седма симфония на Бетховен на 8 декември 1813 г. (сред членовете на оркестъра също са Лудвиг Шпор, Йохан Хумел, Йозеф Майзедери други известни
музиканти). Самият Бетховен цени високо изпълнителското майсторство на
Джулиани, наричайки китарата му „малък оркестър“. През 1814 г. Джулиани
получава титлата „придворен камерен виртуоз“ от императрица Мария-Луиза
Австрийска. Освен че се изявява като концертиращ музикант и композитор,
Джулиани обучава цяло поколение от китаристи, утвърждавайки Виена като
център на китарната култура. Джулиани е един от най-ярките представители
на италианската китарна школа наравно с Фердинандо Карули и Матео Каркаси. Неговите около 150 съчинения представляват ядрото на китарната музика
през XIX век, като се използват широко в концертната и педагогическата практика и до днес.

Фигура № 5: Франциско Тарега
През втората половина на XIX в. се появява ново ярко име в историята на
китарата – това на композитора, солиста-виртуоз и педагог Франциско Тарега
(1852 – 1909). Още от дете той се научава да свири на китара и дори когато покъсно завършва Мадридската консерватория с пиано, това не го разделя с нея.
Свирейки по няколко часа на ден, той виртуозно овладява всички прийоми на
свирене, открити до сега и разработва собствени. Тарега стигнал до извода, че
не е разкрита широката звукова палитра на китарата и че тембровата окраска и тънките звукови нюанси са важни точно толкова, колкото и техниката на
изпълнение. В неговите ръце китарата звучи като малък оркестър. Той създава свой стил на композиране за китара, който оказва влияние на композитори
като И. Албенис, Е. Гранадос, М. де Фая и др. Мнозина изследователи го сравняват с Фр. Шопен (като стил, творчество и заслуги в музикалното изкуство).
След като слуша негово изпълнение(транцкрипция на „Ноктюрно“ от Шопен),
Чайковски казва: „В един момент си помислих, дали Шопен не го е писал в оригинал за китара“. Крехкото здраве на Тарега не му позволява да концертира и
той се отдава на педагогическа дейност и създаване на методика за нейното
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изучаване (школи, етюди, транскрипции и т. н.), както и създаване на оригинални композиции. На него дължим изключително успешните преработки на
музика от корифеите в музиката като Бах, Моцарт, Бетовен, а също така и на
водещи композитори от епохата на Романтизма. Тремолото в китарния си вариант е окончателно „избистрено“ от него и няма друг такъв аналог на имитация на два инструмента (солиращ и акомпаниращ) при никой друг инструмент.

Пример № 1: Фр. Терега – Спомени от Алхамбра
Учениците му Емилио Пуйол и Даниел Фортеа създват методика на съвременното обучение по китара, което е базирано почти изцяло на неговите
открития, постижения и методология.

Фигура № 6: Андрес Сеговия
Андрѐс Сего̀вия е изтъкнат испански китарист виртуоз. Считан е за една
от най-влиятелните личности в областта на класическата китара през XX век.
В интервю за „Ню Йорк Таймс“ от 1967 г. споделя, че целите на живота му са да
освободи китарата от образа ѝ на народен инструмент и да създаде репертоар
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и аудитория за нея, да ѝ извоюва място на уважаван инструмент в учебните
заведения наред с пианото и цигулката – цели, за които работи непрестанно
до последните си дни. Сеговия започва да свири на шестгодишна възраст, като
първият му досег е с фламенко, но още от началото той предпочита експресивната музика на композитори като Федерико Морено Тороба. Музикалните
му интереси ужасяват баща му – по професия адвокат, който иска синът му
да изучава право. На десетгодишна възраст е изпратен да живее при чичо си
и леля си в Гранада. Там изучава пиано и цигулка, но не проявява особен интерес и отделя повече време на свиренето на китара. Тъй като по това време
китарата се смята предимно за „кръчмарски“ инструмент – за съпровод на песни и танци, Сеговия се развива като самоук китарист, прилагайки наученото
по теория и история на музиката към китарата. В резултат развива собствена
техника на свирене. Прекарва много време в двореца Алхамбра, който за него
е извор на вдъхновение.Техниката на изпълнение на Сеговия се отличава от
тази на школата на Тарега и последователите му катоЕмилио Пуйол по отношение на позицията на дясната ръка и звукоизвличането. Сеговия, както и Мигел
Льобет(който преподава на Сеговия много от своите транскрипции на пиеси
за пиано на Енрике Гранадос), извличат звуците, използвайки едновременно
върховете на пръстите и ноктите си, което позволява по-богат тембров обхват
от другите техники. Исторически различните школи по класическа китара спорят – коя техника на звукоизвличане е най-добра: само с върховете на пръстите,
само с нокти или комбинация от двете. След Втората световна война Сеговия е
от първите, които подкрепят използването на новите за времето си струни от
найлон, вместо традиционните струни от животински черва. Това нововъведение позволява много по-голяма стабилност в цялостния звук и интонация на
китарата и е последният липсващ детайл в стандартизацията на инструмента.
В съвременния ни XIX век значение за развитието на инструмента имат
Лео Брауер – Куба, Никита Кошкин – Русия, Яна Обровска – Чехия, Хоакин
Турина – Испания и др.
Този исторически поглед и анализ на развитието на инструмента китара,
както и извеждането на имената на творци, свързани с нея, са основа за разкриването на същността и различните прояви на използване на инструмента като
съпровождащ, което е етап в извеждането на цялостна технология за китарен
съпровод.
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИВАНЕ НА
КОМУНИКАТИВНИ УМЕНИЯ, РЕАЛИЗИРАНИ
В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ОБЩ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК –
НИВО В1
Даниела Танчева, Йорданка Стефанова
OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
COMMUNICATION SKILLS REALIZED IN THE
CURRICULUM PROCESS IN GENERAL BULGARIAN
LANGUAGE – LEVEL B1
Daniela Tancheva, Yordanka Stefanova
ABSTRACT: This paper is provoked by the specific work situation with foreign
students in the second year of their Bulgarian language course. The report is based
on exercises from lessons that illustrate the development and further improvement
of communicative skills in the learning process. The emphasis is on the dialogue as
a form of communication in learning. Oral and written models of dialogue for the
development of students’ productive speech skills are discussed.
KEYWORDS: communicative skills, exercises, dialogue, learning process.
Обучението по общ български език ниво В1 е вторият етап от цялостния
курс за чуждестранни студенти по медицина и дентална медицина. Учебният
процес се базира на развиването и надграждането на продуктивните и рецептивните речеви умения – четене, говорене, писане, слушане с разбиране. Настоящият доклад е провокиран от конкретната работна ситуация със студенти
върху продуктивните речеви умения – говорене и писане, като акцентът е върху диалога като педагогически похват в преподаването на български език като
чужд. Използваните примери са част от урочните единици: Транспорт. Пътуване и ваканция; Спорт; Здравословно хранене (Даниела Танчева), Дентално
здраве; Орална хигиена (Йорданка Стефанова) на Учебник по български език за
чуждестранни студенти, съдържащ 15 теми, на авторски колектив към Медицинския университет – Варна. През настоящата година учебникът се апробира
със студенти II курс, англоезично обучение.
Диалогът е една от възможностите на развиване на продуктивните комуникативни умения. Неговата устна и писмена реализация го прави изключително мобилен в учебния процес и снема характеристиките на активна форма
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на комуникация. Съдържателната страна на диалога позволява, той да бъде
натоварен с различни функции и условия за изпълнението на езиковите задачи, с които се развиват речевите умения говорене и писане. В учебния процес,
диалогичната реч експлицира характеристиките на езикова игра, чрез която
по-лесно и адекватно се усвояват норми и правила на езика. Самата дума „диалог“ води своето начало от гръцката дума „διάλογος“, което в превод означава – разговор.В действителност диалогът е именно това – разговор между
двама или повече души на определена тема (Шанова 2016). Съотнесен към
обучението на чуждестранните студенти, диалогът реализира две страни наразвитие на езиковата компетентност – лексикална и граматична.Според вида
на езиковите задачи диалогът може да се използва изцяло, частично или да се
създава нов диалог. Самият диалог може се реализира чрез дискусии, комуникативни игри, говорене за себе си, ролеви игри (Шопов 1998:85). Изброените
диалогови реализации се базират на тематично въпросно-отговорно единство,
което е ключов елемент в обучението на студентите.
Структурно-семантична организация на диалога включва три компонента:
начало на диалога
етикетни реплики

поддържане/водене на диалога
въпроси/отговори

край на диалога
етикетни реплики

Всеки от компонентите работи с определени и специфични езикови изразни средства, като фундаменталният компонент е вторият и той чрез тематичната насоченостразгръща същността на самия диалогичен изказ. В диалога
първият и третият компонент са константни, сравнително еднотипни като езикова реализация. За да има диалогично единство, е необходимо изказванията
на участниците да се допълват взаимно. Свързването на репликите е по-често
верижно по схемата стимул → реакция/стимул → реакция и т. н. (Добрева, Савова 1994:150). Текстовата свързаност е ключов момент от работата по изграждането на цялостен и завършен диалог по зададена тема. Тя определя критериите
за нивото на овладяване на комуникативните компетентности.
Продуктивните речеви умения – говорене и писане – ще бъдат разгледани
чрез проявите на устен и писмен диалог. Реализацията на писмената форма на
диалога е подготовка за неговото устно представяне. Тачева говори за стъпаловидно и възходящо градиране на комуникативната компетентност чрез четири
вида реализации на чуждоезиков диалог: 1 Диалог, който се възпроизвежда дословно; 2. Диалог по чужд речев модел; 3. Диалог по собствен модел; 4. Спонтанен диалог (Тачева 2011:16). Настоящият доклад ще се фокусира върху езикови
задачи, които развиват моделите 2 и 3 и са база за най-високото ниво на диалогичното общуване –спонтанния диалог.
Устният диалог е най-естественият начин на общуване. Отговорността за
създаването му е на всички участници в общуването. Спонтанният диалог на
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чужд език изисква владеене на по-голям набор думи и изрази, граматическа
и лексикална компетентност. Неговото качество зависи и от индивидуалните
комуникативни умения на говорещия на роден език. Студентите от англоезично обучение втори курс са в затворена езикова среда, общуват помежду си на
английски. Част от тях не се възползват от реалните комуникативни ситуации,
които предполагат спонтанна реч на български език, и използват английски
език в ресторанта, в магазина, в агенцията за недвижими имоти и др. Преподавателят може да се окаже единственият провокатор на спонтанен диалог – кратък и ситуативно ориентиран, свързан с времето, датата, програмата и т. н. При
по-ниско владеене на езика студентите често обмислят въпросите си предварително, за да могат да се съсредоточат върху разбиране на отговорите. В помощ
на общуването са уточняващи въпроси, жестове и мимики, а в краен случай и
думи от езика посредник в обучението.
От особена важност в чуждоезиковото обучение е мисловното планиране
на режисираните, неспонтанни диалози. То до голяма степен зависи от индивидуалното ниво на владеене на езика, от конкретните знания по темата, мотивация, социалните характеристики, възраст, пол, националност на обучаемите.
Следващите етапи са записване на диалогичния текст и неговата реализация
в устна форма. Преподавателят е помощник при всеки един от етапите на реализация. Водеща роля имат поставените задачи и опорите, които той дава на
студентите. Те могат да служат за скелет на диалога. Някои от студените се нуждаят от текстови опори и стриктно ги спазват, а други предпочитат сами да конструират текст, макар и непълен. Но дори и при цялостното планиране на хода
на диалога, в процеса на говорене възникват винаги моменти на спонтанност,
провокирани от неразбиране или забравяне на някои реплики. Това прави комуникацията по-естествена и понякога води до забавни ситуации. Добре е да
се набележат слабостите при създаването на устен и писмен диалогичен текст,
за да се развиват уменията на студентите по-целенасочено.
Основни проблеми при конструиране на диалогична реч:
1. Обем и съдържание на текстовете – често се съставят твърде кратки
текстове, липсва ясен сюжет, изместване на фокуса от една комуникативна тема
към друга, липсва завършеност. Неразбиране условния характер на диалога и
ролевото участие в него.
2. Липса на свързаност между репликите. Диалогът прилича на блицинтервю. Участниците не използват информацията от отговорите при задаване на
следващ въпрос и не разменят ролите си на питащ и отговарящ.
3. Граматически грешки. Буквален превод.
4. Недобра лексикална компетентност. Предпочита се интернационална
лексика, понякога се използват и английски думи, които фонетично се приспособяват към българския език.
5. Неуспешно реализиране на диалога поради драстично различие във
владеенето на езика на двамата участници. Липсва баланс между обема на репликите.
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В посочените тренировъчни упражнения са поместени части от диалозите
с илюстративна цел. Упражненията, развиващи речевите умения, могат да бъдат обособени в няколко групи:
1. Съставяне на сюжетен диалог по опорентекст.
Темата е Транспорт. Пътуване и ваканция, участниците са студенти. Целта
на общуването е единият колега да информира другия за предстояща екскурзия. Граматичният фокус е употребата на бъдеще време. В конструирането на
диалога трябва да се използва цялата информация от обявата за екскурзия.
Задача. Поканете колегата си на екскурзия. Използвайте информацията и съставете диалог:
Екскурзия до Виена със самолет
Цена – 549 евро (1074 лв.)
3 нощувки със закуски
18.09 –21.09
4 дни / 3 нощувки
Цената по-горе включва:
• самолетен билет Варна – Виена – Варна;
• ръчен багаж;
• летищни такси;
• 3 нощувки със закуски в хотел 3 звезди;
• трансфер летище – хотел – летище;
• медицинска застраховка.
2. Съставяне на диалог с цел искане на информация.
Текстът е във формат на интервю. Единият участник задава въпроси по
определена тема и е в ролята на интервюиращ.Акцентът е върху развиването
на умения за последователно, логично и целенасочено задаване на въпроси по
определена тема и ситуация. Преподавателят може да улесни задачата с някои
общи въпроси по темата, останалите трябва да бъдат провокирани от индивидуално избрания сюжет и от отговорите на другия участник.
Задача. Попитайте Вашия приятел за последното му посещение при
стоматолога:
Кога е ходил на стоматолог?
Защо е посетил стоматолога?
Какви дентални проблеми има?
Как поддържа зъбите си?

188

Даниела Танчева, Йорданка Стефанова

3. Съставяне на диалог по зададени отговори.
Целта е по зададена информация да се формулира въпрос. Упражнение
за правилно конструиране на въпросителни изречения – преки и косвени въпроси, прости и сложни, развиване на умения за текстова свързаност. Задачата
може да бъде поставена и в по-лесен вариант – дават се в разбъркан ред въпросите и те трябва да бъдат поставени на правилното им място.
Задача. Прочете отговорите на пациента и попълнете въпросите на стоматолога.
– …………………………………………………………………………?
– Боли ме зъба.
– …………………………………………………………………………?
– Ето, този тук, вляво.
– …………………………………………………………………………?
– Вчера, късно следобед.
4. Съставяне на сюжетен диалог по опорни думи с цел информация и
убеждаване.
Зададена е в най-общ вид сюжетната линия. Граматичният фокус е върху езиковите средства за изразяване на необходимост, възможност и забрана,
конструкции за даване на съвет, императиви. Ролята на приятеля би могла да се
замени с друга, изискваща употребата на учтива форма.
Задача. Георги е Ваш приятел. Той има наднормено тегло и високо кръвно налягане. Георги често се чувства изморен. Дайте му съвети за здравословно хранене и физическа активност.
5. Съставяне на диалог чрез подреждане на готови реплики.
Работи се по двойки. Преподавателят раздава фишове с реплики, които
трябва да се подредят в правилната последователност. Готовият текст трябва да
се представи пред колегите и те трябва да установят дали е разбираем и добре
подреден. Този тип езикова игра е упражнение за разбиране и умение за свързване на смислови части. Задачата може да се поставя към изучен по-обемен
диалог, към по-кратък, но непознат текст, или към част от текст.Добре е да не
изисква много време за работа, за да не се демотивират студентите. Репликите
трябва да се подберат така, че да не е възможна взаимозаменяемост, подобно на
подреждането на пъзел.
Задача. Подредете репликите.
–Всеки ден! Браво на теб!
–Да, след десет минути трябва да съм в университета. А ти къде си ходил
с този спортен екип?
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–Идвай с мен! Ще караме велосипеди до Морската градина, после 30 минути бягане и 30 плуване.
–Не харесвам бягането. Мога да плувам, но не съм много добра. Много са
тежки твоите тренировки, не е за мен това!
–В Морската градина. Всяка сутрин бягам половин час. После плувам в
басейн „Приморски“. Прибирам се вкъщи, вземам един душ и съм готов. Искам
да поддържам добра форма.
– Здравей, Ана! На лекции ли?
6. Конструиране на диалог с размяна на ролите.
На участниците в диалога се задават роли на реални ситуации от живота
(продавач/купувач, агент недвижими имоти/клиент, лекар/пациент, приятели,
роднини и др.). Дава се време за подготовка на сценария, което е активна ситуация на учене. Диалогът се играе пред останалите студенти. Може да последва
размяна на ролите или повтаряне на диалога от други студенти, но без време
за подготовка. Тези игри помагат за активното придобиване на знания от участниците в сценария. Модели за комуникация в определени житейски ситуации
придобиват и студентите, които наблюдават.
Задача. Съставете диалог между любезен туристически агент и капризен клиент.
7. Съставяне на диалог по визуални стимули.
Филмът и снимките са утвърдено средство за продуциране на диалогична
реч. Те развиват въображението и са повод за догадки и предположения. В обучението на студентите от II курс се използват филми, заснети кратки диалози
по темите от учебното съдържание. Те задават модел на комуникация, който
може да бъде имитиран, променян или довършван от студентите според техните индивидуални езикови компетенции.
Задача. Гледайте филма „Самолет или влак“ и съставете диалог на тема
„Кола или автобус“
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Задача. Създайте кратък диалог между стоматолог и пациент по посочените картинки.
С: ………………………………………
…………………………………………
П: ………………………………………
………………………………………….
С: ………………………………………
…………………………………………
П: ………………………………………
………………………………………….
С: ………………………………………
……………………………………….…
П: ………………………………………
……………………………………….…
С: ………………………………………
………………………………………….
П: ………………………………………
………………………………………….

8. Невербалният диалог като провокатор на вербален.
Задача. Напишете диалог по най-често срещания проблем в денталната
практика – зъбен кариес.
За целта се обособяват двойки, които да поемат съответно ролите на стоматолог и пациент. Една от двойките избира нетрадиционен подход и прави
невербален диалог по проблема. Диалогът се повтаря и групата го декодира
чрез слово. Създалата се ситуация провокира условия за мотивиране на познавателните и репродуктивните способности на студентите, които на финала
водят до резултатен диалог. Поради ограничеността на параметрите за обем на
доклада се налага да бъдат разгледани само някои от невербалните моменти,
демонстрирани от студентите.
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Отключването на диалога стартира с основната бинарна конструкция въп
рос – отговор, върху която се разгръща цялостната му съдържателна страна.
При вербалното им декодиране студентите предлагат различни варианти на
наблюдаваната илюстрация:
С: – Какъв е проблемът?				
От какво се оплаквате?				

П: – Боли ме зъб.
Имам болки в зъба.

Диалогът като педагогически похват е средство за развиване и усъвършенстване на продуктивните речеви умения, необходими за комуникацията по
чужд език. Поставянето на студентите в активна среда на учене и обособяването им по двойки за екипна работа, залага на сътрудничество между партньорите и дава възможност да се коригират, от една страна, езиковите неточности и
липси, от друга страна – да се изграждат модели за конструиране на диалогична
реч по определена комуникативна тема. Езиковата информация се открива и
допълва от самите студенти с помощта на преподавателя. Целенасоченото формиране на умения за изграждане на диалогична реч е път към реализация на
моделите в реалната комуникация.
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МУЗИКОТЕРАПИЯТА КАТО АРГУМЕНТ
НА ЗНАНИЕТО ЗА ЧОВЕШКАТА ДУША
Дарина Г. Василева
MUSIC THERAPY AS AN ARGUMENT OF THE
KNOWLEDGE FOR THE HUMAN SOUL
Darina G. Vasileva
ABSTRACT: The music of each one nation, such as the language, is a product of its
culture and native memory. As a representation of the archetype, musical folklore
has a beneficial therapeutic effect during existential crises. It can create a sense of
security, support and protection, help to see your own sensitivity, contribute to the
development of creativity and ability to overcome problems.
KEYWORDS: Music Therapy, Musical Means of Expression, Collectively Unconscious, Laude Archetype, Musical Folklore.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 134/08.02.2016 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
През последните години, макар и значително по-късно в сравнение с редица страни в Европа и САЩ, у нас се наблюдава нарастващ интерес към музикотерапията – систематизиран процес на терапевтична интервенция с цел
укрепване здравето на човека въз основа на музикални преживявания и на развиващи се чрез тях отношения като динамични сили на промяната [12].
Започнала своето възраждане от средата на ХIХ век, музикотерапията има
хилядолетна история, за която свидетелстват редица паметници на гръко-римската Античност, на Арабския Изток, на Индия, Китай, Япония. Един обобщаващ пример. Питагорейците поддържали схващането, че и на музиката, и на
тялото и душата на човека е присъща хармония, отразяваща равновесието на
противоположни сили. Хармонията е израз на здраве, докато болестта е проява
на безсмислено преувеличение и отсъствие на мяра. Оттук и изводът, че когато слушаме музика, подобното действа на подобното, на което се дължи както самото музикално въздействие, така и предразположеността на човешката
душа към такъв тип въздействие. Интересна е легендата за Питагор, свестил и
усмирил пиян тавроменски юноша благодарение тоновете на хипофригийския
лад, следващи метричната стъпка на спондей.[16: 23–24] Пример, показателен
не просто за благотворната сила на „музиката изобщо“, а за осъзнатия още по
онова време факт, че различните мелодии оказват различно въздействие върху
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човешката психика, което е помагало на лечителите от древността да правят
разлика между пълноценно и непълноценно, а в някои случаи – даже вредно
въздействие на музиката.
Като резултат на хилядолетния човешки опит подобни примери очевидно следва да бъдат припомняни и днес, тъй като не са изключение случаите, в
които на тоновото изкуство се гледа като на нещо „безвъпросно дадено – безвъпросно прието“; нещо, което действа автоматически и безотказно в желаната
посока. Тук по-специално внимание заслужават два момента: първо – почти
суеверната убеденост за благотворна роля, щом стане дума за музика; и второ –
представата за чисто механично заимстване и ползване, подобно на предмет от
театрален реквизит, който въдворяваме на мястото му след края на спектакъла.
За постигане на терапевтичен ефект със средствата на музиката са задължителни поне две условия: преди всичко добро познаване на специфичните и
неспецифичните особености на този вид изкуство, както и компетентно диагностициране на нуждаещия се от терапевтична помощ, доколкото дори апробираната методическа схема за профилактика и терапевтично въздействие има
различна степен на приложимост във всеки конкретен случай.
Съобразената с тези условия музикотерапевтична практика дава положителни резултати по отношение на въздействието върху системите на човешкото тяло и подобряването на техните функции – сензорна чувствителност,
сензорно-моторни и двигателни умения, регулиране на пулса, релаксиране на
мускулите, нормализиране на кръвното налягане, на дишането... Без обаче да
подценяваме този доказан ефект на физическо равнище, ще се съгласим, че в
центъра на въздействие със средствата на музиката все пак си остава човешката психика.
Какво всъщност представлява музиката като вид изкуство?
На какво се дължи нейното широкоспектърно въздействие върху психиката на човека?
Настоящият текст представлява опит да потърсим отговор тъкмо на тези
въпроси.
***
Основаваща се на особеностите на слуховото възприемане, музиката има
сложна структура от специфични и неспецифични изразни средства. Специфични са онези от тях, които са присъщи само на нея и които я отличават
от другите видове изкуства. В този смисъл ритъмът, интонацията, мелодията
и т. н., макар и генетически свързани с музикалното изкуство, следва да бъдат
разглеждани като съществени, но не и като специфични изразни средства, тъй
като те са присъщи и на други видове изкуства.
Музикалното въплъщение на жизнени реалии и смисли се осъществява на
базата на специфичните изразни средства: на първо място лад, а за европейската музикална култура в хода на нейното историческо развитие – и хармония.
Именно ладът и хармонията съграждат фундамента на специфичния за музи-
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ката език, който преработва и включва в своята обща структура на изразни
средства и неспецифични – интонация, звуковисочинна линия, мелодия, ритъм, темпо, динамика, тембър, артикулация и пр. Тук, разбира се, е необходима
уговорката, че музикалните системи на ХХ век се изграждат и се развиват на
основата на значения, които излизат далеч извън границите на лада – от радикалните иновации на музикалния авангард (1910 – 1920 и 1960 – 1980 година)
до някои явления като нойз-музиката, чиято принадлежност към музикалното
изкуство е въпрос дискусионен, доколкото тя се развива на основата на различни шумове, най-често с изкуствен произход, при това неприятни, даже болезнени за човешкия слух [8].
Музиката е изкуство, което се развива във времето. В контекста на разглеждания проблем и в съответствие със закона за психофизическата корелация, изследването на музиката и музикалното мислене следва да бъде съобразено с проблемите на психофизиологията и феноменологията на човешкото тяло.
Но не само. Още Аристотел отбелязва чистата процесуалност в човешката психика и отъждествява музикалното изкуство с тази чиста процесуалност. Отъждествяването на всяко човешко преживяване с процес придобива особена
актуалност и има важно методологическо значение за науката на ХХ век. То се
превръща в един от най-интересните и сложни научни проблеми [3].
За музиката е характерна двойственост, която се изразява в свойството
ѝ успешно да се вписва в две диаметрално противоположни, макар и взаимосвързани ситуации: максимално усилена условност, тъй като поради характера
на използваните изразни средства тя достига възможния краен предел на найабстрактно съхраняване сетивността на художествения образ; максимално приближаване към действителността, което се осъществява чрез възможността
музикалният образ да се локализира във всяко социокултурно пространство,
да се приобщи или дори да се слее с други човешки дейности. Благодарение
максималната адаптивност на музикалния образ като следствие на неговата
максимално абстрактна сетивност това приближаване към действителността
при определени условия може да се превърне в благоприятна предпоставка за
терапевтично въздействие.
Отличителен белег на тоновото изкуство е не само мощното въздействие
върху човешката психика, но преди всичко директното въздействие върху
нейните дълбинни пластове. Макар достиженията на специфичната логика
на музикално развитие в редица случаи да насочват към въпроса за интелектуализацията на музикалното съдържание, без съмнение музиката си остава
онзи вид изкуство, който пресъздава най-ярко многообразието и динамиката
на емоциите в човешката душа. Ала когато стане дума за дълбинни пластове на
психиката, на преден план излизат въпроси, свързани с колективното несъзнавано, продуциращо схеми, които априорно формират представите на човека,
известни от аналитичната психология на К. Г. Юнг като архетипи [13: 95– 6].
Изпълнят ли се с материал от съзнателния опит, при цялата си формалност и
крайна обобщеност архетипните фигури, превърнали се в архетипни образи,
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предизвикват необичайно силни емоции, привличат властно и неудържимо.
Ако приемем, че всяко ефективно внушение се осъществява на архетипна основа, [14: 199] необходимостта от по-специално внимание към тази проблематика
при изследване на изкуството, по-конкретно – на музиката и механизмите на
нейното въздействие, става очевидна.
На какво обаче се дължи актуализирането на самата проблематика в контекста на музикотерапията?
Една от причините е разширяващото се взаимодействие между естественонаучното и хуманитарното знание, в резултат на което интересът към феномена „музика“ от страна на физика, математика, информатика и биология нараства. Нещо повече. В края на ХХ век се появяват и активно се развиват новите
интердисциплинарни направления биосемиотика и биомузикознание [2].
Същевременно обаче в днешната динамично променяща се социокултурна ситуация на тревожно разместване на пластовете, на напрежение и несигурност, някои изконни задачи на човека, каквито са личностното израстване, изграждането на ценностна система, а в крайна сметка – откриването на
смисъла в живота, придобиват нови характеристики и налагат търсене на нови
решения, а може би и преоткриване на такива, които са доказали своята ефективност далеч назад във времето. „Откакто е станал човешко същество, някъде
по пътя на своята еволюция човекът е понесъл сериозни загуби, отбелязва В.
Франкъл. Той е загубил инстинкта си да знае какво трябва да прави и е загубил
коренната и родовата си памет да знае какво е длъжен да прави (курсивът
мой – Д.В.). Напоследък той дори не знае какво иска да прави. […] Широко
разпространени явления като депресия, агресия и пристрастяване остават необясними, ако не разпознаем в основата им екзистенциалния вакуум – липсата
на смисъл в живота“ [10].
Като понятие от народната вяра и обредност коренът съдържа в себе си
изначално заложените отправни точки в индивидуалното човешко развитие и
генетичните кодове „род“, „земя“, „родова памет“, „генетична наследственост“...
Тъй като езикът на всеки народ е тясно свързан с неговата култура и памет, един
от най-интересните принципи на терапевтично въздействие се оказва лечението чрез силата на родния език и по-точно – чрез неговата неповторима музика
[5]. Предположението за терапевтично въздействие на музикалния фолклор се
налага само по себе си. Основанията за подобно предположение следва да бъдат търсени в тоновата система като съвкупност от тоновете и интервалите,
установени в музикалната практика на всяка една културна общност, на базата на които се изграждат звукоредите на различните мелодии. Системата дава
не само обща представа за тоновия материал, претворен в музиката на много
поколения от една и съща етническа общност. Тя насочва към произхода на тоновете и интервалите, получени и фиксирани в музикалното съзнание на общността: заобикалящата жива природа като неизчерпаем източник на звукове и
звукосъчетания; фонетичните особености на живата реч като мелодическа основа на народната музика или най-малкото като определящи характера на ней-
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ната мелодика; народния музикален инструментариум като важен източник
на тонов материал за изграждане музикалната система на даден народ. И още
нещо от изключително важно значение: всеки народ подбира различен тонов
материал за своята музикална практика. Така възникват тоновите системи на
различните народи, които са твърде различни една от друга, както са различни
фонетическите системи на техните езици [1; 6: 233–239]. Оттук и несъстоятелността на твърдението, че „музиката е общоразбираем език“ като аргумент за
терапевтично въздействие.
Подборът на тоновия материал и музикалната практика на една общност
са репрезентация на задействани, на осезаеми архетипи, с други думи – на архетипни образи. За изследване механизмите на въздействие на музиката върху
живите организми обаче днес все по-ясно се осъзнава необходимостта от съсредоточаване върху проблема за общите свойства на дълбинното музикално
изграждане, за принципното единство на неговите изходни норми. Оказва се,
че в областта на музиката, подобно на митологията, също може да бъде установено мелодическо сходство между най-древните песенни пластове на цивилизовани народи и на племена, които се намират на стадия на родовата община.
Тези племена и народи не са свързани помежду си, живеят в отдалечени един
от друг географски региони [7: 240–241]. Всичко това насочва към въпроса за
общата социално-историческа обусловеност на първоначалните форми на музикално изграждане – към архетипа като формален елемент, като схема, като a
priori дадена възможност за формиране на представи.
Каква е спецификата на архетипа в музиката?
Според някои съвременни изследвания структурен принцип на елементарните схеми в музиката е бинарната асиметрия на ладовите архетипи, съхраняващи се в устните фолклорни традиции, макар тяхното присъствие да
откриваме и в композиторското творчество, импулсирано от старинния селски фолклор, и в масовата музикална култура. Бинарната асиметрична ладова
структура е образувана от голямо и от малко пространство – ладоакустически полета между три тона. Особено характерни варианти на тази структура са
трихордът в кварта (3:2) и трихордът в терца (2:1).
Пример 1.
а)             б)

Характеризирането на тази трихордова структура като бинарна се основава на преобладаването на свойството „континуалност“ – главно функцио-
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нално свойство на дясното мозъчно полукълбо, определящо спецификата на
музикални системи, които се формират на основата на музикално мислене от
митологичен тип, генетически свързано с триадата „мит – символ – ритуал“.
Това насочва към ритуалния произход на ладовия архетип и неговата връзка с
колективното несъзнавано [2].
Представата за неразчлененост (континуалност) на земно и космично и
резкият скок на семиотичност [4: 201] са отличителните характеристики на ритуала като особена програма на поведение, с помощта на която дадена общност преодолява екстремните ситуации в живота. По данни на съвременната
невропсихология в повечето случаи стресът се съпровожда от активизиране
на дясното мозъчно полукълбо, от което следва, че в процес на адаптация това
полукълбо взема по-голямо участие в сравнение с лявото. Поради различната
активация под кората на мозъка изменението на тези отношения предизвиква
динамиката на базовите характеристики на организма – биохимични, имунологични, физиологични и др. Показатели [9].
Да бъде обяснен феноменът „ладов архетип“ и неговият произход от гледна точка физическата природа на звука, е невъзможно. В научната литература от последните години обаче интерес предизвиква хипотеза, която насочва
към биологията: става дума за бинарната асиметрия като общ и за музиката, и
за живите организми структурен принцип, и по-конкретно – за хомологията
между бинарната асиметрия на ладовия архетип и най-важната функционална
единица на живата клетка – рибозомата, изградена от малка и голяма субединица [2].
Като отражение на единството между човека и природата важна отправната рамка за обяснение на ладовия архетип представлява антропоморфизмът. В
какво се изразява неговата същност в конкретния случай? Върху възникването
и развитието на всички сложни форми на поведение на живите системи съществено влияние оказва общуването – едно от най-древните и фундаменталните отношения от филогенетичен аспект. Комуникативните отношения, преди всичко в семейството, са първичните – тези, които определят всички по-нататъшни връзки и отношения. Начално равнище на отражение е отражението
на семейния кръг като най-близък, в който първото място заемат родителите.
От най-ранна възраст на равнището на несъзнаваната психика върху детето
налага отпечатък асиметрията на двойката „голямо – малко“, изразяваща се в
разликата в ръста между мъжа и жената. Оттук и съотнасянето на голямото
ладоакустично поле на трихордовата структура на архетипа с мъжкото, а на
малкото поле – с женското начало [3].
Тук обаче възниква въпросът за първичните основания на твърдението,
че когато възприема произведение на изкуството – в частност на музиката,
„чужденецът може да развие у себе си и проницателност, и безпристрастност,
и проникновение; но не и онази освободеност, онова усещане за принадлежност и чувство за близост, за общи ценности, от които се раждат интимността,
спокойствието и лекотата на ежедневното общуване в семейството“ [11: 68–69].
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Един от възможните отговори вероятно е, че в уникалната система от ценности, присъща за всяка една общност, в която намират отражение различните
форми на нейното съществуване, семейството, оказва се, е не само институция
с първостепенна роля за социализацията на личността. То е институция, важна за историческата транслация на културни и нравствени ценности. Свят на
стабилност, неподвластна на времето. От онтологическа гледна точка – свят на
идеалната норма.
Фолклорът на всяка общност представлява неповторим модел на света
като естетическа ценност, чийто фундамент изграждат категориите „дом“, „семейство“, „закрила“... В този контекст народната музика, а и много авторски
произведения на фолклорна основа се оказват сред най-силните и мигновено
въздействащи средства, които насочват към дълбоката реалност на човешката
привързаност, на онази „мистична съпричастност“ [15] към това единствено
място, където започва животът – защитен и закрилян.
Ако звуковият образ, съживяващ архетипа, превръща музиката в мощна
синтезираща сила на човешката екзистенция, не е ли това важен аргумент и
достатъчно основание за терапевтично въздействие със средствата на музикалния фолклор в периоди на екзистенциални кризи?
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ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ
ПРОЦЕС С МЕТОДА CASE STUDY В ПРАКТИЧЕСКОТО
ОБУЧЕНИЕ НА АКУШЕРКИТЕ
Десислава В. Стоянова, Цвета А. Христова
ORGANISATIONAL FORM OF THE EDUCATIONAL
PROCESS APPLYING THE CASE STUDY METHOD
WITHIN THE PRACTICAL TRAINING OF MIDWIVES
Dessislava V. Stoyanova, Tsveta A. Christova
ABSTRACT: This article presents the specific didactic characteristics of organizing
the practical studies of student midwives focused on developing knowledge, skills and
competences which are key factors for high quality professional realization. Applying
the case study method provides for safe clinical situation which activates the creative
potential of students, their individual clinical thinking and stimulates original, out
of the box decision making. Good practices in applying the case study method in
the educational process are presented and analysed. An original organisational
pattern for activities within the Clinical practice is offered and ways to explore it are
discussed.
KEYWORDS: thecase study method, practical studies, midwives, educational
organization pattern.

Въведение
Съдържанието на образованието се променя в исторически план, следвайки европейските и световни тенденции и отразявайки стремежа на страната ни
да отговори на растящите здравни потребности на населението и изискванията на Европейското законодателство. Съвременните стандарти за качество на
висшето образование поставят на преден план необходимостта от изменение в
ориентирите на традиционната технология на обучение. Вместо стандартните
направления на дидактическия процес, насочени към формиране на знания,
умения и навици, приоритет на модернизираната образователна система става
изграждането на компетенции като динамична съвкупност от знания, способности и ценности, необходими за ефективна професионална, социална дейност
и личностно развитие на обучаваните във висшите учебни заведения. Промяната в траекторията на образователния процес изисква на свой ред прилагане
на релевантен с нейните цели и задачи подход, отправен към практическата
реализация на образователните резултати.
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Изложение
Специфична, съществена особеност при обучението на медицинските
специалисти е, че то се осъществява не само в университетските аудитории и
лаборатории, но и в клиничните бази. Изнасянето на учебния процес в болниците и други социални и здравни заведения, дава възможност на студентите
да интегрират научената теория в класните стаи и я прилагат за решаването на
конкретни проблеми, развитие на манипулативни умения, на междуличностни
умения за контакт с пациентите, семейството им и членовете на медицинския
екип. Клиничната практика проведена „до леглото на болния“ води до успешното използване на интегрирани знания, умения и възможности за осъществяване на качествени здравни грижи за човека – здрав или болен.
Клиничното образование, организирано като клинични упражнения по
клиничните дисциплини и учебно-клинични практики, е предизвикателство
както за студентите от регулираните професии (медицински сестри, акушерки), така и за техните преподаватели от университета и от клиничните бази.
Клиничната практика е процес, чрез който теоретично придобитите знания и умения намират практическо приложение в реална обстановка. По време
на тази практика студентите имат възможност да изпълняват и тренират определени манипулации и техники. Това е времето, в което студентите се срещат и
комуникират с пациента, запознават се със състояния и заболявания (диагнози) и необходимите здравни грижи. Невинаги в клиничните бази съществуват
нужните случаи за практическо обучение. Това налага моделиране на индивидуални случаи от преподавателя за процеса на обучение.
Методите, активизиращи обучението все по-широко навлизат в обучението на специалистите по здравни грижи, а всички педагози се обединяват
около мнението, че тези методи развиват творческия потенциал на обучаваните, индивидуалното креативно мислене, стимулират търсене на нови нетрадиционни решения.
Една от важните цели на този вид образователна технология е създаването
на „позитивно-комфортна“ образователна среда, в която студентът да чувства
своята „успешност“ и интелектуална състоятелност. Това, от своя страна, засилва значително мотивацията за учене и прави продуктивен самия процес на
обучение [3].
Според Д. Стоянова, с интерактивните методи студентите се учат да мислят критически, да решават сложни проблеми на основата на анализа на обстоятелствата и наличната информация, да формулират и обосновават алтернативни мнения, да вземат решения, да участват в дискусии, да общуват, да
проявяват толерантност, да си сътрудничат в условията на екипната работа.
Интерактивността осигурява на студента статут на пълноправно действащо
лице в учебния процес. Той не получава готови знания − неговият опит служи
за основен източник на учебно познание и функционира като стимул за самостоятелно търсене на отговори и решения на проблеми и задачи от спектъра на
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теорията и практиката на конкретното професионално направление. Тя пише
за необходимост от баланс и комбинативност между традиционната образователна парадигма и иновативните концепции и технологии в сферата на интерактивността като методична система [3].
Методът case study (от анг. Case – случай, ситуация) – метод на проблемноситуационния анализ, е основан на решението на конкретни задачи, ситуации.
Той се отнася към активното и имитационно обучение и се разглежда като инструмент, преобразуващ теоретичните знания, които трябва да се използват до
решение на практически задачи.
В системата на медицинското образование в САЩ, методът case study е
широко застъпен в клиничното и практическо обучение на студентите по медицински специалности. Съществуват „банки“ със случаи и те се актуализират
и обогатяват с нови непрекъснато.
Днес над 80 % от медицинските училища и университети във Великобритания, САЩ, Канада и Австралия, използват методиката на проблемното преподаване с case study [10].
Няма единно схващане дали,,case study“ е метод, стратегия, проучване,
форма, подход.В която и категория да е класифициран case study, той е често
използван в съвременния обучителен процес, начин за активизиране на обучението и повишаване на познавателната активност на обучаемите.
Умелото използване на case study в практическото обучение при студентите акушерки позволява оптимално решение едновременно на три педагогически задачи:
 преподавателят ръководи учебния процес;
 всички студенти са активни участници в учебната работа;
 съществува обратна връзка и контрол на качеството на обучение в процеса на усвояване на знания.
В практическото обучение на студентите акушерки най-често ситуацията
е клинична – извънболнична и болнична.
Прилагането на метода case study осигурява безопасна клинична ситуация, в която се развиват умения, трайни знания и компетенции – фиг.1.
McDonnell пише, че case study е „вашият пациент“ – с тях студентите взаимодействат, те са „практиката“ и забавлявайки се, придобиват професионални
умения и навици [7].
С метода case study се използва проблемен анализ, работи се в „моделирана“ проблемна ситуация. Чрез съвместни усилия на групата се анализира
конкретен клиничен случай и се посочват практически решения. Изборът на
най-добрите решения на поставения проблем е в резултат от анализ и оценка
на изработени алтернативи от всички участници.
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Фиг. 1. Безопасна клинична ситуация с case study.
Ситуациите в case study клиничната практика на студентите акушерки могат да отразяват:
• приемане, превеждани и изписване на пациент;
• снемане на анамнеза;
• подготовката на пациент за манипулация и оперативна интервенция;
• акушерски грижи за рискова бременност;
• вземане на видове изследвания;
• психопрофилактика на пациент;
• подготовка и водене на раждане;
• обучение на майката в процеса кърмене и хранене на новороденото;
• профилактика на значими заболявания;
• обучение в първи грижи за новороденото;
• в палиативните здравни грижи и др.
В практическите случаи за студентите акушерки и медицински сестри са
отразени реални събития в здравните грижи за пациентите, моделирани медицински събития или проблеми, които трябва да бъдат решени. Задачата на
обучаваните е да приведат процедурата до типична учебна ситуация, в която
се изработват навици за търсене на решение, умения за синтез, обединение на
частното в типично с ограничаване на общите признаци на елементите, причините, факторите, възможните последствия. Това се постига с анализа на индивидуалния случай.
Предлагаме модел за практическото обучение на студентите с използване
на case study:
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Фиг. 2. Организационен модел на работа с индивидуален случай
През първия етап студентът се запознава самостоятелно със ситуацията,
търси проблем и решение.
Вторият етап е свързан с работата в малката група, без участие на преподавателя. студентите изказват становище, обменят мнения и търсят заедно
решение на проблема.
Третият етап е дискусията от общо обсъждане – прави се анализ на конкретната ситуация, диагностика на проблема. Преподавателят регулира обсъждането.
Разпределянето по групи е в зависимост от естеството на клиничната база,
където ще се провежда занятието. Индивидуален случай може да е клиничен
случай, част от акушерската и сестринска документация, манипулация, здравна
грижа – във всички трябва да присъства актуален клиничен проблем.
С индивидуален случай може да се завърши Клиничната практика – за
анализ на наблюдаван клиничен случай или медицински документ. В заключителната част индивидуалния случай е удачно да бъде кратко описан, с най-необходимите факти и данни.
О. Ваганова предлага модел за обучение с метода case study, който е представен в следващата таблица 1 [2].
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Етапи

Организационна част

Основна /същинска/ част

Заключителна част

Преподавателска
дейност

Избор на индивидуален
случай.
Определяне необходимата литература.
Подбор на нагледни материали.
Изработване план на занятието.
Организира
обсъждането на индивидуалния
случай.
Разделя групата на подгрупи.
Ръководи обсъждането
на индивидуалния случай в подгрупата, дава
допълнителни пояснения.
Оценява работата на студентите.
Оценява приетите решения и отговаря на въпроси.
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Студентска дейност

Получаване на индивидуален случай с необходимата литература.
Самостоятелна
подготовка.

Задават въпроси за изясняване на индивидуалния случай и проблема.
Разработват вариянти за
решение.
Участват активно във
вземане на решение.

Отразяват
писмено
решенията по проблемите
на индивидуалния случай.

Табл.1. Подготовка за обучение с метода case study по модел на О. Ваганова.
Студентската работа започва със запознаване с индивидуалния случай.
Те анализират съдържанието до 15 минути и записват най-важната за тях информация. В общото обсъждане завършва пълното запознаване със случая и
проблема. Следва етап на формиране на подгрупи от по 3 – 5 студента – те имат
определен срок от време, в което да изготвят становище по въпроса и представят резултат. Преподавателят обяснява на подгрупите целите и как да бъдат
изготвени заключенията от работата.
О. Ваганова предлага използване на системен подход в анализа и план за
работа на студента:
• отбелязване на раздела от теоретичния материал на изучавана дисциплина с ключови идеи, които ще са необходими в предстоящия анализ;
• насочено внимание към въпросите придружаващи случая;
• текстът се прочита няколко пъти, за да се фиксират всички факти и
проблеми, които имат отношение към поставените въпроси;
• вникване в идеите имащи връзка с проблемната ситуация.
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Учени и педагози от Санкт Петербургски Висш икономически университет предлагат план на практическо занятие с използване на метода case study
[1]:
1. Организационна част – 10 минути.
2. Определяне целите на занятието – 5 минути.
3. Входящ контрол – 15 минути.
4. Инструктаж за работата с индивидуален случай.
5. Самостоятелна работа със случай – 90 минути:
 обсъждане на случая в групата;
 анализ на случая в подгрупите;
 презентиране на решенията.
6. Общо обсъждане на резултати, изводи – 30 минути.
7. Изходящ контрол – 15 минути.
8. Оценка и заключение – 10 минути.
9. Задаване на домашна работа – 5 минути.
Основната задача на преподавателя според същият колектив от педагози е:
 създаване на подходящ случай за обучение;
 подготвя допълнителна литература;
 подготвя нагледни материали;
 изработва варианти на решения за проблемната ситуация.
Самостоятелната работа на студентите със случай включва:
 разпределяне на малки групи по желание на студентите;
 избор на ръководител на малката група, който,,събира“ всички идеи,
изказвания, не допуска критики на идеите;
 ръководителят на малката група презентира резултатите за 10 минути.
Общата дискусия има състезателен характер между малките групи и завършва с приемане на решение [1].
Дамянова предлага данните, за учебните проблеми да се позиционират в
таблица [9].
Идеи

Факти

Какво трябва да
научим

План за действие

Таблица 2. Алгоритъм на действие при решаване на проблем (по Дамянова)
Колона 1 се запълва с всички идеи за решаване на проблема, без да се обсъжда тяхната вярност. От тук могат да се формулират хипотези, за проверката
на които трябва да се очертаят съответните процедури и стратегии.
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В колоната „факти“ се изброяват всички познати по проблема факти. Преподавателят подпомага процеса, като разграничава фактите от идеи и вярвания.
В третата колона се записват теми и проблеми, които не се познават добре,
но биха способствали за решаване на проблема и следователно трябва да бъдат
проучени.
В последната колона се описват стъпките при изследването на проблема и
неговото решаване,информационните източници.

Заключение
В центъра на цялостната професионална дейност на бъдещия медицински
и здравен специалист е пациентът, който се нуждае от качествени здравни грижи и трябва правилно да бъде обгрижван. В процеса на практическото си обучение медицинските и здравни специалисти изграждат професионални компетентности, които е необходимо да приложат в реална болнична среда върху
реален пациент под контрола на университетския преподавател.
Във всички нива на изграждане на професионална компетентност могат
да бъдат използвани видове индивидуални случаи според целите на обучението и формата на практическото занятие, Клинична практика или Учебно-практическо занятие.
Дидактическото взаимодействие организирано на базата на интерактивността, практически въвлича всички участници в дейността по усвояване на
познанието – те имат възможност да възприемат, да анализират и свободно да
проявяват рефлексивно отношение спрямо предоставяната учебна информация.
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СМЕСЕНИ ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Димитър И. Балкански
MIXED TECHNIQUES IN TRAINING BY
EXPRESSIVE ACTIVITIES IN CHILDREN’S GARDEN
Dimitar I. Balkanski
ABSTRACT: Mixed techniques enhance the motivation for the implementation of
creative tasks, enriching the visual skills and enable every child to demonstrate their
individual characteristics. Their use in pictorial education requires children to know
and compulsorily observe the way and the sequence (s) of their work to achieve the
desired visual results. Their application in the kindergarten diversifies the children’s
pictorial activity, strengthens their interest in drawing, and contributes to raising the
quality and expression of children’s works.
In the pictorial education in the kindergarten some non-traditional techniques,
which are not yet widely applied in the pictorial practice, can be found. These are
the techniques: finger painting, decoupage, cloxography (from Russian), etc.
KEYWORDS: Mixed techniques, non-traditional techniques, pictorial activities.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 84/03.02.2017 г. от параграф на
фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.

В обучението по изобразителни дейности се изграждат редица изобразителни умения и навици у децата, развива се сръчността и координацията на
движенията на ръката, усвояват се умения за работа с молив, флумастери, четка, ножици, лепило, глина, пластилин и др. В тези дейности изпълнението на
поставените задачи изисква спазването на определен ред и последователност в
операциите (действията), като системните усилия формират у децата умението да извършват изобразителната си дейност последователно и да я довеждат
до завършен край. Децата се научават да предвиждат и резултатите от своята
изобразителна дейност, формира се способността за самооценяване – качество,
тясно свързано с това, детето да прецени своите възможности, своето усърдие
и отношение към получения продукт.
Важно условие при обучението по изобразителни дейности в детската градина е овладяването на достъпни за възрастта на подрастващите технически
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умения за работа с изобразителните материали. Подбора на техниките и материалите на работа изцяло е подчинен на практическите задачи, които са приоритетни и се подчиняват от своя страна на целите на обучението.
Детският учител е длъжен да работи децата да усвоят, затвърдят и
усъвършенстват в определена степен изобразителните си умения и техники на
работа по изобразителни дейности, като се съобразява със следното:
– обогатяване и разнообразяване на изобразителната дейност в детската
градина;
– повишаване качеството и изразителността на детските рисунки, апликации и пластики;
– развиване на изобразително-творческата активност и способности на
децата;
– осъществяване на приемствени връзки с обучението по изобразително
изкуство в началното училище“ [4: 136].
В процеса на обучение по изобразително изкуство се разграничават два
вида техники – чисти и смесени, но това разграничаване е условно, тъй като
между тези два вида техники трудно може да се направи ясно разграничение.
„Чистите техники“ (акварелната техника, темперната техника, техниката на пастела и др.) на работа имат важно значение за активизиране на изобразителната
дейност на децата и за повишаване на техните изобразително-творчески способности. Тези техники формират такива качества на ръката на детето, като
бързина, сила, размах, точност, плавност и др, които влизат в състава на сензомоторните способности.
В обучението по изобразителни дейности в детската градина намират широко приложение „смесените техники“, които имат вече утвърдена традиция и
при които се комбинират различни изобразителни материали, или се съчетават
две или повече „чисти техники“. Използването на достъпни смесени техники
в масовата практика обогатява и разнообразява изобразителната дейност на
децата във всички възрастови групи, поддържа и разширява интереса им към
този вид художествена дейност.
Смесените техники създават по-богати изобразителни възможности и се
предпочитат по различни съображения: „да се постигне по-голяма изразителност, да се получи по-сложна и богата текстура, да се постигне по-богато зрително впечатление, да се демонстрира умение за съчетаване на техники, поради
търсене на по-голяма оригиналност и т. н.“ [5: 21].
Освен това тези техники дават възможност за по-голяма творческа свобода и имат съществено значение за развитието на мисленето и въображението
на децата, защото изграждането на образа в смесената техника е по-различно
в сравнение с използването на „чисти техники“. Това обаче, в никакъв случай
не обезценява прилагането на „чисти техники“ в обучението по изобразителни
дейности. Трябва да се търси винаги необходимия баланс между „чистите“ и
„смесените“ техники в зависимост от целите и задачите на образователно-възпитателния процес по изобразителни дейности.
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„Смесените техники са много подходящи за децата от детската градина, за
които е препоръчително по-често да сменят характера на действията и различни процедури на работа. Крайният резултат от прилагането на тези техники в
обучението е по-трудно прогнозиран и може да доведе до неочаквани резултати и постижения. Използването на необичайни материали и оригинални техники позволява на децата да изживеят незабравими положителни емоции. Те са
в основата на психичното здраве и емоционалното благополучие на децата, за
поддържане на интереса им към изобразителното изкуство“ [1: 59].
При представянето на определени смесени техники детският учител преднамерено разделя изпълнението на изобразителната задача на два или три етапа на изпълнение, като за всеки етап се изисква необходимо време, в рамките
на което се прилага съответната техника. Поетапното използване на различни
техники е подходящо както за планиране на изпълнението на изобразителната
задача, така и за получаване на крайния резултат. По този начин децата получават ясна представа за дейността си и закономерностите за изграждане и развитие на образите. От друга страна детският учител може успешно да контролира
и направлява изпълнението на изобразителната задача, да дава необходимите
разяснения и съвети, да онагледява и демонстрира, да извършва различни корекции, свързани с отделните етапи на работа.
Една от най-достъпните и приятна за работа от децата е смесената техника, при която се съчетават два графични материала – флумастер и пастел. При
прилагането на тази техника на работа детският учител трябва да се съобразява
със следното:
– да се работи върху по-гладка хартия;
– да се полага пастелът по-плътно, с по-голям натиск;
– да се насочват децата към правилно използване на графичните изразни
средства – линия, щрих, петна;
– да се изгражда рисунката в следната последователност: най-напред линеарно с флумастер да се уточни композиционното решение (брой, вид, големина
и разположение на изобразителните елементи); след това с флумастер да се оцветят по-дребните части, форми като облекло, коси, покриви, прозорци и др.;
едрите плоскости като небе, море и други да се запълнят чрез плътно защриховане с мазен пастел“ [4: 142 – 143].
При осъществяване на тази техника в обучението на децата може да се
постави задача в по-едрите плоскости на рисунката да нанесат допълнително
графично-декоративни елементи, с помощта на които да украсят или структурно да охарактеризират различни обекти – вълни, трева, листа, птици и др.
Интересна смесена техника на работа за децата е комбинирането на апликация и флумастер (пастел или темпера). При тази техника най-напред се
изгражда апликацията, а след това се детайлизират и украсяват апликираните
образи или обстановката с помощта на флумастер (пастел или темпера). Този
вид изобразяване е характерно за предучилищната възраст на детето, но по
този начин не е възможно да се осъществява изцяло спецификата на апликира-
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нето като изобразителна дейност. Въпреки това, чрез допълнителното графично и цветово обогатяване на апликациите се постига значително повишаване
на изразителността и качеството на детските творби.
Със съчетанието на акварел, апликация и флумастер децата могат да претворяват различни сюжети по дадена тема. Например темата „Морско дъно“
може да се реализира по следния начин:
– с акварелни бои в 2 – 3 цвята се изобразява фонът на рисунката;
– върху изсъхналата боя се апликират изрязани образи на морски обитатели (риби, рак, морска звезда, медузи и др.) и други обекти (подводница,
водорасли, камъни, потънала котва, водолаз и др.). При апликирането може да
се използват и природни материали – мидички, камъчета, сухи треви, наподобяващи водорасли и др.;
– с флумастери се доизграждат и детайлизират апликираните силуети,
охарактеризира се морската обстановка.
Една от най-интересните за децата и приложима в обучението по изобразителни дейности е техниката „батик“, която се реализира на два етапа. През
първия етап децата изграждат своите образи и обстановка в рисунката с помощта на мазен (маслен, восъчен) пастел, като се стремят да го полагат по-плътно, независимо дали формата се рисува линеарно или с петно. Вторият етап
на техниката „батик“ включва нанасянето на фона с акварелна техника, като
полагането на цветовете става хоризонтално, започвайки от отгоре надолу на
блоковия лист, с обилно напоена с боя четка.
С успех тази смесена техника на работа може да се прилага при декоративното рисуване, като децата самостоятелно създават проекти за десен на плат,
украси за керамични предмети, но може да се използва и при изграждането на
сюжетни и пейзажни рисунки – „Пролетен пейзаж“, „На море“, „Зимни игри“
и др.
Техниката „батик“ може да се осъществи и чрез съчетаването на пастел,
акварел и темпера. Върху изсъхналия акварел може да се печата с темпера направо с тубичката боя, с четка или с тампон. По този начин децата могат да изобразят цъфнали дървета, цветя, вълни и др. Качеството на техниката „батик“
зависи изцяло от плътното нанасяне на пастела и гладкостта на рисувателния
лист и само тогава, след „проявяването“, рисунката става ясна, четлива и изразителна.
Смесена техника, при която се комбинират флумастер с акварел, рисунката се изпълнява в следната последователност. Най-напред се очертават с помощта на флумастери образите в рисунката, след което се оцветяват отделните
части и форми на изображението чрез плътно защриховане. След това рисунката се завършва, като по-големите пространства в нея се запълват цветово с
четка и акварелна (разредена темперна) боя. Възможно е в заключителния етап
на рисунката отново да се работи с флумастери, с цел за да се детайлизират
образите.
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Друга смесена техника, която се прилага в обучението по изобразителни
дейности е комбинирането на акварел с флумастер. Тази техника успешно
може да се прилага, когато някои детайли на изображението са твърде малки
(очи, уста, листа и др.) и качеството на четките за рисуване е лошо. При тези
случаи детският учител насочва децата да довършат акварелната рисунка с флумастери, като детайлизират и украсяват изображенията или структурно характеризират обстановката в нея.
Рядко прилагана в обучението по изобразителни дейности в детската градина е техниката „рисуване върху восъчен картон“, която може да се осъществи най-вече с децата от подготвителната група. За тази техника са необходими
следните материали: блоков лист или бял картон, няколко свещи (парафин),
метална купа, широки четки, темпера или туш, сапун или препарат за почистване на кухненски съдове, подходящи за рисуване (издраскване) остри предмети (например изписани химикалки с остър писец).
Предварителната подготовка на учителя при тази техника включва следните дейности:
– разтопяване на свещите;
– с разтопения восък се намазва повърхността на блоковия лист с помощта на широка четка;
– изчаква се докато изстине и се „стегне“ восъкът;
– восъчната повърхност се боядисва с туш или темпера в черен или друг
по-тъмен цвят. Предварително в боята (туш, мастило) се поставя малко сапунен разтвор или друг препарат за почистване на съдове, за да се покрие добре
восъчната основа;
– боята или тушът се оставя да изсъхне.
Децата рисуват с графичен материал (молив) върху готовите восъчни основи своите композиции, а впоследствие „издраскват“ с остър предмет различни образи, които се изобразяват линеарно, чрез щрих или чрез петна. В
резултат се получава негативно изображение – бели линии и петна на тъмен
едноцветен фон.
При осъществяването на тази техника в обучението по рисуване восъкът
(парафинът) може да се замени с мазен (маслен) пастел, с който рисувателният
лист се покрива плътно с един или няколко цвята. След „издраскването“ с подходящ инструмент се получават многоцветни негативни изображения. Децата
с интерес и желание прилагат тази техника, защото я приемат като занимателна
игра, в която появата на восъка (пастела) предава особена мекота, нежност и
очарование на изображенията.
Монотипията е графична техника, която допада и се харесва на по-големите деца с протичането на един интересен и увлекателен процес по време на
нейното осъществяване.
За изпълнението на рисунки с техника монотипия може да се използват
акварелни, темперни, акрилни, маслени и други бои. Боята със съответния
цвят се нанася на повърхността (хартия, картон, пластмаса, стъкло и др.) с различни инструменти – четка, валяк, тампони и др.
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В обучението по рисуване могат да се предложат следните варианти за
осъществяване на тази техника:
Първи вариант. Рисувателният лист се прегъва на две. Изображението
се рисува на половината от листа до линията на сгъване. При прегъване на
рисувателния лист на половина и притискане след това се получава отпечатък,
почти същия като изображението на другата част от листа. Тези рисунки, осъществени в техника монотипия, могат да се направят върху бяла или цветна
основа.
Втори вариант. На долната половина на сгънат на две рисувателен лист се
рисува половината на определен образ (слънце, пеперуда, цвете, ваза и др.) със
съответния цвят. След притискане на двете половинки на листа се получава целия образ. След това може да се дорисуват с графични материали (флумастери,
цветни моливи, пастели) отделни детайли и подробности на образа.
При моделиране на отделни образи – фантазни или реални (змей, спортист) могат да се използват и съчетават различни материали: пластилин (глина) с телена арматура, хартия, картон, дървени пръчици, пластмасови форми
и други подръчни материали. При осъществяване на тези смесени техники на
работа по моделиране се обръща внимание на изразителността на фигурите,
предадени в статична поза или в движение, как са изградени – по-цялостно
(обобщено) или с повече подробности. Акцентува се и на това как е осъществена устойчивостта на фигурите, как са свързани в композиция (компактна или
разчленена) и как е обработван материалът (при моделиране от глина остават
следите от пръстите, които показват усилията при търсенето на формата).
Освен като основен материал при моделирането, пластилинът може да
се използва за създаване на плоски и релефни живописни рисунки в обучението по изобразителни дейности. Тези рисунки се изработват като отделни парченца пластилин в различна форма и цветове се смесват, сливат се, създавайки
изображения с живописни оттенъци и нюанси.
Съществуват няколко възможности на работа с пластилин за изграждане
на живописна рисунка:
1. Пластилинът се затопля силно с ръце чрез мачкане и се намазва върху
картон, като така се създава фона на бъдещата рисунка. После се залепват всички нужни детайли на замисленото изображение. В дадения случай рисунката
се осъществява чрез наслояване, което е много ефикасно при темата – пейзаж.
Близките планове в живописната пластилинова рисунка се реализират с ярки
и контрастни цветове, а далечните планове се правят с по-смесени (размазани)
и по-неясни цветове;
2. На картона се рисуват контурите на бъдещото изображение, формите се
запълват с необходимия цвят пластилин, след което се полага фона с нужния
цвят пластилин. Тук е необходимо прецизност и точност на запълването, за да
не излиза пластилинът извън границите на контура на формата;
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3. Комбиниран вариант, който обединява първия и втория начин на създаване на пластилиновата живописна рисунка.
Смесването на пластилина може да бъде пълно (до получаване на нов
цвят) и непълно (до получаване на цветни линии и петна с различни оттенъци
и нюанси). Като правило не е желателно да се смесват едновременно много цветове пластилин. Запознаването с получаването на различни цветове от пластилин може да се свърже с уменията, които децата са придобили от смесването на
темперните и акварелните бои за получаване на различни цветове.
В обучението по изобразителни дейности в детската градина могат да намерят място и някои нетрадиционни техники, които все още не са така популярни и не се прилагат масово в изобразителната практика. Тяхното осъществяване в учебно-възпитателния процес зависи от желанието и подготовката на
детския учител да прилага иновативни технологии и трябва да е съобразено с
възможностите и възрастта на децата.
Една интересна и сравнително нова техника на работа, която може да се
приложи в обучението по изобразителни дейности, е т. нар. рисуване с пръсти.
Рут Шоу, основателката на съвременния вариант на този начин (метод) на работа, отбелязва, че рисуването с пръсти произхожда директно от играта на детето с калта, а това, по което се различават двете дейности, е многоцветността
на рисунката. Ако при другите традиционни видове изобразителна дейност се
изисква достатъчно добре развита мускулна координация на ръката, при рисуването с пръсти вероятността да се претърпи неуспех е много по-малка – тук
движенията на детето могат да бъдат по-прости и несръчни. За децата е особено забавно и приятно, когато зацапаните пръсти, потопени в боя, остават следи
върху рисувателния лист. След завършването на рисунката децата се опитват
да идентифицират изобразеното и ако установят сходство с нещо познато, веднага дорисуват липсващите му части, измислят интересна история и заглавие.
При рисуването с пръсти занятието има игров характер, а за реализирането му е нужен голям лист хартия (кадастрон), около 50 – 60 см. Хартията е
нужно да бъде достатъчно плътна, за да понесе обилната употреба на вода, а
боичките трябва да са с необходимата пастообразна консистенция. Боичките
трябва лесно да се отмиват и да са безвредни за организма, ако детето изпита
неволно желание да ги опита на вкус.
Рисуването с пръсти протича в две фази:
– Първата фаза се характеризира с това, че децата рисуват в началото с
един пръст, а след това с няколко;
– През втората фаза, децата се учат да смесват боята. Всеки пръст се потапя в различни цветове, в резултат на което се получава желаният нюанс или
оттенък.
Рисуването с пръсти е начин за насърчаване на себеизразяването на децата, като се поставя акцент върху процеса, а не върху крайния резултат. Тази
нетрадиционна техника е подходящ начин за осъществяване на групова изоб-
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разителна дейност, стимулирайки креативността и въображението на децата.
Декупажът е приложна техника, която придобива особена популярност
през 17 – 19 век в Западна Европа, когато се инкрустират различни мебели с
изрязани мотиви и орнаменти. При тази техника определен мотив или изображение се изрязва от даден материал (предимно хартия, но също така кожа или
текстил). След това мотивът се залепя с подходящо лепило или с помощта на
различни техники се прикрепя върху повърхността за декориране (дърво, метал, плат, стъкло и др.) на предмет от бита (малка кутийка, чиния, ваза и др.)
или става елемент от обзавеждането (маса, шкаф).
Изборът на материалите за декупаж са от съществено значение за качествена работа: подходяща хартия или цветни салфетки, ножица, макетъчно ножче, меки плоски четки, акрилни бои, акрилен лак, безцветно лепило, предмет
върху който ще се осъществява техника декупаж (като основа).
При този вид техника трябва да се работи много внимателно, с голямо
търпение и прецизност. Задължително е спазването на определени стъпки за
работа, за да се получи качествено изпълнение на декупажа. Като начало се започва с боядисването на основата на предмета в бял цвят. Следва съхнене и
нанасяне на слой лепило за поставяне на изрязания елемент. Елементът се приглажда с мека четка, за да се изкара въздуха, като се внимава да не се накъса или
набере. След окончателно изсъхване се нанася подходящ безцветен лак върху
предмета, за да се фиксира готовия декупаж. Нанасят се няколко слоя лак, като
се внимава да не се предозира количеството му.
Като приложна техника – декупажът може да намери място в адаптиран
вид в обучението по изобразителни дейности в детската градина. Децата проявяват желание и интерес при осъществяване на тази приложна техника. При
изработване на декупаж учителят трябва да се съобразява с опростените стъпки на работа и с възрастовите особености на децата. На децата не трябва да се
дава макетъчен нож като инструмент за работа, ползването на шкурка, лак и
други опасни за здравето на детето материали.
Друга нетрадиционна техника за рисуване е кляксографията (от руски)
т. е. рисуване с помощта на петно, получено от впръскване със сламка (тръбичка) или разливане на боята върху рисувателния лист с малка пластмасова
лъжичка, капкомер и др. Тази техника е много привлекателна за децата, защото
предоставя възможност за експериментиране с цветове, за създаване на необичайни образи. За всяко дете случайно полученото цветно петно има уникална
неповторима форма и размер и с малко въображение това петно може да придобие очертанията на любим предмет, животно, човек, на фантазен образ и др.
Чрез рисуването с петна се развива детската креативност, обогатяват се представите и творческото въображение на децата.
При прилагането на кляксографията детският учител трябва да се съобразява със следното:
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– да онагледява и поетапно да обяснява на децата всички стъпки на работа;
– да оказва помощ на децата при възникнал изобразителен проблем;
– да инструктира децата за спазване на мерките за безопасност при работа
с опасни материали;
– да остави детето самостоятелно да осъществи рисунката си със свои елементи и детайли;
– да осигурява кратки почивки на децата в процеса на работа и предпазно
облекло (престилки).
Кляксографията може да се комбинира с други техники като монотипията
и апликирането, повишавайки и обогатявайки своето въздействие и изразителност.
Успешното осъществяване на смесените техники на работа по рисуване,
апликиране и моделиране зависи от познанията на учителя в тази насока и от
способността му да ги представи на децата по достъпен и увлекателен начин.
Освен това, той трябва да запознае подрастващите с етапите, с последователността на изграждане на рисунките и апликациите при използването на тези
техники. От съществено значение за изграждане на интерес у децата към изобразителната дейност, реализирана със смесени техники на работа е осигуряването от учителя на необходимите изобразителни материали и пособия за работа, които трябва да са с високо качество.
Смесените и нетрадиционните техники, приемани от децата като „по-интересни и по-разнообразни“ повишават мотивацията за изпълнение на изобразителните задачи, обогатяват изобразителните умения и дават възможност
на всяко дете да прояви своите индивидуални особености. Децата стават поактивни, уверени и самостоятелни в изобразителната си дейност, развиват
умението си да предават преживяванията си с помощта на различни изразни
средства, материали и необичайни техники.
Използването на смесените и нетрадиционните техники в обучението по
изобразителни дейности предоставят големи възможности за отразяване на
действителността по един различен, нестандартен начин и стимулират творческото въображение и мисленето на децата. Приложението им в детската градина обогатява и разнообразява изобразителната дейност на подрастващите,
засилва интереса им към рисуването, допринася за повишаване на качеството
и изразителността на техните творби, спомага за изобразително-творческото
им развитие, съдейства за осъществяване на приемственост с обучението по
изобразително изкуство в началното училище.
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ЕСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ
20 ГОДИНИ
Димитър Н. Чолаков
AESTHETIC AND ARTISTIC PRINCIPLES
OF FINE ART IN THE LAST TWENTY YEARS
Dimitar N. Cholakov
ABSTRACT: After the additional ideological principal in the organized artistic live
in the 70s and entering of democracy, in the beginning of the 90s an essential principal for uniting of painters and organizing of exhibitions were imposed.
First private galleries were the places where exhibitions and another art-campaign
were organized. Many alternative art associations appeared and art has begun its
new way. The existing model has been changed by a new generation of artists.
Many creative forms of organized artistic life have appeared. Those new aesthetic
and artistic principles have been a prerequisite for the uniting of Bulgarian art into
the European one.
KEYWORDS: aesthetics, modern artistic principles, creativity, private galleries, fine
art associations and exhibitions.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 84/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
След 70-те годинина на миналия век в българското изобразително изкуство беше наложен идеологическия принцип в художествения живот чрез организирането на Общи художествени изложби. По този начин донякъде беше
възможно контролирането на художествените прояви. Въпреки това много от
талантливите български автори не се съобразяваха с този принцип и излагаха
своите естетически принципи явно, а понякога и индиректно, чрез различни
художествени похвати. Сам по себе си фактът че на всички Общи художествени изложби заглавията възхваляваха тогавашната тоталитарна идеология,
не беше гаранция за послушание на свободомислещите художници. На тези
Общи художествени изложби се появиха наистина жалонни произведения на
българското изобразително изкуство, които сега са част от колекциите на българските галерии и могат да бъдат показвани наравно с европейски произведения от този период. Понякога това коства много на „непокорните художници“,
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но е пример и предпоставка за развитието на изкуството през следващите години.
Творбите на някои от известните тогава български художници доста често
са отхвърляни от журито, а други дълги години не участват в тези ковенционални форми за организиране на изложби.
Тогава се появяват и самостоятелни изложби с ясно формулирани заглавия, показващи естетическите принципи на авторите. Макар и доста често
атакувани от критиката, тези изложби са началото на организиране на художествен живот по европейските критерии, където естетическите принципи на
здружаване са основополагащи. Иновационните тенденции, които започват да
навлизат в българското изобразително изкуство, дават възможност за неговата
реална социализация. Много от процесите, които се случват през този период,
са доста противоречиви, поради редица обективни факти. Държавата се оттегля от художествения живот, което води до финансови проблеми и реализация
на много от художниците, но от друга страна това пък дава възможност за свободно сдружаване, без никакви зависимости.
С появата на първите частни галерии, тези тенденции на естетическия
принцип за организиране на изложби, намират реалните си измерения за разкрепостяване на художествения живот. Особенно важно място заемат галериите: „Леседра“, „Градът“, „Аросита“ в София, „Акрабов“ в Пловдив, „КА“ в Бургас, а малко по-късно „Ата-рай“, „Студио Спектър“, „XXL“, както и Варненската
„ТЕД“.
Алтернативните форми на изобразителното изкуство са същественна част
от този процес. С времето все по-важна роля придобива фигурата на критика.
С появата на куратора /някогашния организатор на изложби/, този процес придобива професионални измерения. Създадените през тези години дружество
„Изкуство в действие“ и Пловдивската група „Ръб“ изиграват важна роля в
развитието на алтернативните институции. Фестивалът – „Процес – пространство“ и появяването на списание „Изкуство“, станали възможни благодарение
на енергията и качествата на изкуствоведа и художник Димитър Грозданов, запълват празнотата на пълното отдръпване на държавата от изкуството. Средствата за тяхната реализация са от частни спонсори, а именно от Русенската
фирма „Приста ойл“, хора помогнали изключително много за организирането
на художествените прояви през тези години.
Краят на 90-те години е забележителен с първите участия на български
художници в големи световни форуми, а именно: Биеналетата в Истанбул, Сао
Паоло и др. Българското изобразително изкуство реално е забелязано по света
и този процес на съизмеримост логично води до вътрешни диференциации.
Благодарение на кураторската арт-селекция изкуството се институционализира, за разлика от началните години характерни с масовизация и забавление. В
българското изобразително изкуство се появява и центърът „Сорос“, благодарение на който се организират редица изложби, представящи първата каталогизация и систематизация на неконвенционалото изкуство.
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Създава се и първият частен Институт за съвременно изкуство.
Съвременните български художнички от този период сформират група
„8-ми март“ и организират множество изложби, като по този начин доказват
социалната роля на жените-художнички.
За съжаление българският видеоарт започва своето развитие доста късно. За това има обективни и субективни причини, а именно затвореността на
професионалната среда и чисто технологичните проблеми на страната. Почти
в края на 90-те години започват да се развиват електронните форми на българското изкуство. Съвсем логично в тези процеси участват предимно млади
автори, където те намират своето място за реализация.
През този период голяма активност проявяват и електронните медии. В
Пловдив е организиран и първият фестивал за мултимедийно изкуство „Фронт
за комуникация“, който продъжава няколко години и е международен.
Целия този период е белязан от радикалното разбиране за това какво е
„съвременно изкуство“, неговото „интернационализиране“ и представяне пред
света.
Периодът след 2000-та година се характеризира с паралелното и равноправно съществуване на много художествени форми, плурализация, богатство
на изобразителни средства. Отминала е началната еуфория и художествените
прияви търсят дълбочината и качеството на естетическите идеи. Случайния
стремеж за „съвременност“ отстъпва място на логиката при реализирането на
творбите. Без да е забравена пластичната традиция на българското изкуство,
навлезлите и утвърдили се нови форми му придават други качествени измерения. Свободния избор на твореца е реален факт.
Но както и в предишните години този процес на съзряване не намира сериозна институционална подкрепа. Това, разбира се, води до още по-голяма
мотивация на творците да се събират и обединяват единствено на естетически
принципи. Донякъде се задълбочава конфронтацията със СБХ, но това води до
появата на нови подходи и форми за организация на изложби. Организирани
са няколко големи художествени изложби в чужбина, като изложбата в музея
„Лудвиг“ – Германия, представяне на българското изкуство в големия международен проект „DOKUMENTA“ – Германия и колективна изложба на българската живопис, показана във Варшава, Утрехт, Трир и др.
Повдига се въпросът за мястото и значението на художествените галерии.
Дълги години те представляваха затворен тип институции с постоянни и непроменящи се експозиции и не изпълняваха функциите, с които са натоварени
и призвани да изпълняват. Започва дискусия между художници, изкуствоведи
и куратори за намиране на форми за тяхното реално участие в културния и
художествен живот на страната. Изработен е нов Закон за музейте и галериите
и са приети много нови нормативни документи за тяхната дейност. Галериите
стават място за изложби, дискусии и място, където учениците карат час от часовете си по изобразително изкуство.
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Динамиката на художествения живот, започнала предишните години, става още по-реална с организирането на петте изложби „Наградите на M-tel“, както и изложбите за награди на Фондацията „Гауденц Руф“.
Своята активна дейност продължават и редица фестивали за съвременно
изкуство, започнали предишни години, Институтът за съвремненно изкуство,
както и много от частните галерии.
Възраждат се и част от симпозиумите и пленерите, благодарение на частни
меценати, но вече с нови естетически и културни изменения.
В последните десетилетия едновременно съществуват и се реализират различни поколения с полярно противоположни възгледи и естетика, което е показател за плурализма и многопосочността на съвременното българско изобразително изкуство.
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ИСТОРИЧЕСКОТО ПРОБЛЕМАТИЗИРАНЕ
НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И ТЕРОРИЗМА
Димо Георгиев
HISTORICLE PROBLEMS OF GLOBALIZATION
AND TERRORISM
Dimo Georgiev
ABSTRACT: The text examines the emergence and development of globalization
and terrorism. Terrorism is perceived as a modern phenomenon, and globalization
as a complex process. The text gives examples from sociology and politics that help
to understand the phenomenon.
KEYWORDS: anti-Westernism, globalization, glocalization, McWorld, terrorism.
„Аз съм от онези, които смятат, че от десет явления на глобализацията
поне пет могат да имат положителен резултат, но ако има един отрицателен аспект на глобализацията, той е именно в това насилствено налагане на западни модели в слаборазвитите страни, за да бъдат подтикнати към потребление и подхвърлянето на надежди, каквито тези страни
не могат да си позволят.“
Умберто Еко, „Миски, фундаменталисти и прокажени“ [4].
Всяка „гранична“ тема по съвременна история (прицелена в проблематика
от началото на XXI в.), разположена съзнателно между историография, социология и политология е предизвикателство, защото ангажира автора да приеме
много (журналистически?) рискове боравейки с твърде много тези и примери,
което и води до рисковани обобщения.
Притегателността на писането по съвременна история (с нагласа за педагогическа отговорност и приложимост) се крие точно във възможността за
съучастие в непосредственото открояване и интердисциплинарно осмисляне
на текущи обществени процеси. Глуповато е да изпускаме „случването“ на историята чакайки да мине време и да се нагласим удобно за дистанцирането,
което уж да ни направи по-прозорливи и знаещи. Обективност се постига с
откритост, критичност, търпение за издирване и доза скромност, а гражданска позиция се изгражда с възпитание и приучаване за бдително обръщане
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за предупрежденията в историята. Педагогическото предизвикателство пред
историците да преподават феномените глобализация и тероризъм задават
необходимост от цялостен поглед.
***
Думата „глобализация“ покрива всички аспекти на нашия живот съсредоточавайки начините, по които хората като социални животни работим, общуваме, консумираме забавления. Глобализацията е труден за определяне, но
съвсем ясно разпознаваем феномен. Лесно е да разпознаем, че живеем в свят
превърнат от технологиите в една „свитост“, но е трудно да дадем простичко и
ясно определение за неговото развитие, приемайки всичко за битова даденост.
В настоящия текст привеждам основни схващания за глобализацията, изтъквайки (и търсейки историческите корени на) една драматична особеност –
там където новите норми на глобализма срещат отпора на старите религиозни
и националистически идеологии, се ражда един зловещ сблъсък. Тероризмът е
начин за справяне с кризата, причинена между новото и старото, смъртоносно
рискован опит за налагане на определена политическа или религиозна утопия.
При цялата претенциозна всеобхватност и неизбежност глобализацията остава
(поне за някои общества) подозрителна и схващана като заплаха. Тероризмът
търси скъсване с крайната консумативност и налагане на фундаменталистки
представи, създавайки един от най-сериозните проблеми на съвременната история.
Започването на процесите на глобализацията отнасяме към 60-те год. на
XX в., когато развитието на електронната техника и електронните медии сякаш
смалява разстоянията в света и улеснява комуникацията. Тази ситуация носи
и много проблеми. Улеснената комуникация предполага и сблъсъци между цивилизациите, един конфликт между „глобално“ и „локално“, между универсалните моди (дрехи, кино, музика и т. н.) и местните традиции. Глобализацията
несъмнено има свои противници и привърженици – разделени във вярата доколко помага на обществата.
Глобализацията има различни измерения, които (с известна учебникарска
условност) може да подредим:
1) Глобална икономика, „глобален капитализъм“, „глобален пазар“
(икономическа измерение);
2) технологична глобализация (технологическо измерение);
3) глобалната сигурност (политическо измерение);
4) глобална екология, пандемиите като „глобални болести“ (екологическо
и медицинско измерение);
5) глобална култура (културно измерение).
Развитието на техниката позволява хора, които живеят в една и съща сграда, да не се познават, но да изграждат търговски или лични контакти с другия
край на света. Огромните градове мегаполиси като Лондон, Париж, Ню Йорк
и Токио се превръщат в „глобални градове“ – центрове на една глобална ико-
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номика, култура и технология, надхвърлящи по значение националната административна и политическа функция. В тях живеят различни диаспори (етнически групи, откъснати от своите родини в търсене на по-добър живот, или
бягайки от политически преследвания), които носят пъстротата на различни
цивилизационни норми.
Раждат се интересни смесвания между местните традиции и глобалните
тенденции – означавани с термина „глобалност“ [6]. Пример е борсовата търговия. Нюйоркската фондова борса е световна търговска институция, но и част от
американската финансова традиция и история. Глобалността показва степента
на „екстериториално локално закрепване“ – някакъв аспект на глобализацията
да се развие и неразривно свърже с местните условия. Много от съвременните
гигантски компании са такъв пример за действителна глобалност.
Разпознаваме общества (Европа, Северна Америка), които извличат неимоверна ползва от глобализацията, и други изпитващи трудности и кризи с
различните нейни аспекти. СПИН се превърна в пандемия, засягаща ужасно
силно най-бедните райони, където медицинската просвета, грижи и техника са
отчайващо изостанали (или направо липсващи). Дълго време хората вярват, че
това е болест лабораторно създадена да намали световното население – въображаем заговор, в който богатите наказват бедните. Религиите пък представят болестта като божествено наказание за прегрешенията и отклоненията от „праведния живот“, причинени от изкушенията на една глобална „цивилизация на
зрелището“, разчитаща на неприкритата сексуалност.
Друг пример: Глобалното разместване на населението в търсене на по-добър живот води до огромен нелегален трафик на хора, който напомня много на
„робския триъгълник“ в Атлантическия регион през XVII−XIX в., когато африкански роби са превозвани от европейски търговци за работа в карибските
и американските плантации. Уязвими отново са най-бедните икономически и
маргинализирани като политически права социални групи от районите, останали в периферията на глобалния капитализъм. Докато мегаполисите процъфтяват и се обогатяват от цивилизационните различия, периферията изпитва затруднения и завист, a по думите на журналиста Иън Бурума и философа
Авишай Маргалит:
„Тези огромни агломерации, които често не са нищо повече от бедняшки предградия, роящи се около западнали исторически градски центрове, са
потребители на най-ниското стъпало в новата глобална икономика: пиратски
DVD с холивудски екшъни, евтини спортни дрехи в американски стил и денонощното бумтене на американска поп музика или нейни местни подобия. За
безработните младежи в тази културна пустиня глобализацията, като най-забележима проява на западния метрополис, може да се превърне в източник на
безкрайно желание и постоянно унижение. За най-образованите от тях глобализация става нов синоним на империализъм“ [3].
Глобализацията предизвиква тревоги. Реакцията на западното цивилизационно господство, подпечатано от глобализацията (доколкото Западът е най-
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облагодетелстван и подкрепящ нормите на глобализма), тръгва особено от средата на религиозния фундаментализъм, който търси завръщането и налагането
на някакви „истински“ и „забравени“, единствено правилни духовни ценности.
Конфликт между глобалното (глобалната политика) и локалното (локалната
политика).
Друг важен начин да предадем това потенциално противопоставяне е чрез
идеята на политолога Бенджамин Барбър за двата аспекта – антимодерното, антитехнологичното, етничното, местното начало („Джихад“) срещу глобалната
светска, космополитна цивилизация на потребление (информация, търговия и
развлечения), глобални комуникации, но и загубена идентичност („Мак-свят“):
„Джихад се грижи за душата, която Мак-свят отхвърля, и се стреми към
моралното благополучие, което Мак-свят презира, зает с потребителския избор, който бърка със свобода. Така Джихад тръгва на война с Мак-свят и тъй
като всеки от тях се безпокои, че другият ще му пречи и в крайна сметка ще
осуети целите му, войната помежду им става Свещена война. Браздата, която ги
разделя, трудно може да бъде заличена. Езикът на омразата не се подава лесно
на компромис. „Другият“ като неприятел не може лесно да се превърне в събеседник. (...) Историята ни е дала Джихад като контрапункт на Мак-свят и ги е
направила неразделни. Но отделният човек не може да живее едновременно в
двете области и трябва да избира“ [1].
Полюсите на съвременния свят съществуват в парадоксална връзка. Доказателство за това е тероризмът, породен от техните сблъсъците и странности.
Тероризмът е политически феномен далеч по-стар от глобализацията. Френската революция в края на XVIII в. налага „терор“ върху гражданите, за да бъдат
прокарани просвещенските идеи за секуларизация, равенство и национално
сплотяване.
Днешните медии представят терористите преди всичко като религиозни
фанатици – неразбираеми луди, които вършат зло за самото зло. Тероризмът,
схванат като насилствено налагане на определени ценности, притежава несъмнено далеч по-сложна историческа, политическа и психологическа мотивировка, често оставаща скрита зад журналистическите клишета и страховете пречещи на неговото цялостно обговаряне и осмисляне. Новините, насочени към масовата публика се изграждат и консумират бързо под формата на кратки статии
и репортажи, които търсят сензационност. Задава се една проблематична връзка между тероризма и медиите. Философът Рюдигер Сафрански подчертава:
„Тероризмът работи на две равнища – конкретно и символично. Има налице действие, но също толкова важно е и разпространяването на ужасната
новина. Поради това медиите се превръщат в неволен съучастник. Едните произвеждат ужас с очакването, че другите ще го разпространят. Със сигурност
вестителят не е отговорен за лошата новина, но това не променя факта, че към
същността на модерния тероризъм спада и това да използва медиите като вестители. Това е една истинска дилема: по аналогия с медицинските практики би
трябвало да блокираме разпространението на ужасната вест, но това противо-
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речи на задължението на медиите да информират. Медийната революция също
изяде своите деца“ [7].
„Разгадаването“ на медийните образи откроява най-добре тази обвързаност [8]. Архетипът за терорист в началото на XXI в. е Осама Бин Ладен – роден
в богато саудитско семейство, получава светско образование (бизнес администрация), ветеран от войната на талибаните срещу съветската армия в Афганистан, харизматичен религиозен фундаменталист. Водач на организацията
„Ал-Кайда“, стояща зад атентатите в САЩ от 11 септември 2001 г. Бин Ладен
припознава организирането на атентатите и периодично в клипове, излъчвани
по влиятелния катарски телевизионен канал „Ал-Джазира“, защитава (забележете) борба за свобода срещу „международните неверници“.
Интерпретирайки точно неговите медийни послания, доказваме смесването на ценности и обвързаността между „Джихад“ и „Мак-свят“. Цялото присъствие на Бин Ладен е показателно за „хибридизацията“ – облеклото е смесица
от традиционни арабски дрехи и модерна полева военна униформа, любимото
оръжие (автомат АК – 47 Калашников) е доставено по международните оръжейни канали (произведено в Русия, Китай или Източна Европа), а на дясната
си ръка носи скъп модел спортен американски часовник „Таймекс“. Клипът се
разпространява по световната сателитна мрежа от телевизионни канали, т. е.
без технологията и капиталите, осигурени от глобализацията, цялата терористична дейност и реторика щяха да бъдат невъзможни.
Утопичното в действията на религиозните фундаменталисти се крие в желанието за възстановяване на потисканите от глобализацията традиции и установяване на перфектен порядък, основан върху традиционни ценности. Тероризмът философски преценява насилието за необходимо в предизвикването
на промяна или (обратно) в запазването на съществуващ социален порядък.
Глобализацията също може да се приеме за терористична от хората, които
подозират технологиите и корпорациите, считайки генетично модифицираните храни и брокерите от Уолстрийт за най-голямата световна заплаха. Глобалният капитализъм е излязъл от орбитата на модерната трудова етика. В зората
на модерната епоха „протестантската етика и духът на капитализма“ (по формулировката на социолога Макс Вебер) вървят заедно. Възходът на капитала
включва и ценностите на протестантизма, т. е. реформираното християнство
от XVI в. акцентиращо върху трудолюбието, индивидуализма и предприемачеството като зададени от самия Бог и служещи за негова угода. Днес финансови
кризи се предизвикват от манипулациите на един свръхбогат и разглезен елит,
който, откъснат от действителността, потъва в консуматорство и демонстриране на власт. Неравномерното разпределение на богатствата е един от най-големите проблеми – ако на един американец в началото на XXI в. се падат по 122 кг.
месо и цели 293 кг. хартия на година, то на един жител на Замбия се падат само
по 12 кг. месо и 1.6 кг. хартия [8].
Мизерията и лишаването от елементарни битови условия (като чиста питейна вода) са добра основа за политическа несигурност и потенциална база
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за недоволство и тероризъм. Пример са онези сомалийци, които в последните
години пиратстват и застрашават чувствително еднa от най-важните световни
търговски артерии – морските пътища през Червено море и Аденския залив.
Реално това са бивши военни и рибари от страна, изпитваща разорителните
последици от продължителна гражданска война (избухваща след свалянето на
комунистическия диктатор Сиад Баре през 1991 г.) и предпочитана база за дейността на религиозни и терористични организации. Силна терористична организация с център Южна Сомалия е „Ал-Шабаб“ („Младежите“) – еманципиран
клон на „Ал-Кайда“, който активно манипулира пиратските групи.
Тероризмът започва да търси поддръжници и сред критично настроени
среди в западните общества – много младежи, отегчени от ценностите на секуларното, космополитното и консумативното биват лесно увлечени. Гражданската война в Сирия показа, че буквално стотици младежи от западноевропейските страни (произхождащи от средната класа, радващи се на материална
задоволеност и получаващи добро светско образование) стават доброволци в
различни паравоенни фундаменталистки групи. Пропагандата (включително
чрез използване на социалните мрежи) на терористите от т. нар. „Ислямска
държава“ успя във вербуването на „потенциалните джихадисти, особено на Запад“ [5]. Дебатът за тероризма и допустимостта и търпимостта на насилието
като политически инструмент става централен и тепърва търпи развитие.
Глобализирано общество е неподготвено за подобен сериозен разговор на
тема „сигурност“. Водещо е твърдението, че модерната държава успява да наложи монопол над упражняването на сила, но държавата сякаш бяга от отговорност, разчитайки на показността, краткотрайността на обществената памет и
повърхностна критичност. „Врагът“ днес е прекалено труден за разпознаване.
Допадат ми силните думи на социолога Зигмунд Бауман:
„Днешното съществуване се простира по йерархията между глобалното и
локалното, между глобалната свобода на движение, която е сигнал за социално
издигане, напредване и успех, и неподвижността, просмукана от противната
миризма на неуспеха, пропадналия живот и изостаналостта. Все повече глобалността и локалността придобиват характера на противоположни ценности
(при това първостепенни) – най-горещо желани или ненавиждани и поставени
в самия център на жизнените блянове, кошмари и борби“ [2].
Глобализиран свят, оставен в драматично съществуване на крайностите
и раждащ феномени като тероризма. Драмата, твърдят древните философи,
трябва да води до катарзис – изкупление и пречистване. Всички ние носим
отговорността да опазваме този свят, най-добър и единствен свят за живеене,
наше е задължението за неговото опознаване, усмиряване, подобряване. Историческото обмисляне и преподаване не решава автоматично проблемите, но
спомага за тяхното разпознаване. Разпознаване означава знание, а гражданското общество на знанието е вече удачната среда за трайни решения.
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МИСИЯТА НА ТЕАТЪРА В ИЗГРАЖДАНЕТО НА
МИСЛОВНО-ГОВОРНИ МЕХАНИЗМИ У УЧЕНИЦИТЕ
ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Евгения Ст. Иванова
THE MISSION OF THEATER IN DEVELOPING SPEECH
DEVICES FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN
Evgeniya S. Ivanova
ABSTRACT: This article focuses on expressive reading strategies and the options to
use the written word as the basis of speech devices for primary school children in
concern with their communication habits as well as their emotive education.
KEYWORDS: principles of communication, expressive reading, written word.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 88/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Измежду всички жанрове на театралното изкуство може би няма по-достъпна форма от изкуството на живото слово. Едва проговорило, детето се учи
да изразява своите детски впечатления и мисли, да ги осъзнава по-пълно и
трайно заедно с първите стихове и залъгалки, които казва наизуст. Ученикът
не можа да усвои родната словесност, без да усети неповторимата звучност и
красота на своя език и неговата непосредствено-действена сила чрез различните прояви на художественото слово.
Изразителното четене е изходен момент, начален етап от създаването на
един художествен продукт, какъвто е художественото слово. С други думи, ако
интерпретираме термина„изразително четене“ като разновидност на детското
творчество, художественото слово би трябвало да се разглежда като завършен
художествен продукт, непосилен за учениците от начална училищна възраст.
Но бидейки поетическа форма на театъра, художественото слово може да се
използва като отправна точка за развитие на мисловно-говорните механизми у
учениците, на навиците им за общуване и не на последно място за възпитание
на чувствата.
В много отношения обаче свързването на театралното изкуство с педагогическия процес се оказва трудно достижима цел. Поради непознаване на същността на драматическото изкуство, използването на театрални похвати в обу-
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чението на най-малките ученици се свежда предимно до разпределение по роли
на изучаваното произведение и „рецитация“ на стихове. Умишлено използвам
термина „рецитация“, защото при тези изпълнения в никакъв случай не може
да се говори за художествено интерпретиране на литературна творба не само
от страна на учениците, но и от страна на учителите. Те предявяват някакви
свои измислени изисквания за „изразително четене“, за изпълнение „с чувство“
или „с правилна интонация“ и поощряват тези деца, които им подражават. Началният учител разчита преди всичко на интуицията си, а не на предизвикана
спонтанна реакция от някакво преживяване – също като музиканта, който се
учи да свири по слух, без да има понятие от ноти и от солфеж. Проблемът се
състои в това, дали учителят ще съумее да подбере, да създаде такива театрални
похвати, които ще възпитават чувствата, въображението и духа на детето или
тези похвати ще играят роля за закърняването им, т. е. важен е педагогическият
подход.
Когато проблемът опира до използването на изразителното четене и художественото слово в учебно-възпитателния процес, ролята на педагога е да внуши самочувствие на детето, че притежава всички физиологически ресурси да се
приспособява към всякаква среда, без това да се отъждествява с лицемерие или
фалш. Когато в живота успокояваме някого, попаднал в извънредна ситуация,
или се правим, че не забелязваме някакъв недъг, ние не сме лицемери – ние
овладяваме ресурсите на своето поведение (тялото и гласа си, мимиките и жестовете си) – също като актьора на сцената. Оттук може да започнем и възпитанието на детето. Тогава естествените му актьорски ресурси ще имат смисъл в
творческото общуване – игра с емоцията, игра с поведението, игра с мисълта.
Ако човек има самочувствието и съзнанието, че играта с поведението е естествен начин за приспособяване в определена среда, той ще има и предварителна
подготовка за навлизане в поетическия театър. Защото ако професионалният
режисьор може да избира стила на поетическия театър, учителят трябва да изхожда от готовността на децата, от интересите им, от тяхната зрелост. Ако детето не е възприело и не е осмислило случката или образа, ако не е усетило дадено
явление със собствените си сетива, каквото и произведение да изпълнява, какъвто и текст да чете, той ще звучи като произнасяне на цитати. Оттук произтича необходимостта учителят да се стреми да развива вербалните средства у
децата. Прекаленото изостряне на визуалното мислене за сметка на вербалното
води до обедняване на езика на детето. Образът се фиксира в някакво понятие
и тъй като понятието е събирателно явление, ако то е нестабилно, се превръща
в херметично. От друга страна, блокирането на емоцията води до натрупване
на защитни механизми още от детството. Това ограничава възможността за общуване, възпрепятства се въображението. Понятията могат да се конкретизират, ако се осмисли основното качество на предмета или явлението и паралелно с това се включи и емоцията. Тогава резултатът „изразително четене“ няма
да бъде търсен специално, а ще се получи интуитивно по пътя на езиковото
чувство, на езиковия усет. По този начин ще се усвои адекватната употреба на
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езиковите средства на мисълта, усетът за интонация и усетът за ритъм. В българския език интонацията и ритъмът са много натоварени. Условията за интонационната игра са в синтаксиса, те се съдържат във въпроса „какво искам да
кажа?“. „Думата не започва като дума – пише П. Брук – тя е крайният резултат,
който започва като импулс, предизвикан от отношението и поведението, който
от своя страна диктува необходимостта от израз“ [Брук, 1978, с. 26]. Интонацията е свързана с условията на смисъла. А връзката между интонация и смисъл
поставя много условия в интонационната игра. Доста разпространеното в училище предварително подчертаване на думите под ударение в художествения
текст убива естествения усет на децата към изразната релефност и богатство
на речта, култивира неестествения навик внезапно и ударно да се подчертават
отделни думи. Това води до скандиране и неритмичен говорен поток, което в
някои случаи може да остави трайни следи в цялостното говорно поведение.
Подобен ефект има и абсолютизирането на интонационно-ритмическата стойност на препинателните знаци – например внушаването, че запетаята винаги
означава пауза и изисква повишаване на интонацията, че точката при всички
случаи означава понижаване и прекъсване на интонационния поток и т. н. Нестабилните езикови навици още от детството лесно се поддават на чужди интонации. Намерението и конкретният езиков изказ често се разминават, а това
говори за ниво на културно общуване. Отчуждението може да бъде резултат от
недобро познаване на езика, от неправилно изградени езикови навици.
Художественото слово може да бъде първоизточник за развитие на мисловно-говорни механизми у учениците, само при условие че всяка негова проява е подчинена наосновните закономерности на общуването при човешкия
разказ на житейско равнище. В нашето ежедневие, за да разкажем каквато и да
е случка, за да изявим отношението си или чувството си към дадено явление
или образ в процеса на един спонтанен разказ, ние изпитваме естествена необходимост от това, т. е. първата закономерност на общуването е да имаме потребност от общуване (Защо говоря?) – да сме подтикнати от някаква вътрешна
причина или пък външна причина да се превърне във вътрешен стимул (макар
и в момента на действието не винаги да си даваме сметка за това, да го осъзнаваме, да можем точно и ясно да го формулираме). Например, разказвам някаква ученическа лудория, уж защото приятелите ми настояват. Всъщност молбата
на приятелите е само повод, а истинската причина, която мобилизира волята
ми да организирам спомените, представите, усещанията си и т. н., която по определен начин и на определено ниво възбужда и активизира гласово-говорната
дейност и пр., и пр., е в това, че искам да утвърдя себе си и самочувствието си,
да изтъкна интересните прояви на свой съученик, добрите качества на любим
учител или обратно: упреквам учителя, който евентуално ми е попречил да се
изявя и за мен той е главният виновник за потискащата атмосфера в училище
и т. н. Или: разказвам впечатленията си от героя в дадена книга, защото намирам много общи черти с неговите и искам да проверя или да утвърдя тяхното
нравствено право. Или: разказвам за странен сън, приятна среща, интересен
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човек и пр., пр., защото искам да проверя и да осмисля опита, усещанията си,
мечтите си.
Втората закономерност на общуването е, че то винаги има адрес (На
кого говоря?), винаги е насочено към определен партньор, независимо дали
този партньор присъства или отсъства, дали е реален или въображаем. Дори
когато говорим на себе си, размишляваме гласно, пак имаме партньор, който
се поражда от известно раздвоение в самосъзнанието, от това, че в момента
преживяваме самоличността си като две отделни, противоположни и конфликтуващи същности.
И третата комуникативна закономерност, произтичаща от първите две
и органично свързана с тях, се отнася до целта на общуването – какво искам да
постигна със своя разказ, какви реакции и промени се стремя да предизвикам
у адресанта. Иначе казано, човек действа, изразходва енергия, когато вярва, че
има смисъл от това; когато вярва, че ще постигне някакъв непосредствен или
косвен, близък или по-далечен резултат от неговите усилия. А словото е действие – един сложен комплекс от психофизиологически, мисловни и чисто физически действия. Разбира се, в нашето ежедневие ние не всякога осъзнаваме и
можем ясно и категорично да формулираме целта на словесното си действие,
но тя обективно съществува и направлява специфичната проява на изразните
средства на словото и тяхната интензивност (интонацията, ритъма, динамиката и пр.).
Изкуството на художественото слово не може да се гради извън тези основни, същностни закономерности на човешкото (словесното) общуване, то
трябва да изхожда от тях. Ето защо то се поражда в оня етап на еволюцията,
когато човекът може да възприеме даден комплекс от явления като едно цялостно събитие, случка, сюжет, фабула. При възпроизвеждането на „чужд“ разказ, обаче, т. е. на текст, написан от друг, художественото слово изисква точно
и подробно осъзнаване и анализиране на процеса на раждането и протичането
на спонтанния житейски разказ, за да можем да превърнем „чуждия“ разказ
в свой и да общуваме убедително чрез него.Това метафорично можем да наречем „театър на поезията“, в който, за разлика от драматическото изкуство
няма пространствени измерения и сценическо действие. Всичко това се съдържа в оценката и ритъма на изпълнението. За да бъде словото художествено,
оценката трябва да бъде точна и пълнокръвна като в живота. А това зависи от
провокацията на въображението. Най-голямото умение на педагога е да може
да предизвика точна оценка, да насочи въображението без да го блокира чрез
натрапване на своите лични параметри. Защото качествата на въображението
са различни при различните хора, а емоцията е основен двигател на въображението, начална точка, която не е неподвижна.
В поетическия театър се създава представа за пространство и време чрез
словесното действие и затова то е по-интелектуално изкуство. Чувството за
време е единица мярка за движение на предметите в природата, усещане за
промените и начина, по който те се извършват. Представата за един предмет
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е обобщение за спектъра от възможностите, в рамките на което едно явление
подлежи на промени. И ако учителят помогне на ученика да улови това, той му
е помогнал да улови характер.
Използването на поетическите форми в учебно-възпитателния процес ще
бъде резултатно само ако учителят познава задълбочено творческите 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 театъра като педагогическо
средство и установяване на допирните точки на театралните 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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УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОЕКТИ
Евгения Михова
THE MANAGEMENT OF THE KINDERGARDEN
IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN
EDUCATIONAL PROJECTS
Evgeniya Mihova
ABSTRACT: The material examines the specifics of management in the kindergarten, focusing on the management of human resources. The topic is considered in
the context of work on European educational projects – impact, opportunities and
perspectives.
KEYWORDS: education, kindergarten, project, mаnagement.
В съвременното общество човешкият фактор се оказва решаващ за успеха
на всяка мисия. За да бъде продуктивен в своята професия, всеки се нуждаеи
от качестгвено образование
Управлeнието на чoвешките ресурси може да се определи като система от
принципи, методи, средства, правни норми, правила, критерии, изисквания,
стандарти, процедури, политика, планове и програми за формиране и използване на човешките ресурси в предприятието в съответствие с неговите интeреси и стpатегически цели. Чoвешките ресурси са хората със своята прoфесионална квалификация и личностни качества, които правят възмoжно постигане
цeлите на yправлението.
Според Св. Вацов понятието управление на персонала е много широко
и обикновено с него се означава управлението на персонала е упрaвленската
функция, свързанa с формулирането и приeмането на прaвилата за работата с
човешките ресурси и за разработване и изпълнение на стрaтегия за набиране,
мотивиране и квалифициране на работници за всички равнища на дейност [2].
Според Пламен Радев мениджмънтът на образованието е с предимно външен за училището характер, отнася се към управление на образователната система, но повлиява по различни начини − със стратегии, нормативни документи
и политически решения, мениджмънта на самото училище [5].
Основните функции на развитието на персонала можем да определим в
две групи:
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1. Ориентирани към бъдещето – удовлетворяване потребностите на учителите от развитие, придобиване на нови знания, подкрепа, както и удовлетворяване потребностите на общоучилищното развитие (преквалификация, приемане на нови функции). Планират се средно и дългосрочно.
2. Ориентирани към настоящето и миналото−осигуряване на минимални
качества като гаранция за ученици, учители, родители,министерство и др., както
и действия в случай на интервенцииот страна на системата (посредничество
при конфликти между ученици, родители, ученици) [по 4].
Макар управленският процес в предучилищната система да се изгражда
върху общите принципи на теорията за научно управление, той има съвсем
специфични особености, свързани с характеристиките на обекта на управление и факторите, които влияят целенасочено и стихийно върху него [по 1].
В образователната система училищата и детските градини са две различни
структури със специфични функции, но имат и близки цели и задачи−възпитание, ограмотяване, подготовка за живота и пр. Те са просветни организации,
нормативно създадени, функционирането им е защитено със закон, социални
системи и др. Наред с приликите, можем да очертаем и характерни за предучилищния сектор специфични особености, от които произтича и малко по-различния характер на управленския процес в тях.
Особеност на този тип заведения е специфичният педагогически процес,
който тече не под учебен час, а целодневно. За разлика от училището в този
процес, участват и пом. възпитателите, които в повечето случаи нямат специфична подготовка. Освен тях в градините работят още обслужващ персонал,
домакин, учители по музика, логопеди, вече и психолози. Ако има яслена група, има и медицински сестри. Основна разлика с училищата е, че в детските
градини няма заместник-директор и секретар, които да подпомагат системата.
Директорът е едновременно административен, педагогически и стопански ръководител. Подложени са на много видове контрол−РИО, Община, РЗИ, ОДБХ,
Инспекция по труда, Архив, РПУ, РСППО и др. Всеки има изисквания, които в
редица случаи са несъвместими.
Отварянето на България към Европа и нейните ценности даде възможност секторите на образованието да се докоснат до опита на колегите си. Тази
възможност бе дадена още от момента, в който България стана кандидат-член
на ЕС. След 2007г. педагогическата общност придоби още повече възможности за мобилност и общи проекти с колеги от други страни. Това донесе желание за реформа, модернизация, новости,но предимно на хоризонтално ниво.
МОН разработи стратегии, повече от пет години работи върху вече приетия
нов Закон за училищното и предучилищното образование, но модернизацията буксува и се случва изключително бавно. Инвестицията в човешки ресурси
е основна политика на ЕС отдавна, затова той отделя големи суми за финансиране на образователни проекти. До 2006 г. такива са „Сократ“, „Леонардо
да Винчи“,,някои от мерките на Шестата рамкова програма. От 2007 до 2013
функционира Програма „Учене през целия живот“, а от 2014 до 2020 актуална
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е доразвитата програма „Еразъм плюс“. В годините проектите набират популярност и стават все по достъпни, благодарение на нарастващия им бюджет
и опростената форма за кандидатстване, администриране и отчитане. Освен
тези, многостранни, се осъществиха и т. нар. двустранни проекти в сферата на
образованието на основата на краткосрочни или дългосрочни двустранни споразумения за сътрудничество. Те се финансират от бюджетите на съответните
правителства. Чрез проектите, финансирани от Програма „Учене през целия
живот“ (2007 – 2013) и вече „Еразъм +“ (2014 – 2020) учителите са насърчавани
да работят с децата за по- добро качество на образованието. Това е политика,
насочена към по-голяма ефективност на образователния процес. Тя мoже да се
постигне чрез работа в eкип, повишенa мотивация и ангажираност и отдаденост на работата. На практика подпомага работата на директора в областта на
управление на човешкия ресурс.
Може да се каже,че развитието на българската образователна система през
последните 20 години е резултат от комбинирано въздействие на регионални,
европейски и световни тенденции от една страна и вътрешен стремеж за модернизация и повишаване качеството ѝ от друга. Това се случва в голяма степен
благодарение на проектната дейност. Проектният подход все повече ще се налага в управлението в дейностите на всички сектори на обществения живот, в.т.ч.
в образованието. Въпреки недостига на знания и умения у всички педагози за
разработване и управление на проекти, това ще бъде един от основните инструменти за преодоляване на архаичността в управлението и осигуряване на
модерен и по-качествен и ефективен училищен мениджмънт. В този смисъл е
изключително важно точното идентифициране на нуждите и обосновката за
проект, целеполагането му. Чрез проекта от една страна работим върху развитието на персонала, от друга влияем върху съдържателната страна на образователния процес.
До 2000г. проектните програми са насочени предимно към промяна в образователната среда с крайна цел промяна в подхода на обучение − от групово и към индивидуално учене, от преподаване към интерактивност. След това
„Сократ“, „Еразъм“ и „Леонардо да Винчи“ дават възможност на учащите се да
са не само потребители, но и преки участници. Програма „Учене през целият
живот“ е насочена както към решаване на проблеми в Европейската общност
като цяло, така и към решаване на локални предизвикателства, полезни за самите бенефициенти. Тя е насочена предимно към учащите се и с акцент върху
мобилността като форма на обучение и обмен на опит и практики. В Новата
«Еразъм плюс“ акцентът е върху обучаващите- подобряване на техния преподавателски капацитет, квалификации и разработване на нови стратегии за
преподаване, отговарящи на целите на „Европа 2020“. Огромната отговорност
пада върху ръководителите на образователните институции като бенефициенти. Този тип дейности води до промяна в нагласите, а от там и върху организационната култура и образователно-възпитателния процес. За да стигнат до
това, училищата и детските градини се сблъскаха с:
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• Трудности в писането на самия проект, поради липса на опит и обучения в тази насока,
• Липса на опит за работа с този тип документация,
• Липса на опит за работа в международен екип
• Липса на чуждоезикови възможности за общуване
• Откриването на отделна банкова сметка, което с делегиране на бюджетите стана възможно, но за много детски градини още е проблем,
• Договореността за изразходване на 100 % от средствата, а изплащането
на част от тях (20 %) след приключване и отчитане на проекта
• Първоначалното мотивиране на учителите, страхуващи се от новото и
непознатото и др.
Конкурентното начало при кандидатстване амбицира, мотивира и учи.
Така се създават условия за въвеждане на иновации, полезни за модернизацията на сектора. Те са инструмент за реализиране на стратегическите цели както
на глобално европейско, национално и регионално, така и на ниво институция.
Детската градина също има специфични образователно-възпитателни цели и
особености в процеса на работа. Участието в проекти оказва благотворно влияние върху екипната работа, мотивацията и квалификацията на персонала.
Чрез тях се развиват когнитивните способности на учащите се (учители в тази
роля и деца) с акцент върху рефлексното и креативно мислене, формират се
уменията им за целенасочено и самостоятелно конструиране на знания чрез
дейността по анализиране и решаване на реални проблеми и след получаване
на конкретни практически резултати [по 3].Образователният проект включва
задължително два типа участници−- учители и учащи, които работят заедно и
получават необходимите им специфични ползи от дейността. Негова характеристика е,че се разработва от учащите се / в детската градина учителите, които
се квалифицират така/. За да е интересен и полезен, трябва да е значим за обкръжението им−родители, колеги, деца и др. Много важна е да бъде педагогически значим−да дава знания, изгражда отношения, формира начин на мислене, действие, нагласи. Ще бъде полезен, ако носи в себе си изследователска
работа, учене чрез опит. Чрез него се решава конкретен проблем, реалистичен
е и изпълним с необходимата доза предизвикателство. Той трябва да е в контекста на общата стратегия и план за развитие на детското заведение, вписан в
ежедневието и подпомагащ, а не натоварващ преподаването. Работата по образователен проект е творческа, затова следва да бъде и ненасилствена.
Всеки проект има цикъл на създаване, реализация и отчет. Всяка дейност
в детската градина също. Интеграцията на проекта като идея и реализация в
живота на детското заведение като част от стратегията и програмната система
подпомага модернизацията на управление. Води до по-голяма инициативност,
поемане на отговорност, повече делегиране на права и отговорности.
Изпълнението на всеки образователен проект е в пряка релация с качеството на екипа, работещ по него. Качественият подбор е от съществено значение
за крайния резултат. Както вече писахме, той трябва да е съставен от съмиш-
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леници, готови да работят заедно по поставената цел. Какъв ще е проектният
екип в крайна сметка зависи от стила на управление на директора, от наличните хора и техните компетенции, от големината на учебното заведение, от
продължителността на и тежестта на проекта и др. Най-често за проекта са
информирани всички, в общи дейности се включват епизодично всички, но основните задачи се реализират от доброволно съставен екип между 3 и 10 души.
Той в едни случаи е институционализиран/ избран от Педагогическия съвет/, а
от в други не. Ако директорът наистина иска да реализира стратегически цели с
образователния проект, следва да избере мотивирани, компетентни, амбициозни, ентусиазирани, енергични хора, които да бъдат ядрото на проектния екип.
Как международните проекти влияят на качеството на работа в детската градина и в частност на управленските процеси, е малко изследвана тема.
Безспорно тя ще има все по-широко развитие, защото отварянето на границите в Европа носи отваряне на образователните стратегии, модернизиране на
процесите на обучение, но и на управление. Съвременният директор на детска
градина не само може, но и трябва да използва активно проектната дейност, за
да наложи модерни технологии в управленския процес.
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ПРОУЧВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА ГОТОВНОСТ
ЗА УЧИЛИЩЕ НА ДЕЦАТА С УМСТВЕНА
ИЗОСТАНАЛОСТ
Елена К. Тодорова
INTELLECTUAL DISABILITYSTUDY OF INTELLECTUAL
SCHOOL READINESS OF CHILDREN WITH MENTAL
RETARDATION
Elena K. Todorova
ABSTRACT: This article is focused on intellectual readiness as a part of the overall
mental readiness of children for school. The results of the study on school readiness of
children with mental retardation – experimental group and children in the norm –
control group have been published.
KEYWORDS: study on children’sintellectual readiness for school, diagnosis of school
readiness, mental retardation, mathematical readiness, general readiness, special
readiness.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Интелектуалната готовност за училище е една съставна част от т. н. обща
готовност заедно с личностно-мотивационната готовност, волева и нравствена
готовност и психофизиологичната и морфофункционалната зрелост. „Общата
готовност за училище по своята същност е психологическа готовност“ [3:14]. В
нейното съдържание се включват общи знания и умения, които децата в предучилищна възраст е необходимо да владеят и които са им нужни при усвояването на учебните предмети в училище; както и интерес и желание за учене.
Така към общата готовност се включват компоненти на учебната дейност [3:14].
Според Л. Венгер и В. Мухина овладените компоненти на учебната дейност са
свързани със система от умения и правила за моделиране на класификации,
сериации и вербално-комуникативни отношения, саморегулация и действие по
указание на възрастен и др.
Специалната готовност на децата за училищно обучение е резултат от образователната подготовка по отделните образователни направления. Според Д.
Батоева обаче специалната подготовка не се свежда само до овладяване на формален обем от знания, а подпомага цялостното развитие на детето и разгръща
неговите възможти.
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Много автори посочват, че интелектуалната готовност е изключително важна при подготовката на децата за училище. „Интелектуалната готовност се
определя от обема знания и представи на детето за обкръжаващия го свят и от
нивото на развитие на мисловните процеси. Важна е степента на организираност на способностите на детето да мисли, да помни, да е наблюдателно и внимателно.“ [3:15]. Невинаги обаче високата интелектуална готовност съвпада с
личностната готовност за училище, тъй като знанията са само една от целите
на предучилищната подготовка. В пълна сила е твърдението на Г. Бижков, че
конструктът готовност за училище има комплесен характер и не може да се наблюдава еднократно, едномерно, нито пък въз основа на отделни факти и измерения да се направи цялостната му оценка. Решение за готовността за училище
се взема за всяко дете поотделно след анализ на данни и оценки за психофизическото, познавателното, и социалното му развитие, получени чрез различни
диагностични методики. Така целта на диагностиката не е да определи времето
за тръгване на училище (тоест дали детето е готово или не за училищно обучение), а да се оцени областите и характера на помощта, от които то се нуждае за
успешното приспособяване към училищната система.
Много автори от различни области на педагогиката, психологията, медицината и други, проявяват интерес към готовност на децата за училище. На
практика този въпрос ще бъде актуален винаги, защото неговият обект са децата в предучилищна възраст. Нашият интерес към изследванто и отчитането
на училищната готовност е продиктуван от факта, че с децата с умствена изостаналост, които са част от голямата група т. н. деца със специални образователни потребност (СОП), подобни изследвания не се правят или са единици (В.
Матанова, С. Николова). Разбира се нямаме предвид всички деца с умствена
изостаналост, а само тези в лека степен, които подлежат на педагогическо въздействие и се обучават в масови детски градини и училища.
Предмет на изследването са интелектуалните способности (интелектуалната готовност) и възможности на 6 – 7-годишните деца.
Обект на изследването: са деца с умствена изостаналост и деца в норма от
предучилищна възраст.
Основна цел на изследването: да се проучи нивото на училищна готовност
на 6 – 7-годишните деца с умствена изостаналост за очертаване на проекциите
на педагогическо взаимодействие в подготвителна група при подготовка на децата за училищно обучение.
За реализирането на целта са конкретизирани следните задачи:
1. Да се установи нивото на интелектуалното развитие на децата с умствена изостаналост (експериментална група) в края на четвърта група.
2. Да се проучи нивото на интелектуалното развитие на децата в норма
(контролна група) в края на четвърта група, като това служи за ориентир към
какво можем да се стремим при обучението на децата с интелектуални нарушения.
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3. Да се очертаят дефицитите в интелектуалната готовност на децата за
училище и да се проектира педагогическа дейност, подходяща за достигане на
училищна готовност.
4. Да набележим приоритетите за работа през следващата учебна година в
зависимост от индивидуалното ниво на развитие на децата.
За реализиране на задачите и постигане на целта бе проучена специализираната литература по проблемите на интелектуалното развитие на 5 – 7-годишните деца и изискванията според държавната документация при постъпване в
училище. Това обуслови извеждането на тезата, че колкото по-висока е степента на интелектуано развитие на детето, толкова е по-добра готовността му за
училище.
Във връзка с целта и задачите на проучването, които трябваше да се решат, смятаме за най-удачен метод психолого-педагогическия експеримент. Като
допълнителни методи използвахме педагогическо наблюдение, което дава информация за особеностите на всяко дете, и математико-статистически – при
анализа и оценката на резултатите от изследването.
Методите, които бяха използвани при осъществяване на констатиращия
експеримент, са: тест за училищна готовност (стандартизиран); наблюдение;
беседа с ресурсните учители, които взеха участие в експерименталната работа
и детските учители.
Методика: В проучването е използван стандартизиран тест за диагностика на готовността на децата за училище. Тестът е стандартизиран и апробиран
през 1996 г. под ръководството на проф. Г. Бижков и колектив: Н. Попов, Б.
Ангелов, Б. Минчев, Р. Захариева, Ф. Стоянова и Шеф ван Кьойк. Първата апробация на теста е подготвена и проведена от Г. Бижков и Ф. Стоянова през
1993−1994 г. Последната апробация на Теста за училищна готовност от проф. Г.
Бижков и колектив: Л. Джалев, В. Ванева и К. Танева е през 2013 г.
В нашето изследване преценихме за най-удачно използването на редуцираната версия на Теста за училищна готовност от 1996 г. Съображенията ни
за избор на съкратения вариант са с оглед на това, че основната, експериментална група са деца с интелектуални затруднения и големият обем от въпроси в
пълния вариант на теста (107 задачи с времетраене от около 60 – 90 минути за
изпълнение), е непосилно за децата. Те нямат вниманието, търпението и интелектуалния потенциал да се справят с целия обем от задачи. Използването на
редуцираната версия или съкратения вариант на Теста за училищна готовност
съкращава времето и е предпочитан от много автори и от работещите в системата на предучилищното образование. Въпросите включени в съкратения
вариант са 40 и са подбрани по начин без това да се отрази на валидността и
обективността на изследването. Критериите за подбор на задачите в съкратения вариант са следните:
✓ Трудността да е близка до критичната стойност, за да се осигури максимална надеждност и валидност;
✓ Задачите да са с изборен отговор, така се гарантира обективизъм.
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Праговата стойност за вярно решени задачи от Съкратения вариант е равна на 29. Това означава, че едно дете трябва да реши поне 29 от 40 задачи, за
да се направи изводът че детето е готово за училище. Целта на теста не е да се
сравняват резултатите и постиженията на различните деца, а да се вземе индивидуално решение за всяко дете относно неговата училищна готовност, тоест
тестът е критериален. Въпреки това в много случаи по различни причини сравнения между две деца са необходими и се правят. Ние също правим сравнение
между две групи деца с умствена изостаналост и в норма, като двете групи са
поставени в една и съща възпитателна среда, при единен обучителен режим и в
сходни образователни условия.
Описание на групите в констатиращия експеримент:
1. Контролна група:
В контролната група се включиха 45 деца от четвърта предучилищна група
на възраст 6 – 7-годишна възраст, от които 25 момичета и 20 момчета. Това са
деца, посещаващи ЦДГ № 27 „Златната рибка“, град Шумен в групите „Морско
конче“ и „Ариел“.
2. Експериментална група:
Изследваната група се състои от 19 деца (8 момичета и 11 момчета) на възраст 6 – 7 години. Децата са с диагноза умствена изостаналост в лека степен и
със съпътстващи нарушения. Всички обследвани деца са интегрирани в масови
детски градини и са на ресурсно подпомагане към районния ресурсен център.
Децата от експерименталната група са преминали лекарска консултативна комисия (ЛКК), а някои от тях и ТЕЛК. Всички са с диагноза лека степен на умствена изостаналост и съпътстващи нарушения като:
✓ специфични разстройства в развитието на речта и езика;
✓ генерализирани разстройства в развитието – лека форма;
✓ детски аутизъм;
✓ хиперкинетично разстройство на поведението;
✓ разстройства на експресивната реч;
✓ смесено разтройство в поведението и емоциите, неуточнено;
✓ нарушение на активността и вниманието;
✓ специфично разстройство на речта и езика, с продължителни и
значителни затруднения в социалната адаптация;
✓ детска церебрална парализа;
✓ епилепсия.
Провеждане на изследването:
Изследването на децата и от двете групи (контролна и експериментална) се проведе индивидуално с всяко дете, като времето за изпълнение е според възможностите и индивидуалните особености на детето и отнема от 30
до 60 минути и най-често се провежда в два последователни дни. При децата
от контролната група продължителността на решаването на задачите варира
около 20 – 30 минути. Поради специфичните особености в интелектуалното и
емоционално състояние на децата с интелектуална недостатъчност от експе-
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рименталната група, при признаци на умора и отегчение експериментаторът
прекъсва изследването и продължава тестирането в някой от следващите дни.
Всички деца са изследвани в позната за тях обстановка в детската градина или в
ресурсния център, който посещават. Тестирането при експерименталната група се проведе от ресурсните учители, който работят с децата, тъй като експериментаторът е непознат за изследваните деца и най-често те отказват да работят
и е невъзможно да се отчете реалното равнище на развитие, както и формираните знания и умения.
Оценката на резултатите се извършва въз основа на индивидуален протокол, диагностичен профил, таблици за преминаване от тестов бал към интегрално скалиране. В Индивидуалния протокол се попълват отговорите на изследваното дете и от общия брой на верните отговори се образува тестов бал,
който се отнася към таблиците за преминаване от тестов бал към интегрално
скалиране. В таблиците е посочена прагова стойност, която посочва минимума
верни отговори за положителна оценка на училищната готовност.
Резултати:
1. Контролна група
На фигура 1 са изнесени резултати на училищна готовност при децата от
контролна група. Общият брой на децата е 45, като 34 са готови за училище или
това са 76 %, а 11 не са достатъчно готови или това са 24 % от децата.

Фиг. 1.
На фигура 2 са представени резултати на контролната група, която е
разделена по полов признак – момичета и момчета. Готови за училище са 84 % от
момичетата и 65 % от момчетата. Децата, които не достигат праговата стойност,
са 16 % от момичетата и 35 % от момчетата. Съотношението на получените
верни отговори при момичета и момчета очаквано е в полза на момичетата,
които постигат по-добри резултати.
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Фиг. 2.
На фигура 3 съпоставяме получените резултати за момчета: 13 деца или
65 % са готви за обучение в училище (30−39 верни отговора) и 7 деца или 35 %
не са готови (26−28 верни отгора); по същия начин и при момичетата 21 деца
или 84 % са готви за обучение в училище (30 – 39 верни отговора) и 4 деца или
16 % не са готови (26−28 верни отгора).

Фиг. 3.
2. Експериментална група
Резултатите, получени от тестирането на децата от експерименталната
група, не достигат праговата стойност от 29 верни отговора и можем да
обобщим, че всички те не са готови да постъпят в училище. Верните отговори,
които дават децата, варират от 7 до 24, което е далеч от праговата стойност. На
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фиг. 4 са отбелязани праговата стойност за училищна готовност равна на 29 и
постиженията на децата − среден бал момичета 18 верни отговора и среден бал
момчета 16 верни отговора.

Фиг. 4.
Ниските резултати са очаквани, като се има предвид същността на умствената изостаналост, която се изразява във вродения или рано придобит
соматически или психически дефект, който определя цялостното бъдещо развитие на детето.[6:24]. Първичният дефект предизвиква появата на вторични
отклонения, които се проявяват като нарушения в психичното развитие. Тези
нарушения се изразяват в психичните процеси мислене, памет и реч. Психологическата активност на децата с умствена изостаналост се определя до голяма
степен от състоянието на мисленето. [5:84]. Мисленето при децата с умствена изостаналост се формира в условията на непълноценно сетивно познание,
речево недоразвитие и ограничена практическа дейност. Именно поради тази
причина всички мисловни операции (анализ, синтез, абстракция, обобщение и
умозаключение) на тези деца са нарушени [5:85].
Резултатите от консатиращия експеримент макар и незадоволителни (при
експерименталната група) ни показват и доказват, че въпреки интегрирането
на децата с умствена изостаналост и ресурсното подпомагане, те трудно ще
достигнат нивото на готовност за обучение в училище. За успешната подготовка за училищно обучение е необходима системна и ежедневна корекционна
работа, методика която да подпомага детските учители и да е съобразена с възможностите на децата.
Децата със специални образователни потребности и в частност децата с
умствена изостаналост се нуждаят от своевременна подкрепа и помощ, за да се
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предотврати задълбочаването на неуспехите в обучението, както и последващи
емоционални проблеми, ниска самооценка, социална депривация, девиантно
поведение и др.
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ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНСТРУМЕНТА ПИАНО
ЗА МУЗИКАЛНО-СЛУХОВОТО РАЗВИТИЕ НА
СТУДЕНТИТЕ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО СОЛФЕЖ
Елизабет О. Маджарян
THEORETICS AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF
THE USE OF THE PIANO INSTRUMENT FOR MUSICALRISK DEVELOPMENT OF STUDENTS IN SOLFEGGIO
TRAINING
Elizabet O. Madzhayan
ABSTRACT: The report examines problems concerning the musical-theoretical and
practical training of students, studying the subjects of Preschool pedagogy, Preschool
and primary school pedagogy and Primary school pedagogy with a foreign language. The exhibition explores opportunities for using the piano as a universal tool
and a tool for studying the elements of the musical language, for the development of
the musical hearing and the acquisition of the executive skills of the students.
KEYWORDS: hearing music, musical and practical activities, sol-fa under piano
accompaniment.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 83/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Съвременните темпове на обществено-икономическо развитие, на активна трансформация на обществата, визията за човека и социалните взаимодействия, поставят непрестанно нови изисквания към образователната
система. В условията на съвременните образователни реалности проблемът
за ключовите компетентности на съвременния учител е особено актуален и
значим. „А пред институциите, подготвящи бъдещи учители, стои отговорността да се формира и направлява тяхното професионално израстване, тяхната професионализация в съответствие със задачите, пред които са поставени обществото и образователните и възпитателни институции“ [4:5−6]. Това
поставя нови предизвикателства пред музикалнопедагогическата теория и
практика, както и към музикално-педагогическите, музикално-теоретичните
и изпълнителски компетентности на педагога. Студентите, изучаващи специ-
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алностите „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална училищна
педагогика“ и Начална училищна педагогика с чужд език, в преобладаващата
си част са без предварителна музикална подготовка. Музикалният им опит и
грамотност най-често са на равнището на придобити в процеса на „битовото“
общуване с музикалното изкуство. Солфежът, изучаван в първи курс, първи
семестър, е дисциплината, при която се полагат основите на музикалното възпитание и обучение на студентите. Актуалността на проблема е повод за търсенето на ефективни средства при музикално-теоретичната им и практическа
подготовка, както и приложението на придобитите умения и компетентности в
съвременното образователно пространство. В изложението са проследени някои музикално-практически дейности в часовете по солфеж и използването на
инструмента пиано при изучаването на елементите на музикалния език, а също
и за развитието на музикалния слух и придобиването на изпълнителски компетентности у обучаемите.
Редица изследвания, проследяващи съществувалите методи и подходи при
използването на пианото при музикално-слуховото обучение, сочат, че като
учебна дейност се открива още през XVІІІ век. Поместените в сборника Италиански солфежи с цифрован бас примери представляват откъси от вече съществуваща музикална литература от произведения на италиански композитори.
Упражненията в сборника са предвидени за пеене с акомпанимент, записан с
цифрован бас. Дълго време изданието се е използвало като учебник за всички
музиканти и поради това достигналите до нас екземпляри в добро състояние
са много рядко. С основаването си през 1715 година Парижката консерватория става център със съществен принос в усъвършенстването на методиките за
възпитание на музикалния слух. Създават се нови, по-прогресивни методи за
развитието му. Солфежирането на абсолютна основа се установява и разпространява след появата на фундаменталния труд на видни френски композитори
„Солфежи за Парижката консерватория“. Упражненията в споменатия сборник
са предназначени за пеене с акомпанимент, означен с цифрован бас. Продължение на традицията – обучение на гласово-инструментална основа с участието
на инструмента пиано при музикално-слуховото обучение, е и употребявания
и до днес сборник „Солфеж на солфежите“ в няколко тома. Пианото присъства
в различните упражнения – при запознаване и овладяване на интервалите, за
фиксиране на интонацията, а също и за развитие на ладотоналния усет чрез
акомпанимент, представляващ хармонизация. Поместеният материал е предвиден за солфежиране с акомпанимент, изпълняван от педагога. Авторите на
труда отдават голяма роля на употребата на инструмента пиано. Въпреки липсата на конкретен методичен коментар, става ясно, че още тогава музикалните педагози са водени от убеждението за ползата от прякото контактуване с
клавиатурата в музикално-слуховото възпитание. В музикалнопедагогическата
практика в края на XVІІІ и началото на ХІХ век става традиционно публикуването и изпълнението на солфежи и упражнения с пиано, наречени вокализи,
предназначени предимно за обучението на певци. Някои от тях и до днес са
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запазили позицията си като отличен материал както за пеене, така и за цялостната страна на музикално-теоретичното обучение и слуховото възпитание.
Показателно е и схващането на някои композитори и вокални педагози, че с
акомпанимент на пиано и най-механичните упражнения биха били изпълнени
по по-художествен начин.
Във връзка с разглеждания проблем, интерес представлява аналогът, който откриваме в някои педагогически разработки на унгарския композитор и
педагог Бела Барток (1881 – 1945). Във въведението към цикъла „Микрокосмос“, композиторът пояснява, че някои от пиесите са написани и предвидени
за изпълнение с глас и акомпанимент на пиано и по този начин ученикът се
запознава с музика на три петолиния. Към всяка от пиесите композиторът е написал специални указания и препоръки за възможните начини на изпълнение.
Същественото тук е препоръката тези пиеси да се изпълняват под собствен съпровод от обучаемия, а не от педагога или друг изпълнител.
Съвременната българска солфежна система обобщава дългогодишния
опит и положителните тенденции, свързани с проблемите на музикалния слух
и развитието му, преосмисля ги и доразвива в различни аспекти. Съществуващите солфежни издания са илюстрация на българската методика за развитие на музикалния слух и са част от българската солфежна система в цялост.
В повечето от тях, част от учебното съдържание заемат образци и примери за
изпълнение с глас и инструмент (пиано), което е показателно за разбирането на
авторите за значението на тази дейност в обучението. Всички те са единодушни
в мнението си, че посочените форми на работа повишават ефективността при
музикално-слуховото обучение и оказват положително въздействие върху параметрите на музикалния слух. Авторът на „Метод за музикално-мисловна техника върху гласова и инструментална основа“, К. Попдимитров, ясно изразява
позицията си по проблема, че „свързването на певческия с инструменталния
метод върху клавиатурата е едно щастливо съчетание“ [3:7].
Отчитайки възможностите и предимствата на инструмента пиано, още в
началния етап на обучение се използва в широко солфежната практика. То е
инструмент, който в най-голяма степен е универсална база за изграждане на
мисловните музикални процеси, на музикалното съзнание. Предимството на
пианото в сравнение с другите музикални инструменти е, че тоновете му са
с фиксирана височина и е най-подходящ като нагледно средство – клавиатурата му се използва за звуково онагледяване на изучаваните музикални елементи, както и при усвояването на теоретични знания. „Музикалният инструмент (особено пианото) създава добра база за онагледяване, за използване в
музикалното обучение на различни средства и похвати, както и на съответната
техника на изпълнение, доближава солфежните дейности до изпълнителската
и музикалнотворческата практика…“ [2:13]. „Използването на гласа и инструмента в развитието на слуха превъзмогва недостатъците и едностранчивостта в
подходите само на гласова или само на инструментална основа“ [2:13 – 14]. „Пианото представлява … нагледна, звучаща мускулно-осезателна основа, а самата
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клавиатура – незаменим звуков наглед“ [3:7]. На клавиатурата на пианото найпълно и бързо се осъществява връзката между нотен знак, тоново име и тоново
звучене. То дава възможност едновременно да се чуе и види всеки изсвирен тон,
интервал, акорд, мелодия. Възпроизвеждането на тоновете от клавиатурата на
пианото, подкрепено с едновременното „виждане“ на клавишите и „чуване“ на
самите тонове, е предимство, което друг инструмент не притежава така пълно и всеобхватно. „Създава се верига от съвпадащи се значения – това, което
виждам е това, което чувам, а виждам и чувам това, което „произвеждам“ и „…
всичко това се опосредства и от участието на вокалната моторика“ [1:29 – 30].
Така възникналият звуков образ на изучаваните музикални явления се възприема като преход от теоретични понятия към съответстващите им слухови представи и различните „абстрактни“ обекти се материализират в някаква осезаема
форма. Това улеснява процеса на осмисляне на теоретичния материал, както и
качеството на усвояване и запаметяване.
Пианото представлява богат източник на органически усещания за функционалния механизъм на музикалното възприятие. При изпълнението на този
инструмент се предизвикват най-разнообразни усещания – слухови, зрителни,
тактилни, мускулни и др. Те създават областите на междупредставните асоциации и са важна предпоставка за пълноценното възприятие на музиката като
неин органически компонент. Друго важно предимство е, че при свирене на
пиано се получава материално усещане за всички участващи тонове – зрителния образ на нотния текст (партитура) и реалното звучене на музикалното построение. Цялостното представяне на многоликата музикална тъкан осигурява
не само участието на различните сетива, но се повишава и нивото на тяхната „всеобхватност“, т. е. вижда се, докосва се и се слуша (чува) всичко и това
предпоставя цялостното възприемане на изпълняваната музика. Съчетаването
на гласовия тембър и тембрите в различните регистри на пианото обогатява
музикалното възприятие, стимулира правилното изграждане на тоновото възпроизвеждане, тъй като сетивата участват заедно в музикалния процес и си
взаимодействат..
Имайки предвид споменатите предимства считаме, че използването на пианото като помощно нагледно средство при работа със студентите трябва да
присъства в почти всеки момент в урока по солфеж. Още в началния етап на
обучение пианото се използва като средство за онагледяване при усвояването
на теоретичните знания. При запознаване с елементите на музикалния език,
използването на пианото се свежда предимно до: свързване на тоновите имена и поредността им с клавиатурата на пианото; свързване на представата за
тонова височина със съответен тон (клавиш); свързване на тоновете от клавиатурата със съответен нотен знак на петолинието; едновременно озвучаване
с глас и инструмент на интервали, тризвучия, гами на тоналности, свирене на
песните и техните звукореди и др. Дейност, доказала ефективността си в музикалнопедагогическата практика е и възпроизвеждането на песни и музикални
примери с акомпанимент на пиано. Като дейност, представляваща единство на
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сензорни, моторни, двигателни и познавателни механизми, въвеждането и в
обучението по солфеж е насочено, от една страна, към процеса на ограмотяване
в различните му параметри и практическото овладяване на музикалната изразност, и от друга − като дейност, илюстрираща комплексната взаимообусловена
изява на елементите на музикалния език. Чрез възпроизвеждането на разнообразни музикални примери и песни се обогатяват музикално-слуховите представи, уменията за чисто интониране, нотно-четивната техника. Използваният
музикалния материал е съсредоточен преди всичко върху песенния репертоар
от учебниците по музика от съответните класове. Макар и ограничено, включваме и конструктивни задачи, предимно при запознаването и изучаването на
даден елемент, понятие, явление. В различните етапи на обучение вокалната
партия се изпълнява с текст, а впоследствие – с тонови имена и чрез солфежиране. Предвидените за пеене с едновременно свирене на инструмент упражнения се конструират и подбират така, че не изискват предварителен музикалноизпълнителски опит. Те са съобразени с принципа за постепенно усложняване
и разширяване на обхвата на изучаваните музикални елементи и явления.
Важен етап, предхождащ същинската дейност, представляват подготвителните упражнения. Първоначално те са насочени към времевия компонент
на музикалния слух, обективизиран чрез метроритмичния усет. В зависимост
от характера, спецификата на жанра и особеностите на изучаваните песни, подготвителните упражнения най-често се свеждат до възпроизвеждане на ритмични схеми, отразяващи метрума, ритмичния рисунък на мелодията, както и
такива, които са конструирани на принципа на нееднаквост и неедновременност по отношение на ритъма на изпълняваната песен. За целта първоначално
използваме поместените в учебниците по музика схеми и нагледни средства.
В тях авторските колективи използват разнообразни интересни и атрактивни
форми, подпомагащи усвояването на елементите на музикалния език. Музикалният материал е поднесен по достъпен начин, съобразен с възприемателните възможности на малките ученици. Изхождайки от убеждението за ефикасността им, считаме, че някои от предложените форми могат успешно да се
реализират и в учебната дейност със студентите – улеснява се процеса на възприемане и осмисляне на изучаваните явления и е по-пряк път до практическото им овладяване. Предложените нагледни средства, илюстриращи видовете метрична пулсация, първоначално представят двувременните и тривременни метруми с ранвномерна пулсация, а по-късно – с неравномерна пулсация
и свързаните с тях неравноделни размери. Следвайки тази последователност,
лесно се реализират задачи като отъждествяването на схемите, илюстриращи
видовете метруми със съответните размери и възпроизвеждането им като ритмичен съпровод. Въвеждането на акомпанимента първоначалното е с ритмика,
дублираща метричната пулсация, а впоследствие се усложнява на принципа на
нееднаквост и неедновременност с ритмичния рисунък на мелодията. В първоначалния етап възпроизвеждането на ритмичните схеми е подражателно. След
запознаването с нотните стойности и техните съотношения, следва и предста-
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вянето на нотен израз на заучаваните построения − записани с нотни стойности под текста на изучаваната песен, а впоследствие – и на две петолиния.
При изучаването на неравноделните размери, акомпаниментът подпомага точното и ритмично възпроизвеждане на неравномерната пулсация, овладяването
спецификата на броене, вариантите на раздробяване на двувременната и тривременна група, характерни жанрови белези и др. Изпълнението на всеки от
предложените образци и примери представлява многофункционална дейност
и изисква раздвояване на вниманието. Освен това, създаваната от ритмичния
съпровод фактура улеснява слуховото възприятие по линия на нееднаквост и
поставя слуха в ситуация, подобна на тази при възприемането на многоглас.
Прочита на всяка партитура е предхождан от подробен анализ, обхващащ
елементите както хоризонтално, така и вертикално, отчитайки специфични
връзки между двата гласа. Най-често анализът е насочен към откриване на еднаквост, сходство и различие на мелодичните линии, обем на мелодичните и
хармонични интервали, тоновите трайности, на ритмичния рисунък на отделните гласове и др. Подбират се музикални примери, на основата на които се
овладяват различни ладотоналностни, метроритмични, интервалови и други
взаимоотношения между тоновете, видовете движения между гласовете – странично, паралелно, противоположно, право. Първоначално подбираме музикални примери и песни, при които съпровождащия глас е върху един тон (бурдон), а по-късно включваме и такива, при които съпроводът е изграден върху
два или повече тона, хармоничен интервал, акорд. Така поставеният съпровод
оказва ладова и функционална опора при вокалната реализация и до голяма
степен гарантира чистота при интонирането. Следването на принципа на нееднаквост и неедновременност на съпровода с ритмичния рисунък на мелодията
допринася и за разбирането и осмислянето на комплиментарността като един
от важните принципи в музиката.
Наблюденията ни върху развитието на студентите посочват описаните
дейности като средство за обогатяване на музикално-слуховите представи,
уменията за чисто интониране, нотно-четивната техника, теоретичните знания за музикално-изразните елементи и др. Предвид това, че в педагогическата
практика компонентите на музикалния език се изучават отделно, за да се усвои
спецификата им, те се явяват като средство за разширяване и задълбочаване на
взаимовръзката и функционирането им в музиката. Така „съвместните“ представи се отразяват едновременно, фиксирайки тоново-височинни параметри,
свързвайки ги с различни ладови и метроритмични прояви в музиката. Независимо от разнообразието на прилаганите форми на работа, в практикуването
им не се допуска отделяне от музикалната интонационна среда. Това е както педагогически оправдано, така и психологически аргументирано в съответствие
със спецификата на музикалното възприятие, при което слуховите компоненти
съжителстват в единство и равенство с двигателно-пространствените.
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ВЪЗПРИЕМАНЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯТА НА
ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО В ГАЛЕРИЯ ОТ
УЧЕНИЦИТЕ − ВАЖЕН ФАКТОР ЗА ЕСТЕТИЧЕСКО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Елица В. Дойчинова
PERCEPTION OF WORKS OF ART IN A GALLERY
BY STUDENTS − AN IMPORTANT FACTOR FOR
AESTHETIC IMPACT
Elitsa V. Doychinova
ABSTRACT: Organized and guided visits of students to art galleries develop their
skills to perceive, understand and appreciate the works of art; The students’ aesthetic
feelings arising from the perception of artistic works are accompanied by the awareness that reality is not directly perceived; Emotional experiences of students are particularly strong when they communicate with the works of fine art; The communication of students with the art in an art gallery assists their intellectual development;
From the art that students observe with the help of their teacher they learn means
of expression, meet new characters, draw new ideas and inspiration, develop their
artistic and creative abilities; The colors in the paintings cause significantly more
complex emotional conditions in the minds of the students. The inclusion of children in the art activity by acquainting with pictures of Bulgarian and foreign artists
brings to them habits and necessity for introducing elements of the wonderful in the
life, nature and social relations; Visits to art galleries stimulate their visual literacy
and drive their creativity.
KEYWORDS: students in an art gallery; aesthetic feelings and emotional experiences; intellectual development; new characters, ideas and inspiration; impact of
colors in paintings; visual literacy.
Емоционалните преживявания на учениците са особено силни при общуването им с произведенията на изобразителните изуства. При целенасочени
контакти с художествените творби пред учениците се разкриват способност на
възприемане, стимулира се развитието на въображението и творческата им изява и те започват самостоятелно да оценяват произведенията на изкуството. За
да се постигне такова целенасочено контактуване с творбите на изобразителното изкуство, трябва много внимателно да се подберат творбите, съобразявайки
с конкретния опит и познание на учениците. Много важно е произведението
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на изкуството да бъде достъпно по художествено съдържание и идея. За да не
останат учениците само на равнището на емоционалното възприятие те трябва
да бъдат подпомагани в разбирането и чувстването.Общуването на учениците
с изкуството в художествена галерия и целенасоченото и анализирано възприемане на произведенията на изобразителното изкуство с помощта на учителя
подпомага интелектуалното им развитие, тъй като в тези произведения е събран социално-историческият опит на обществото.
Това общуване изисква висока интелектуална подготовка и проява на
силна емоционална чувствителност от страна на учениците. Имайки предвид
специфичните възрастови особености на децата, техния опит, познания и разбиране, е необходимо учителят да се съобразява с това при подбора на произведенията на изобразителните изкуства. Същевременно педагогът е длъжен
постепенно да насочва учениците към стойностните ценности в изкуството,
към художествено-естетическата, познавателната и нравствената стойност на
разглежданите произведения.
Известният американски учен Рудолф Арнхайм в книгата си „Изкуство
и виждане“ разглежда и анализира отношението между възприятието и изобразителното изкуство.Той доказва, че е невъзможно развитието на детето вън
от изобразителното изкуство, защото това изкуство е крайно проявление на
визуалното мислене. Възприемането на произведенията на изобразителното
изкуство в галерия от учениците е важен фактор за естетическо им възпитание.„Естетическите и възпитателните функции на изобразителното изкуство
имат дълбоки педагогически традиции както в световен, така и в национален
мащаб което е основателна причина в образователните системи по изобразително-творческа активност на детската личност да стартира още от най-ранна
възраст.“ [1,7] Чрез дисциплината Изобразително изкуство учениците натрупват знания и опит за общуване с произведенията на изкуствата, формират естетически критерии за оценка и подбор. Факт е, че изобразителното изкуство
се явява източник на духовна наслада и така функциите му се простират освен
върху познавателното развитие на ученика, така и върху естетиката.При взаимоотношенията си с учениците учителят се стреми те да изпитват удоволствие
от съприкосновението с изобразителното изкуство. „На подрастващите е необходимо да се предложи любов и доверие, уважение и приятелство, да се поощряват и окуражават техните интереси, способности и таланти, осигурявайки им по този начин най-добър старт в живота. В условията на съвременното
обучение по изобразително изкуство е застъпено определението за изкуството
като духовна енергия, която има за цел да накара детето да мисли, да изгради
способността му да възприема, съпреживява и създава красотата във всички
области на живота, да го развълнува и да го подтикне към творчество. Творческата дейност е естествено в живота на детето, като отразява неговите индивидуални черти, темперамент, вродени заложби, черти на характера, интереси и
възпитание.“ [3, 3] Л.Н.Толстой изрича: „Ако човек не е свикнал в детството си
да твори, в живота той само ще копира и подражава“.
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В структурата на учебното съдържание на обучението и възпитанието чрез
дисциплината Изобразително изкуство е включен и разделът „Възприемане на
изкуството“ в отделните класове. Участието на този раздел има неоспорим и
изключително важен принос при изграждане на общи представи за света на
изкуствата и конкретно към изобразителните произведения. Организираното
и информирано посещение на учениците в художествените галерии възпитава
умениятаим да възприемат, разбират и оценяват произведенията на изкуството. Чрез контролираното от учителя разглеждане и анализ на произведения на
изкуствата пред учениците се разкрива връзката между действителността и художествените образи, развиват се художествените им възприятия и познания.
Когато учениците се запознаят с произведенията на изобразителното изкуство
от различни стилове и епохи в тях се изграждат оновите на естетико-оценъчните и критични възможности. Естетическите чувства на учениците, възникнали
в резултат на възприемането на художествени творби са съпроводени от съзнанието, че действителността не се възприема непосредствено. Тя първо се отразява в съзнанието на художника, който я пресъздава в художествената творба
чрез образи и цветове. Подобно отражение на процесите на възприятието е
източник на наслада и създава цяла гама от разнообразни преживявания – радост, вълнение, печал, възторг, удивление, преклонение, страх, негодувание,
възхищение.Освен познавателен и духовно-емоционален контакта с произведенията на изобразителното изкуство в галерия оказва влияние и върху рисуването на ученика. От изкуството, което учениците наблюдават с помощта на
учителя, те усвояват изразни средства, срещат се с нови образи, черпят нови
идеи и вдъхновение. Развиват художествено-творческите си способности. Цветовете в картините предизвикват значително по-сложни емоционални състояния в съзнанието на учениците. Тяхното въздействие надхвърля границите
на непосредствените усещания, а колоритните съчетания в тях предизвикват
богата гама от преживявания и емоции. Цветовете се асоциират с разнообразни определения: червен – активен, енергичен, възбуждащ; жълт – весел, привлекателен, ободряващ; оранжев – жизнерадостен, пламенен; зелен – топъл или
хладен, спокоен, предразполагащ към размисъл; син – нежен, сантиментален
или сериозен и т. н. Подобни определения могат да се срещнат и за зрителните
въздействия на линиите при общуване на учениците с произведенията на изобразителните изкуства: отвесна линия – стремителна активна; хоризонтална линия – пасивна, успокояваща; начупена линия – нервна, драматична. В конкретна културна среда, каквато е художествената галерия, учениците ще проявят и
емоционална отзивчивост, радост, вълнение, възхищение, желание за контакт
с художествените образи. Приобщаването на децата към изобразителната дейност чрез опознаване картини на български и чужди художници, ще възпита
у тях навици и необходимост за внасяне елементи на прекрасното в бита, природатаи обществените отношения. В България градските галерии вече стават
„класни стаи“, където учители и изкуствоведи водят уроци. Вратите им са отворени за изнасяне на уроци по изкуства. Галериите разполагат с богати сбир-
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ки от ценни художествени произведения. В тях по достъпен и развлекателен
начин се формира начална художествена култура сред учениците, благодарение
на която те развиват способността си за мислене, разбиране и съпреживяване
на изкуството, което наблюдават. В извънучилищна среда, в неформална обстановка на галерията, учениците имат възможност да се запознаят едновременно с произведения от българско и чуждестранно изкуство. Могат да рисуват по образци на световноизвестни художници, и да представят творбите
си в същата галерия. С помощта на своите учители учениците дават собствена
интерпретация на изложените в галерията картини.Учениците се запознават с
художествените творби под формата на интерактивна разходка, като по този
начин добиват навици и увереност да гледат картини и да говорят за тях; да
получават базови познания по отношение на рисунка, композиция и колорит.
Същевременно се научват да разграничават основните жанрове в живописта
и водещите исторически епохи. Контактуването с творби на изобразителното изкуство може да се осъществява по време на организирането на различни
форми на художествено-естетическа дейност извън училището: посещения на
художествени изложби, музеи, галерии, ателиета на художници; възприемане
на паметници, декоративни пластики, декоративни пана, стенописи и др.; по
време на разходки, излети и екскурзии. Изброените форми съдействат учениците да се запознават с най-значителните произведения в оригинал, да осмислят ролята на изкуството в живота на хората, да добият представа за творческата атмосфера в ателието на художника и творческия му труд. Посещенията
в художествената галерия стимулира визуалната грамотност у отделните деца и
задвижва тяхната креативност. Наблюдавайки платната на талантливи художници от различни епохи, учениците изпитват спонтанно желание да създават
изкуство и да изразяват емоциите си.В художествената галерия с помощта на
учителя учениците се запознават с художествени произведения от различни
исторически епохи, различни стилови течения, включително и с авангардните
съвременни направления. По този начин те се убеждават във вечно търсещата
нови творчески измерения същност на изкуствата.
Представям примерна дидактична структура на план-конспект за урок по
изобразително изкуство осъществен чрез посещение в художествена галерия.
Урокът се провежда в галерия. Със съгласието на уредниците на художествената галерия учениците ще рисуват или прерисуват по тяхно желание изложените
художествени творби. Предварително са подготвени столчета и стативи. В художествената галерия се представят живописни, графични и скулптурни произведения. Темата на урока е цветовете в картините. Целта е развиване на художествен и естетически усет, чувство за ритъм и симетрия. Задачите са за обогатяване на образните представи за художествените произведения в галерията
и в частност−картините на художника; разкриване характерните особености
на конкретното художествено произведение; постигане на композиционно и
цветово равновесие при рисуването; за формиране на умения за хармонично
съчетаване на цветовете, усвояване на изобразителни умения и техники на ра-
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бота с цветни материали; развиване на комбинативното и вариативното мислене; възпитаване на естетичски вкус и усет за ритъм, цвят, и композиция;
представи, въобръжението, фантазията, емоционалната отзивчивост и творческа активност на учениците; формиране на интерес и оценъчно отношение към
произведенията на художественото изкуство чрез наблюдаване на конкретните
художествени произведения; изграждане на качества на личността-активност,
самостоятелност, наблюдателност, инициативност. Изискванията към всяко
дете са: след като разгледа изложените картини в галерията, да нарисува своя
картина наблюдавайки картината на художника. Разяснява се липсата на задължение да прерисува, и възможността му да пресъздаде на листа това, което то
вижда или си представя съобразно асоциациите му. На ученика се предоставя
възможност да избере:композиционното решение;цветовото решение – брой и
вид на цветовете;техниката на работа с акварелни, темперни или акрилни бои.
Използваните учебни и специфични методи са: разказ, беседа, демонстрация,
нагледност, самостоятелна изобразителна дейност, похвати (обяснение, указание, съвет, кореркция, конферанс) Предварителната подготовка на учителя се
състои в запознаване с методическа литература и нагледни материали от учебника и други източници, свързани с темата. Осигуряване на бои (акварел, темпера, акрил) съобразно предпочитанията на ученика. Нагледните материали,
необходими за урока, са: картините на художника, изложени в художествената
галерия. Предварителната подготовка на учениците е свързана със запознаване
с биографията на художника, чиито картини ще бъдат предмет на обсъждане и
русуване. Набавяне на необходимите материали за урока – листи за рисуване,
бои, четки, дунапренова гъбичка и др. В уводната част на урока темата се поставя мотивирано и емоционално, активизират се образните представи, впечатления и преживявания на учениците с помощта на кратка беседа, придружена с
онагледяване, демонстрация на учителя и поставяне на конкретни изисквания
към учениците. В основна част на урока, след като се запознаят с картините в
художествената галерия, ученицитеосъществяват самостоятелна изобразително-твореска дейност, а учителят дава конкретни съвети, насоки и прави корекции (индивидуални, групови, общи), стимулира творческите изяви. Направените корекции трябва да бъдат съобразени с равнището на индивидуалните
възможности и уменията на учениците.Учителят организира обсъждането на
получените рерзултати на учениците. Сравнява се конкретното художествено
произведение (рисуваната картина) с рисунката на съответния ученик, който от своя страна обяснява асоциативното си рисуване, споделя чувствата и
емоциите си при създаване на рисунката.Обсъждането включва разглеждането, анализирането и оценяването на изобразителните резултати по следните най-общи показатели:постигната хармония по отношение на цветовете в
рисунката;проява на оригинални и нестандартни решения в композирането и
цветовото изграждане;прецизност на изпълнението.Учителят насочва вниманието на учениците към някои техни творби, в които хармонично са подбрани
подходящи контрастни цветове. Поощрява учениците, които са проявили нес-
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тандартно творческо виждане в процеса на рисуването. Конферансът показва
доколко учителят е извършил успешно организацията и повеждането на урока.
По време на конферанса учениците имат възможност да сравняват и оценяват
изобразителните си резултати критично и самокритично.В края на учебния час
учителят дава указания и напътствия за подготовката на учениците за следващия урок по изобразително изкуство.
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far away. The social sense of the intercultural educational area reveals in its ability to
relay forms of cultural and social experience. The sense of „equality“ makes the pressure of suppression and restriction of significant personality identifications lesser.
The intercultural educational area presupposes both understanding of the complex
and multi-dimensional personality/background identity that marks the social development of the individual and tolerance to diversity available in various (co-)identifications. This is a very complex and multi-layered process where relations between
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The paper discusses the problems of the intercultural educational area as socially
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are enhanced by the inner necessity for collaboration and empathy. The process itself
involves exchange of meanings, development of a unified strategy for interaction,
perception and understanding of the other/the stranger that is so far away. The social sense of the intercultural educational area reveals in its ability to relay forms of
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Човек живее в социална, културна, образователна и материална среда,
която има надиндивидуални правила и изисквания, налагани на отделния индивид. Културата е „интерактивно свързана съвкупност от общи характеристики, които влияят върху взаимодействията на групите в образователната среда“
(Хофщеде, 2001: 110). Същността ѝ се състои в това, че традиционните идеи и
свързаните с тях ценности влияят върху поведението и начините на взаимодействие на представителите на различните култури в образователната среда.
Културата е единство на материалното и менталното в образователната среда.
Тя е съвкупност от колективни базови правила, адаптирали се успешно не само
във вътрешната (образователна) среда, но и във външната и разработени достатъчно добре, за да бъдат считани за ценни (Иванов, 2010: 15).
С течение на времето образователната среда започва да придобива определена специфика, където взаимодействащите развиват определено поведение
с положителен ефект за общото състояние (Иванов, 2010: 19). Това поведение
започва да се повтаря и постепенно се развива като очаквания и норми, а найсилните норми на поведение и взаимодействие постепенно се превръщат в традиции или правила.
Поради това, за да поддържа положителен баланс на емоциите, личността
трябва да интегрира тенденциите на глобалния Аз-образ с даденостите и условията на нейното съществуване (Величков, 2012: 15). По отношение на процесите в
материалната и социалната среда личността развива определен набор от компетентности, които ѝ помагат да променя наличните дадености и да насочва хода
на събитията съобразно собствените изисквания. Тези компетентности стават
част от образа за себе си и придобиват самостоятелна важност и значимост.
Човек не може да се изключи от социума. Грижите, получени в ранното
детство, езикът, придобитите компетентности, не могат да бъдат интегрирани
и поддържани, ако човек не е част от едно или друго социално обединение. В
него и чрез него той може да бъде защитен и подкрепен. Това изисква принадлежност към определена група, общност, а в по-широк план – и към определена
култура. В рамките на тази принадлежност се осмисля и личният опит и биографичен път. Освен това, вътре в общността става възможно да се потвърди и
наложи собствената уникалност и значимост в многообразието на социалния
свят. Потвърждаването на собствената значимост и уникалност в обективните
условия на социалното битие предполага признаването им от страна на другите. Формите на изразяване на това признание влизат в съдържанието на личната ценност и най-добре се разгръщат в образователната среда.
Като социално същество човек е принуден да се съобразява с даденостите
и изискванията на социалната среда. Те обуславят формирането на структурата на нормативните стандарти. В съдържанието на тази структура най-ясно се
открояват моралните правила, които личността следва. В последните години
международната общност се ангажира с идеята за едно по-тясно сътрудничество между отделните страни в различни области, включително в образованието.
Динамиката на развитие в глобален план идентифицира проблема за форми-
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ране на различни човешки компетентности в етапа на обучение, тъй като въздействието на глобализацията върху съвременното общество променя радикално установените идеали, мненията и становищата относно валидността на
теориите за мирното съжителство и междукултурното взаимодействие. Специално внимание вече се отделя на развитието на основни компетенции в обучаемите, които ще допринесат за развитието на творческата инициативност,
независимост, отговорност, вземане на решения, толерантност към езиковите
различия, култури и религии, чужд език, комуникативни умения и използване
на информационните технология особено в контекста на съвременната социално-културна действителност. Освен това самите обучаеми, поради необходимостта да общуват с различни националности следва да формират основни
междукултурни компетентности.
Образователната среда (в частност университетската образователна среда) е специфична организационна структура, която съчетава труд, учене и взаимодействие. Организационната политика спрямо студентите, традициите,
ценностите и нормите на взаимодействие, организацията на учебния процес,
материалната база, взаимоотношенията между студентите, отношенията преподаватели – студенти и служители – студенти е индивидуална и се различава между отделните университети в национален и световен план. Те създават
предпоставки и условия за вариации в степента на удовлетвореност от следването и от живота и влияят съществено върху усвояване на модели за поведение,
които впоследствие се пренасят във взаимодействието между представители на
различни култури в тази среда.
Университетската среда включва както материалната база и условията на
обучение, така и социалната среда. Там, където има подходяща материална база,
се създават предпоставки за добри практики по отношение на приемането на
различния. Социалната среда и преди всичко взаимоотношенията с колегите
са фактор, който може да въздейства върху установяването на успешна и ефективна комуникация с представителите на различни етнически, религиозни и
езикови групи. В рамките на образователната среда действат феномените на
социалното влияние и подражание, както и желанието на студентите да бъдат
приети и одобрени от колегите.
В този смисъл съществуващите норми и модели на поведение в дадена
страна и възгледите определят аспектите на ефективното междукултурно взаимодействие. Организационните фактори, в случая университетската среда,
пречупват влиянието на социалните фактори и оказват влияние върху механизмите на социално сравнение – вътре в рамките на университета, между университетите в дадена страна и между университетското образование в отделните страни. Това социално сравнение се отнася и до другите социални групи
в дадена страна и в съчетание с цялостната ситуация в нея – икономическа и
политическа, дава оценката за качеството на живот и формира равнището на
удовлетвореност или неудовлетвореност от възможностите за осъществяване
на междукултурно взаимодействие.
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От съществено значение са съществуващите традиции, норми и ценности
в даден университет, т. е. организационната култура, която определя очакванията и изискванията спрямо студентите и задава правилата и начините на поведение. Когато ценностите и нормите са ориентирани към толерантност и междуличностно развитие, се формират очаквания, които могат да повлияят върху
ефективността от взаимодействието и се предполага, че тава ще се пренесе и в
междуличностното взаимодействие в света, извън образователната среда.
В това отношение организационната политика на университетите е мощна
предпоставка за повишаване на удовлетвореността от различните области на
живота и за въвеждане на норми и ценности, които ограничават нездравословните практики като агресия, липса на толерантност и неразбиране на различния. Някои може да кажат, че разглеждането на проблема за особеностите при
взаимодействието между представителите на различни култури в образователната среда днес вече не е актуален, че неговото разглеждане във време на глобализация, мобилност, информационна и комуникационна свобода, на международни обединения, гражданско общество и прочие е нещо безпредметно,
когато всички сме или поне се опитваме да бъдем представители на глобалното
човечество като общност и граждани на света.
Проблемът обаче е не само актуален, но и доста деликатен. От една страна, именно във време на глобализация, взаимно опознаване и взаимодействие
на различните в културно отношение общности етносът и етническата идентичност стават проблематични. В постмодерното общество връзките между
хората са по-повърхностни, краткотрайни, ситуативни. Етническите общности, особено в големия град, са по-скоро въображаеми, съществуващи единствено в съзнанието и самосъзнанието. Това, разбира се, не означава, че тя
непременно отслабва или изчезва, а по-скоро, че в повечето ситуации от всекидневието ни тя не изпълнява особени функции и няма много неща, които
да провокират нейното появяване на преден план в съзнанието – етническата
идентичност е в нещо като режим на готовност и не се проявява, докато няма
нужда от нея.
От друга страна, в немалка част от света и в Европа ставаме свидетели
на постепенното, но необратимо издишане на балона, наречен мултикултурализъм. Днес, благодарение на информационните технологии и възможностите
за териториална мобилност не само в страната, но и в Европа се наблюдава
значително развитие в процеса на разграничаване достойнствата и значимите ценности в собствената култура от поведенията, които са просто реакция
спрямо чуждия негативизъм и не допринасят с нищо добро за Общността.
Въпреки това обаче все още промените в светогледа, нагласите и моделите на
поведение се случват бавно. Пиковете и спадовете през годините на развитие
на междукултурните отношения предизвикат осезателни и видими промени,
които обаче е необходимо да бъдат подкрепени и от страна на отделните общества, защото социалните и социалнопсихични явления в едно мултикултурно,
постмодерно общество не се случват изолирано, а са винаги взаимни.
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Необходимо е да се отбележи, че през последните години висшите учебни
заведения от цял свят поставят като основна своя образователна цел интернационализацията в сферата на висшето образование и нуждата от разработването програми за придобиване на междукултурни и глобални компетенции от
страна на студентите чрез възможности за периоди на обучение в чужбина или
чрез осъществяване на междукултурен и социокултурен диалог с чуждестранни студенти в рамките даден университет домакин (Шартнер, 2015: 74).
Авторът подчертава значението на взаимодействието между чуждестранните студенти и „студентите домакини“, което взаимодействие благоприятства
не само положителната академична среда, но и укрепва дипломатически отношения и международни приятелства. Освен това, интегрира чуждестранните
студенти в едно общество, където се очаква да бъдат бъдеща квалифицирана
работна ръка, като в същото време ще продължават да бъдат възприемани като
имигранти (Шартнер, 2015: 76).
Въпреки това все по-голям брой литературни източници от последните
десетилетия доказват, че е трудно да се развият какъвто и да е вид консолидирани взаимоотношения между студентите (Де Вита, 2002: 36), защото разделението (културно и социално) е все по-голямо и това пречи на „спонтанното взаимодействие“ между тях (Гарайс, 2012: 56). Откроява се тенденция на
противопоставяне на междукултурното взаимодействие в рамките на образователната среда (Харисън, 2015: 26). Тези констатации подчертават важността
от разработването на съгласувани институционални политики и стратегии,
които да насърчат междукултурните взаимодействия (Кудо, 2016: 114). В допълнение, образователният сектор признава, от друга страна, че е необходимо
извършване на проучвания, които да изследват студентите – техните нагласи,
цели и мотивация и то в контекста на динамичните взаимодействия със заобикалящата ги среда. Такова проучване е необходимо, още повече, че анализите в годините назад са се фокусирали или само върху личността и нейната
реакция спрямо междукултурния обмен (психологически анализ), или са се
отчитали образователните измерения на междукултурното взаимодействие
(Волет и Джоунс, 2012: 115), а това всъщност не разкрива всички страни на
процеса. Малко внимание е отделяно на това как личността взаимодейства със
средата и как тези две измерения влияят помежду си в контекста на развитието на междукултурните отношения в образователната среда със специален акцент върху динамиката в отношенията между представителите на различните
култури и самата образователна среда, в която се случва това взаимодействие
(Кудо, 2016: 118).
Взаимодействието в мултикултурната образователна среда се характеризира с координирани усилия на образователните институции да включат студенти, индивидуално или групово, в процеса на взимане на информирано решение да признаят културното различие, с което се сблъскват и по този начин
да улеснят комуникацията с Другия и да дадат тласък за промяна в личностните си нагласи и тези на обществото (Спитери, 2016: 46).
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Педагогическата работата в мултукултурна и в мултиетническа среда се
оказва сериозно изпитание през последните години. От едната страна, бързо
развиващите се глобализационни процеси и все повече нарастващата необходимост от интеркултурно образование и възпитание, а от другата – непознаването, неразбирането и агресията между отделните етнически групи, което се
пренася като модел на поведение в образователната среда. Отдавна е отминало
времето, когато основната и дори единствената функция на взаимодействието
в образователната среда бе даването на знания. Съвременното образователно
пространство е място, където се учим на приемане на „другия“, на културните различия, на разбирането и уважаването им. Педагогическата комуникация
се разглежда като специфична форма на взаимодействие между участниците в
междукултурната комуникация в контекста на университетската образователна среда.
Образователната среда и обучението са система, която е вплетена в процесите, протичащи и случващи се в обществото. Промяната се случва и в обществото, и в образователната среда, но процесите на промяна в обществото
са по-динамични. Това е разбираемо, защото самата специфика на образователната система е такава, че в определена степен то е и се нуждае от „консервативност“, в смисъл на сравнителна устойчивост, поне дотолкова, доколкото да
се проверят едни или други нововъведения. Новите условия налагат промяна
в образователната система и кризата в нея е предизвикана от съжителство на
стари и нови модели, а успехът би бил възможен чрез обучение, приспособено
към изискванията на реалността.
Интеркултурното взаимодействие в педагогическата работа все повече започва да става норма за съвременното образователно пространство. Съвместният живот и дейности на студенти и преподаватели от различни култури в
една мултикултурна среда изисква от преподавателя ясна позиция към проблемите на мултикултурността и възможностите за интеркултурно образование.
В педагогическата работа е нужно да се създадат положителни и благоприятни
отношения с всички обучаеми, да се стимулира тяхното личностно развитие
и потенциала им. Необходимо е да се създадат условия за положителен социален климат и за адекватна комуникация. Чувствителността към културните
различия се изразява чрез гъвкавостта на прилаганите методи на обучение и
възпитание.
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ОТНОШЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ КЪМ УЧЕБНИЯ
ПРОЦЕС ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
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THE ATTITUDE OF STUDENTS FROM THE UNIVERSITY
OF FORESTRY TO THE CURRICULUM PROCESS OF
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
Zhelyazko Georgiev, Georgi Ignatov
ABSTRACT: The problem of enhancing the effectiveness of the physical education
and sports education process is particularly relevant, in line with the negative factors
that affect the healthy lifestyle of young people. In order to optimize this process, students’ opinion is extremely important because it is a way to get feedback from them.
The purpose of the study is to study the attitude of students from the University of
Forestry to the subject „Physical Education and Sport“ and the main problems that
accompany the subject’s learning process. We conducted a survey with students from
the University of Forestry in October and November 2016. The questionnaire developed 18 questionnaires. The results of the study were analyzed and presented on the
basis of analysis of frequency (e) and percentages (%).
KEYWORDS: Physical education and sport, students, University of Forestry, problems, attitude, conclusions and recommendations.
Спортът е област в човешката дейност, към която хората проявяват значителен интерес и която има потенциал да достига до всички, независимо от
възрастта, социалното положение и физическите качества. Сред българското
общество все по-актуален е въпросът за здравето на децата и младежите, за
повишаване на тяхната физическа дееспособност и преодоляване на ниската
двигателна активност.
С влизането в сила на Закона за академичната автономия според В. Цолова, Й. Иванов [6], настъпи промяна в статута на висшите училища (ВУ). Създадоха се условия за намаляване на обхвата и ефективността на физическото
възпитание и спорта (ФВС) сред студенската младеж. На много места часовете
по физичеко възпитание отпаднаха от учебните планове, а спортната база се
използва за други цели. Тренировъчната и състезателна дейност се провеждат
епизодично и на ниско равнище.

268

Отношението на студентите от лесотехническия университет към...

269

Неоспорим е фактът, че обемът на задължителните занимания по физическо възпитание е намален значително. Обучението по този учебен предмет като
обем, форма и изисквания според Г. Бързаков, Ив. Бозов [1], зависи изцяло от
решенията на Академичните съвети на всяко ВУ. катедрите по „Физическо възпитание и спорт“ решават проблемите по предмета изцяло чрез лобиране в академичните и факултетни съвети. Няма законодателни решения, няма нормативни документи, няма държавни стандарти, т. е. няма държавна политика по
въпросите на физическото възпитание и спорта за студентската младеж.
Според Й. Иванов, Б. Цолов, В. Борисова [2], еднообразието на формите на
занимания, липсата на познавателни елементи в провеждания учебен процес и
като цяло отсъствието на двустранна връзка за ефективността на обучението
(преподавател – студент, в т.ч. липсата в повечето ВУ на адекватен контрол)
сериозно принизяват академичния дух на преподаването.
В съответствие с посочените негативни фактори се търсят възможности
и в образователната система да се противодейства на тези тенденции чрез различни форми и средства, но най-вече чрез усъвършенстване на учебните програми по физическо възпитание и спорт (ФВС). Днес има голяма необходимост
от провеждането на целенасочени изследвания, които да набележат основните
проблеми в тази посока и да създадат възможности за вземането на ефективни
и рационални решения.
В свое изследване Ст. Иванов [4], подчертава, че все още не са достатъчно и
задълбочено изследвани желанията на студентите с това, което се осъществява
на практика. Съществува противоречие между предпочитаните от студентите
и реализираните двигателни дейности, между предпочитаните и предлаганите
места за спортуване, между учебното и свободното време.
Б. Цолов и Д. Дашева [5] проучват отношението на студентите към заниманията с физически упражнения и спорт. Те установявят основните мотиви за
практикуването на определен спорт: „отдих и развлечение“ – 50 %; „подобряване на физичесите качества“ – 32 %; „овладяване на нови двигателни навици“ –
20 %; „подражание на известни личности“ – 18 %; „подобряване на здравето“ –
17 %.
Според Г. Игнатов [3], проблемът за мотивацията е централен в учебнотренировъчната дейност. Нещо повече, без да се познават мотивите е невъзможно да се прогнозира поведението на студентите и то да се управлява успешно.
Целта на нашето изследване е да се проучи отношението на студентите
към предмета „Физическо възпитание и спорт“, както в средното училище така
и по време на следването им в Лесотехнически университет и да се характеризират основните проблеми, които съпътстват учебния процес по предмета. За
постигане на целта си поставихме следните задачи:
1. Обосноваване на проблема по литературни източници.
2. Провеждане на социологическо проучване (анкета) за установяване на
интересите и потребностите на студентите за спортуване.
3. Анализиране на получените резултати.
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В тази връзка по време на зимния семестър на учебната 2016/2017 г. през
месец октомври и ноември 2016 г. проведохме анкетно проучване със студенти от Лесотехническия университет. Разработената анкетна карта съдържа 18
въпроса. Обект на изследването бяха 162-ма студенти от I-ви и II-ри курс на
Лесотехническия университет участващи в задължителната форма на обучение – групи по вид спорт (профилирана и обща спортна подготовка). От анкетираните 68 са мъже, а 94 са жени. От първи курс са 73-ма студенти, а 89 са от
втори курс. Възрастта на изследваните студенти е представена в (табл. 1).
Възраст / брой
18 години – 7 студенти
19 години – 60 студенти
20 години – 73 студенти
21 години – 12 студенти

Възраст / брой
22 години – 3 студенти
23 години – 1 студенти
24 години – 3 студенти
25 години – 1 студенти

Възраст / брой
27 години – 1 студенти
29 години – 1 студенти

Табл. 1. Разпределение по възраст на изследваните студенти
Разпределение на студентите по факултети е както следва (фиг. 1): Факултет Горско стопанство (ФГС) – 23 студенти; Факултет Горска промишленост
(ФГП) – 14 студенти; Факултет Екология и ландшафтна архитектура (ФЕЛА) –
27 студенти; Факултет Стопанско управление (ФСУ) – 12 студенти; Факултет
Ветеринарна медицина (ФВМ) – 58 студенти и Агрономически факултет (АФ) –
28 студенти.

Фиг. 1. Разпределение на изследваните студенти по факултети
Разпределението на студентите по специалности е следното (фиг. 2): Ветеринарна медицина (ВМ) – 58 студенти; Горско стопанство (ГС) – 23 студенти;
Ландшафтна архитектура – 4 студенти; Растителна защита (РЗ) – 14 студенти;
Екология и опазване на околната среда (ЕООС) – 23 студенти; Агрономство
(АГР) – 14 студенти; Инженерен дизайн (ИД) – 14 студенти и Стопанско управление (СУ) – 12 студенти.
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Фиг. 2. Разпределение на изследваните студенти по специалности
На въпроса „Обичате ли да спортувате?“, 73 % от студентите отговарят с
„Да“, 23 % „Отчасти“ и 4 % с отговор „Не“ (фиг. 3). Тук отговорът „Да“ ни показва, че по-голямата част от студентите обичат спорта и искат да спортуват.
На въпроса „Според Вас учебно-възпитателният процес по предмета физическо възпитание по време на средното Ви образование беше ли провеждан
пълноценно?“, 35 % от студентите са отговорили „Напълно“, 29 % са отговорили
„Отчасти, 19 % Задоволително, 15 % „Не“ и 2 % не могат да преценят (фиг. 4).

Фиг. 3. Обичате ли да спортувате?

Фиг. 4. Пълноценно провеждане
на ФВС

За да установим какви са причините за отрицателен отговор на предишния въпрос от анкетата (фиг. 5), зададохме следващия, а именно: „Ако отговорът Ви е отрицателен, то причините според Вас са били?“
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Фиг. 5. Причини за непълноценно водене на часовете по ФВС в средното
образование
От получените резултати ясно се вижда, че 30 % от студентите смятат като
основна причина за непълноценното провеждане на часовете по физическо
възпитание по време на средното им образование – недостатъчното сериозно
отношение от страна на съучениците им по време на часовете, 27 % от тях посочват – недостатъчната мотивация на учителя и ниското равнище на неговата
компетенция, а 19 % посочват, като причина липсата на добра материална база.
Отговорите на въпроса „Според Вас учителят по физическо възпитание в
средното училище стимулираше ли Ви за занимания с физическо възпитание?“
са представени на (фиг. 6).

Фиг. 6. Стимулиране в средното
училище за занимание със ФВС от
учителя

Фиг. 7. Занимание със спорт преди
обучението във ВУ

На въпроса „Занимавали ли сте се с даден спорт активно (водили ли сте
тренировъчна дейност по вид спорт) преди да влезете във висшето училище?“,
55 % от студентите отговарят, че са се занимавали активно със спорт преди да
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влезнат в Университета (най-често срещаните спортове тренирани от тях са
футбол, бокс, бойни изкуства, плуване, баскетбол, тенис, волейбол, ски и художествена гимнастика). 25 % от анкетираните са се занимавали със спорт само в
часовете по физическо възпитание в училище (фиг. 7). Смущаващ е фактът, че
20 % от студентите не са се занимавали със спорт никога.
На въпроса „Каква е целта, с която участвате в учебния процес по физическо възпитание и спорт във ВУ?“, анкетираните студенти отговарят по начина представен на (фиг. 8).

Фиг. 8. Цел на участие в учебния
процес по ФВС във ВУ

Фиг. 9. Желание за участие в
заниманията по ФВС във ВУ

На фиг. 9 сме показали как са отговорили студентите на въпроса „Вашето
участие в заниманията по физическо възпитание и спорт е:“.
От получените отговори ясно се вижда, че преобладаващата част от анкетираните – 62 % участват с голямо желание в часовете по физическо възпитание
и спорт, 26 % участват не винаги с желание, а 12 % от студентите не могат да
преценят.
Със следващият въпрос „Ако участвате с желание, моля посочете защо?:“,
сме имали за цел да установим какви са причините за положителната мотивация на студентите да участват в часовете по физическо възпитание и спорт
(фиг. 10).
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Фиг. 10. Причини за положителна мотивация за участие в часовете по ФВС
Най-често срещаният отговор – 52 % от анкетираните е „Многото положителни емоции при взаимодействието ми с колегите по време на заниманията“,
„Полученото положително функционално въздействие от спорта“ е предпочетен за отговор от 35 % от студентите. Като причина с желание да участват в часовете по физическо възпитание и спорт – 29 % изтъкват „Квалифицираната и
компетентна работа на преподавателя, която ни създава настроение за работа“,
а 15 % дават отговор „Добрите материално-технически условия“.
На въпроса „Какви трудности срещате по отношение на обучението си
по спорт по време на следването си?“, анкетираните студентите отговарят по
начина, преставен на (фиг. 11).

Фиг. 11. Трудности в обучението по спорт
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Голям процент от анкетираните – 51,2 % не срещат никакви трудности при
обучението си по спорт. Основните трудности, които срещат студентите по отношение на обучението си по спорт по време на следването са:
• неудобното време за провеждане на часовете по ФВС – 18,5 %;
•	смяната на вида спорт всеки семестър в зависимост от учебната програма на студентите – 8 %;
• многоброен състав на групите – 3,7 %;
• недостатъчно добра материална база – 2,5 %;
• 11,7 % от анкетираните не могат да преценят.
Получените резултати от отговорите на въпроса „Колко пъти седмично
желаете да провеждате занимания по физическо възпитание и спорт във Вашето висше училище, като задължителна форма на обучение?“, сме показали
на (фиг.12).

Фиг. 12. Желание за брой на заниманията по спорт в седмичното натоварване
Отговорите показват, че 50,62 % от студентите желаят да имат един път
седмично часове по физическо възпитание и спорт, а 33,33 % два пъти седмично. Три пъти седмично искат да имат 6,79 % от анкетираните. Малък е процента – 9,26 % на тези, които искат да имат повече пъти седмично.
На следващият въпрос „Колко пъти седмично спортувате извън часовете по физическо възпитание и спорт във Вашето висше училище?“, студентите
отговарят по следния начин (фиг. 13).
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Фиг. 13. Спортуване извън часовете по ФВС
От дадените отговори ясно се вижда, че преобладаващата част от анкетираните студенти – 33,95 % се занимават допълнително със спорт един път
седмично, отделно от часовете по физическо възпитание и спорт, 12,96 % – два
пъти седмично, а 9,26 % – три пъти седмично. Не е малък броя на студентите –
19,75 % занимаващи се със спорт повече от три пъти седмично. Смущаващ е
процента – 24,07 % на тези, които въобще не се занимават със спорт допълнително.
Много интересни са отговорите на въпроса „Какво Ви мотивира да се занимавате със спорт?“, показани на (фиг. 14).

Фиг. 14. Какво Ви мотивира за занимание със спорт?
Отговорите на въпроса „Кой спорт от предлаганите в Университета
предпочитате?“ са представени на (фиг. 15).
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Фиг. 15. Предпочитан спорт в Университета от студентите
Най-предпочитания спорт е волейбол – 27,2 % от анкетираните студенти
са дали този отговор. На второ място – 14,2 % от студентите са избрали тенис
на маса. Тенисът е на трето място – 13,6 % от анкетираните са избрали този отговор. Най-малко отговори са дадени за баскетбол – 6,8 %.
От получените резултати и техния анализ могат да бъдат направени следните обобщения:
1. Прави впечатление, че много голям брой от студентите (73 %) обичат
спорта и искат да спортуват.
2. 30 % от студентите смятат като основна причина за непълноценното
провеждане на часовете по физическо възпитание по време на средното им образование – недостатъчното сериозно отношение на съучениците им по време
на часовете, по-малка част от тях (27 %) посочват – недостатъчната мотивация
на учителя и ниската му компетенция.
3. Радостен е фактът, че 55 % от студентите са се занимавали активно със
спорт преди да влезнат в Университета. Най-често срещаните спортове тренирани от тях са: футбол, бокс, бойни изкуства, плуване, баскетбол, тенис, волейбол, ски и художествена гимнастика.
4. Целта на 36 % от студентите, с която участват в учебния процес по физическо възпитание и спорт във висшето училище е да подобрят физическата
си дееспособност.
5. Прави впечатление, че 62 % от студентите участват с голямо желание в
часовете по ФВС и като основна причина за 52 % от тях е многото положителни
емоции при взаимодействието им с колегите по време на заниманията. За 35 %
от студентите друга основна причина е полученото положително функционално въздействие от спорта.
6. Основната трудност, която срещат студентите по отношение на обучението си по ФВС е неудобното време за провеждане на часовете по физическо
възпитание и спорт.
7. Тревожен е фактът, по отношение желанието на студентите да спортуват извън часовете по физическо възпитание и спорт в Университета, т. е. в
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свободното им време. Много голям е процента на студентите, които не спортуват в свободното си време – 24,07 %, а не малка част от тях – 33,95 % спортуват
допълнително само един път седмично.
8. Анализът на резултатите от анкетата показват, че сред студентите от
Лесотехническия университет най-предпочитани спортове са: на първо място
волейбол, следват тенис на маса, тенис и футбол.
В настоящата статия, ще посочим няколко основни проблема на процеса
по ФВС в Лесотехнически университет, набелязани от отговорите на анкетираните студенти.
Първият проблем е свързан с малкия (абсолютно недостатъчен) хорариум от задължителни часове на учебната дисциплина „Физическо възпитание и
спорт“. В учебните планове на Лесотехнически университет за ФВС са отделени
само по едно занимание (2 учебни часа) седмично, като при това задължителната форма на обучение е само в І и ІІ курс. Този общ обем от часове (около 120
учебни часа), противоречи не само на по-високите потребности за спортуване на студентите, но и на изискванията на Закона за физическо възпитание и
спорт (чл. 25, ал. 1).
Вторият проблем е свързан с големия процент на студентите, които не
спортуват в свободното си време. Много сериозен е фактът, че студентите от
ІІІ до V курс, желаещи да се занимават със спорт, нямат организирана форма
за това и могат да участват само при разрешение от преподавателя, в групите
със задължителна форма на обучение на студентите от І и ІІ курс. Този факт е
доказателство за необходимостта от усъвършенстване на спортната дейност в
Лесотехнически университет, тъй като редовните студенти прекарват по-голямата част от времето си в учебното заведение и практикуването на организиран
спорт под ръководството на квалифицирани спортни специалисти ще окаже
благоприятно влияние върху здравословното им състояние.
Следващият проблем е свързан с неудобното време за провеждане на часовете по ФВС в седмичната програма на студентите. Часовете по ФВС в Лесотехническия университет не се избират от студентите, а се определят от учебния
отдел. Обикновено те са много неудобни и причините за това са:
• много малките междучасия, което води до невъзможност студентите да
пристигнат на време за часовете;
• далечните разстояния от които идват студентите;
• провеждането на часове по ФВС между лекции и упражнения, което
води до редица хигиенни и други трудности.
Друг проблем е понижената мотивация на студентите да посещават задължителните часове по ФВС, както и да участват в състезания с представителните отбори на Университета. Основни причини за това са:
• липсата на оценка по предмета (обучението завършва само със заверка
за всеки семестър). Изключение прави само специалността „Екология и опазване на околната среда“, където дисциплината „Физическо възпитание и спорт“
завършва с оценка във втори курс;
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• еднообразието на формите на занимания по ФВС, липсата на възможност студентите да избират по-голям брой спортни дисциплини;
• демотивиращ фактор за студентите да участват в представителните отбори е провеждането на състезанията в учебно време и проблемът с пропуснатите лекции и упражнения т. е. с направените отсъствия, което води до редица
трудности;
• за най-изявените студенти – спортисти няма предвидени пълни или
частични стипендии, награди, както и други облекчения, което е световна
практика в развитите страни и би довело до по-голяма активност.
Не на последно място е проблемът с липсата на материално-спортна база
за провеждане на учебен процес по някои спортни дисциплини, както и липсата на финансови средства за поддържането на наличните спортни обекти.
Спортен комплекс „Бонсист“ се използва едновременно от УНСС и ЛТУ. Поради големият брой студенти и учебни групи по ФВС, УНСС преимуществено използват спортните зали за своите часове, което създава трудности при обезпечаване със зали на часовете по тенис и футбол на Лесотехнически университет.
Това създава сериозни пречки за ефективното провеждане на учебния процес.
Препоръки:
1. Необходимо е увеличаване хорариума от задължителни часове по ФВС
в Лесотехническия университет, с цел издигане на образователното равнище на
предмета като средство за здраве и противодействие на негативните явления в
обществото.
2. Усъвършенстване на учебните програми конкретно за висшето училище, както и на структурата и методиката за провеждане на уроците. Въвеждане
на оценка по предмета ФВС.
3. Проучване на възможностите за участие в програми и разработване на
проекти, насочени към повишаване спортната активност на студентите, подобряване на финансовото осигуряване и реконструкция на материалната спортна база.
4. Занятията по ФВС да се поставят във време удобно за студентите, в зависимост от учебната им програма и отговарящо на хигиенните и материалнотехнически изисквания на предмета.
5. Разработване и утвърждаване на системен вътрешен спортен календар,
който да активизира спортната ангажираност на студентите.
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ИНТЕРНЕТ ЗАВИСИМОСТИТЕ
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SOCIAL ASPECTS OF INTERNET RELATIONS
Zhivka E. Voenkinova
ABSTRACT: The types of internet addictions and the reasons for their occurrence
are examined. Here are the ways to discover them and the treatment to be done.
Internet addictions among students are highlighted.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 86/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Проблемът за интернет зависимостите е актуален, защото в живота на хората те могат да бъдат различни−алкохолизъм, тютюнопушене, наркомании,
любовни, интернет и др. Както всички останали зависимости и интернет зависимостта води до негативни последици в живота на хората. В съвременното
общество много млади хора са с интернет зависимост, която оказва влияние
върху професионалната им реализация.
Специалистите [13,с.1] сочат, че факторите, влияещи върху формирането
на интернет зависимостите са свойства на характера и те са следните:
– ранимост;
– тревожност;
– склонност към депресия;
– ниска самооценка;
– повишена обидчивост;
– бягство от проблеми;
– неспособност за разрешаване на конфликти;
– неспособност за поддържане на отношения с връстници;
– неспособност за поддържане на отношения с противоположния пол;
– лоша адаптация към колектива;
– бягство от трудни ситуации от живота.
По този начин младите хора се оттеглят във виртуалния свят и постепенно се формира компютърна зависимост. Чрез интернет средата личността се
стреми да преодолее дискомфорта, да преодолее лошото си настроение и да се
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самозащити от унижения и болки. Интернет зависимите изпитват чувства на
самота и това се случва в училищните години или в първите курсове на ВУЗ.
Хипер опеката или завишените изисквания „комплекс на неудачника“, нарушените семейни отношения, затруднените взаимоотношения и общуването формират интернет зависимости. Най- често се среща игровата интернет зависимост. Тя е по-скоро психологическа реакция, а не само пристрастие към една
компютърна игра. Човекът страдащ от игрова зависимост, изигравайки една
игра от даден жанр, която най-много му е харесала започва да търси други от
този жанр с единтичен стил и с нищо не отстъпващи по психическо напрежение, а след това се стреми да изиграе всички игри от този вид. Заниманието с
нова комплексна игра е от 5 до 6 часа до няколко денонощия дори и до цяла
седмица. Разработващите игрите вкарват допълнителни и не особено големи
поднива, т. нар. „секрети“, търсенето, на които изисква маса време като целта
е страдащият от игрова зависимост да играе,колкото може по- дълго време, ту
една ту друга игра. Докато не намери всички секретни нива и не събере всички
бонуси човек не се разделя с нея окончателно. Друг често използван способ е да
се постави в играта пакет от програми за разработването на собствен сценарий,
собствен персонаж със замяна на гласови и звукови ефекти.
Специалистите [13, с.1] подчертават, че са учудени от факта, че компютърната зависимост се формира по- бързо в сравнение с традиционните зависимости−пушене, алкохол, наркотици, игра на пари. За формирането на компютърната зависимост е необходимо време не повече от 6 месеца до 1 година.
Не трябва да се прави следното:
– да се изключва принудително интернета на децата;
– да се наказва;
– да се лишават от други удоволствия.
Тези действия подтикват децата към бягство от дома и се оказва, че са
вредни и безполезни.
Трябва да се предприемат следните мерки:
– да се оказва подкрепа при трудности в живота;
– обучение в нови способи за преодоляване на кризисни ситуации;
– формиране на умения за регулиране на емоциите;
– формиране на умения за построяване на отношения с връстници;
– формиране на умения за планиране на собственото време.
При компютърната зависимост за помощ е необходимо да се обръщат към:
– консултации с лекар−психотерапевт;
– съвместна работа на лекар−психотерапевт с клиничен психолог, насочена към повишаване адаптацията на човека.
Основните критерии, които определят интернет зависимостите, са следните:
– при занимание с интернет или компютърни игри зависимият човек не
желае да му се отвлича вниманието;
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– при принудително отвличане на вниманието настъпва силна дразнимост
у зависимия;
– неспособност да планират края на работата с компютъра;
– за обезпечаване на постоянно обновяване на програмите се изразходват
големи средства;
– служебните ангажименти, домашните дела, ученето, срещите и договорките се забравят и отлагат;
– зависимият пренебрегва собственото здраве, сън и хигиена;
– злоупотреба с кафе и други стимулатори;
– нередовно хранене със случайна и еднообразна храна;
– усещане на емоционален подем по време на зависимостта от компютър;
– непрекъснати разговори на компютърна тематика.
Физическите симптоми на компютърната зависимост са следните:
– сухота в очите;
– болки в главата от типа на мигрената;
– болки в гърба;
– нередовно хранене, пропускане на някои от храненията;
– пренебрегване на личната хигиена;
– безсъние и промяна на режима за сън [12,с.1].
Адаптацията на човека с интернет зависимост се нарушава и води до:
– неспособност да работи;
– неспособност да създаде семейство;
– неспособност да обслужва себе си [10,с.1].
Осъзнаването на проблема от интернет зависимата личност и желанието
да се лекува е условие за успешно лечение. Най- често зависимият не осъзнава,
че има проблем и това се установява от роднини, приятели, познати. Интернет
зависимият трябва да бъде мотивиран, за да се лекува успешно. Обикновено в
началото близките му се консултират с лекари и специалисти по проблема. Заедно с тях се избира тактика на поведение със зависимия и водене на разговор
с него.
Първият етап на лечението е диагностика на причините, довели до зависимост и отключване на тежки състояния като депресии. В основата на лечението
стои психологическата корекция. Тя се провежда както индивидуално, така и
групово, и е насочена към подобряване на взаимоотношенията с близки, приятели, връстници. Важно е зависимият човек да се привлече към дейности, които не са свързани с компютъра. Развлеченията трябва да са разнообразни като
разходки, боулинг, футбол, волейбол, баскетбол и др., които ще нормализират
психическото състояние и ще тренират тялото.
Други специалисти [11,с.1] предлагат 5 способа за борба с интернет- зависимостите. Първият способ е настройка на рутера, т. е. да се изключва при
предварително зададено време- включване например в 9 часа и изключване в
18 часа. Може да се включи телевизор или да се слуша музика, важно е човек да
не „виси“ в мрежата.
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Вторият способ е труд и физически упражнения – да се отделя време за
тренировки, ходене, разходки, бягане, почистване на дома по 1 до 2 часа на ден.
Целта е очите да си отпочинат, мозъкът да се разтовари емоционално и умствено, а сърцето, мускулите, дробовете и кръвоносната система да получат необходимото натоварване.
Третият способ е задължителен офлайн−ден, при който веднъж седмично
или на две седмици трябва да бъде ден без интернет, изобщо да не се включва
компютърът. Заниманията да са разнообразни по вид−да не се отговаря, ако
е възможно на телефонни позвънявания и да не се звъни, да се разхождат, да
спортуват, да почистват и подреждат дома и проч. Погледът да е насочен към
потока на живота, а не към потока на съобщения и др.
Четвъртият способ е пътувания, пътешествия, екскурзии−това е ден, в
който да бъдат с любимите хора, да се посетят нови или любими места, да се
запознаят с нови хора.
Петият способ е четене на книги на хартиен носител − поне час на ден да
се чете книга според вкуса на човека (художествена, професионална, за бизнес,
поезия и др.). Четенето прави човека интересен за останалите и го обогатява.
Формите, видовете на Интернет зависимостите са:
– необходимост от непрекъснато общуване в социалните мрежи и различни чатове − счита се, че това е най-разпространената форма на зависимост;
– онлайн сърфинг, т. е. непреодолима нужда от постоянен поток от информация, която задължава човека безкрайно да пътешества в интернет мрежата;
– игрова зависимост, когато човек не може да се отдели от онлайн игрите;
– хазартни онлайн игри, които са много сходни с игрите на пари;
– кибер сексуално влечение- това е влечение към порно филми в мрежата
и занимание със кибер секс;
– хакерство;
– влечение към непрекъсната покупка на вещи от интернет акции, от онлайн магазини;
– непрекъснато качване на аудио и видео материали с цел създаване на
лична база и др. [8, с. 1].
Стадиите за развитие на Интернет зависимостите са:
– 1-ви стадий- запознаване с интернет мрежата и избор на собствен вариант на виртуална реалност;
– 2-ри стадий- отделяне на все повече време за занимания с интернет и
постепенно се развива зависимост за общуване само, чрез социалните мрежи;
– 3-ти стадий- проблемът става очевиден, признаците и симптомите плавно преминават в хронически, като постепенно страстта става не така силно изразена, човек се връща в реалността, но го прави без всякакво желание, т. е.
зависимостта съществува, но в неактивна форма, като се усилва само при нови
интернет теми и при стрес [8, с. 1].
Правилата за избавяне от интернет зависимостите са следните:
– да се разпредели работното време, така че да е максимално продуктивно;
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– да се спазва строг график за проверка на пощата;
– времето в интернет да е само толкова, колкото ще е полезно;
– близките да напомнят, че се застояват дълго пред компютъра;
– да се сложи аларма, която да напомня, че трябва да се излезе от интернет;
– да се избягват форумите на ненужни и безполезни теми;
– да не се включва компютъра ако няма реална необходимост;
– добиването на нова зависимост е най-добрият начин да се преодолее
интернет зависимостта (курсове за повишаване на квалификацията, четене на
бизнес книги, изучаване на чужд език, занимание със спорт и др.);
– да се постави цел за преодоляване на интернет зависимостта;
– да се организират мероприятия с роднини, семейството, приятели;
– да се унищожи навикът за хранене пред компютъра [9, с. 1].
Някои специалисти [7, с. 1] посочват, че интернет не винаги носи негативи
в живота на човека, а в много случаи той е изключително полезен.
„Интернет като цяло е полезно явление облекчаващ много задачи, които
стоят пред съвременното общество. Само на личността имаща нерешен психологически проблем, може да окаже пагубно влияние... Ако вие сте интернет зависими или сте открили близки, не си струва да изпадате в паника, да разбивате
компютъра или да предприемате някакви кардинални действия. Проблемът за
интернет зависимостта е решим. Необходимо е само да се обърнете към специалист, който ще помогне да се справите с този проблем“ [7, с. 1].
О. А. Попова [14, с. 1] сочи, че с нарастване на популярността на интернет
мрежата се забелязва и проблемът на интернет зависимостта. Отделянето на
особен вид поведение – интернет зависимостта става в средата на 90-те години
на 20-ти век. За студентите е особено актуален проблемът за интернет зависимостта, защото информационно-комуникативните технологии се използват
в образователния процес във ВУЗ. Авторът счита, че все още няма достатъчно теоретични разработки по проблема и провежда изследване със студенти
за интелектуална зависимост. Стига до извода, че формирането на интернет
зависимостите не се влияят от възрастта на личността. Съществува разлика
в наблюдаваните групи по отношение на времето, прекарано в мрежата, като
зависимите престояват значително повече време там.
Колкото по-голяма е интернет зависимостта у студентите, толкова по- висока е емоционалната им нестабилност, тревожността, моралните задръжки,
спокойствието, контролът на желанията и доверчивостта.
Социалната тревога, социалната неприспособимост, недоверието към обкръжаващите, загубата на надежда, нарушенията в комуникационната сфера,
социалният риск, социалната загуба са по-силно изразени при по-високото
ниво на интернет зависимостите.
Актуалните проблеми на интернет зависимите студенти са следните:
– моралът не е в норма;
– емоционална нестабилност;
– подозрителност;
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– тревожност;
– висока емоционална импулсивност;
– социална тревожност;
– лоша социална приспособимост;
– загуба на надежда;
– нарушения в комуникацията;
– недоверчивост към обкръжаващите;
– социална загуба и др.
Студентите с интернет зависимост са затворени, конфликтни и предубедени към другите хора, живеят само със собствените си преживявания, склонни
са към съперничество, агресивни и ревниви. При тях се наблюдава липса на
човешко общуване, често изпадат в безпомощно състояние. Освен това са бездейни, не се впускат в инициативи и не са самостоятелни [7, с. 2].
Специалистите [3, с. 1] сочат, че изследвания на студенти показват, че 19 %
от тях прекарват по- малко от час в интернет, 65 % между 1 и 2 часа и 29 % повече от 2 часа. Около 20 процента от студентите нямат профили в социалните
мрежи, 50 % имат акуант, посещават сайта всеки ден. Над 90 % от студентите
прекарват по-малко от час във Fasebook.com при всяко свое посещение. Други
предпочитани социални мрежи са Youtube и Vboх7.com I Google+. Предпочитани сайтове са abv.bg, btv.bg, vesti.bg и dnes.bg. Около 80 % от студентите вече са
пазарували повече от 1 път онлайн, т. е. 80 % няколко пъти, 7 % рядко – веднъж
или 2 пъти, 6 % много пъти и 7 % никога не са пазарували.
Д. Мартинов [2, с. 1] посочва, че във Варна през 1992г. пълен достъп до
интернет е пуснат в България.
Инж. Др. Славов и негови студенти от Техническия университет гр. Варна правят първите експерименти още през 1987г. Преподавателят и студентите през 1979г. слагат началото на експериментална дейност като разработват
хардуер и софтуер за системи за контрол и диагностика на телефонни постове,
а компютрите по думите на инж. Д. Славов са били с големината на гардероб.
Преди 30 години е изпратен първият имейл от България, а през 1992г. е
разработен първият български сайт digsys.bg. С достъп до мрежата през това
време е единствено библиотеката в гр. Варна.
В момента в Студентската мрежа в България- Studentite.bg са обединени
над 9000 студента [5, с. 1]. Целта на обединението е да ги направи една идея
по- близки, да се подобри общуването между тях и заедно да търсят отговори
на въпроси, които ги вълнуват.
За преодоляване на интернет зависимостите се организира и провежда
курс- тренинги за младежи. Във всяко от осемте студентски общежития на
територията на района се провеждат профилактични мероприятия. В курса
„Хванати в мрежата“ са включени 200 студента. На тренингите задачите за студентите са да нарисуват „човек с интернет зависимост“, „човек в реалния живот“ и „какво се случва с едните и другите персонажи след 10 години“ [4, с. 1].
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Е. Иванова [1, с. 12] счита, че основната дейност, свързана с киберхондрията, е търсенето на здравна информация в Интернет. Разгледано е влиянието на
здравната информация в Интернет върху здравната тревожност.
„Хората с високи нива на здравна тревожност са по- уязвими от медицинската информация, тъй като те възприемат медицинските аспекти на двусмислен текст и не приемат успокояващата на лекарите или положителна информация за здравословното си състояние... Киберхондрията се характеризира с ескалация на притесненията – от симптоми към сериозни болести“ [1, с. 12 – 13].
Авторът си поставя за цел да изследва дали и в каква степен интернет зависимостта и хиперхондрията оказват влияние върху благополучието. В резултат на проучванията се потвърждава, че медиатори на влиянието на интернет
зависимостта върху тревожността, породена от търсене на здравна информация онлайн, ескалацията и устойчивостта на притесненията като показатели за
киберхондрия са грешките в преценката и интернет за здравна информация.
Авторът подчертава, че подобни изследвания са полезни с това, че дават
възможност да се разшири обхвата на различните видове Интернет зависимости. Всичко това от своя страна ще позволи да се създадат ефективни и полезни програми за справяне с интернет зависимостта като развитието на другите
сфери в живота на потребителя трябва да бъдат стимулирани.
„Дружеството по позитивна психотерапия в България“ [6, с. 1], което е
познато като „Студентска служба“ извършва онлайн комуникация на студенти
с рисково поведение, в т.ч. с интернет зависимости.
Интернет зависимостите, както и всички останали зависимости пречат на
успеха в университета и на по-късната им реализация. Този факт е признат от
24 % от младежите на 18 до 25 години. Затрудненията в общуването, проблемите в семейството пречат на студентите да се изявят по време на изпитите и те се
нуждаят от психотерапия.
Студентите, които съзнават, че имат нужда от помощ са 21 % като найтруден за тях е първоначалният контакт. Притесненията им са свързани с това
да не бъде отразено в досиетата им, че са получавали психологическа помощ.
Оказва се, че те по-лесно търсят комуникация и помощ онлайн.
„Студентска служба“ разчита да обучи доброволци, които могат да разпознават хора имащи проблеми. Задачата им е да мотивират студентите, които се
нуждаят от комуникации и да ги насърчават да се възползват от тия възможности за решат проблемите си.
„Студентска служба“ предлага кариерно развитие за да се избегнат случаи
на изоставяне на мечтаната професия, защото тя е ниско платена и изпадане в
стрес, защото трябва да се търси по-високо платена работа, за която те нямат
необходимата подготовка и квалификация [6, с. 1].
Заключението до което достигнахме е, че Интернет е изключително полезен, но когато се прекалява с използването му може да причини редица негативни последици за личността и най- вече на младите хора. Интернет зависимостите могат до доведат до социална изолация на личността и трудна адаптация към обществото.
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КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ
КОГАТО ДЕТЕТО НИ НЕ ГОВОРИ ПРАВИЛНО
Живко Д. Жеков
WHAT MUST WE DO WHEN OUR CHILD
DOES NOT SPEAK CORRECTLY
Zhivko D. Zhekov
ABSTRACT: The author of the article pays attention to some basic issues connected
to the role of the familiesfor the sake of development of the communicative skills of
their children. Speech development is a crucial factor which makes the ability of children to read and write achievable. Nowadays many electronic devises give them a
chance for different ways of cognitive activitiesbut it causes in some extent a delay of
the development of the fine motor skills and the ability of children to make phonetic
discrimination.
KEYWORDS: speech, cognitive development, fine motor skills, phonemic discrimination
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Езикът е основно средство за общуване между хората. Почти всеки човек
може да говори, но да говорят правилно могат само единици от нас. Разговаряйки с другите, ние използваме речта като средство за предаване на собствените си мисли. Речта за нас е една от основните човешки потребности и функции на човека. Именно чрез общуването си с другите хора човек се реализира
като личност.
Децата изграждат собствените си реч и език в съответствие с езика и речта, които чуват около себе си.
Тенденцията от последните години показва, че семействата често се състоят само от две поколения – родители и деца. Бабите и дядовците като правило
живеят отделно. И това не дава възможност на родителите да се ползват от опита на предишните поколения.
Родителите рядко четат приказки и пеят приспивни песни на децата си.
Особено неприятни са онези случаи, когато родителите създават дефицит на
общуване, липса на комуникация, когато се избягва контактът с детето или
този контакт е само „делови“ (за да ги хранят, да ги преоблекат, да ги сложат да
спят и т. н.).
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Заради умората от работата, желанието да отдъхнат или да свършат домакинските си задължения, родителите оставят на заден план общуването с
детето. Контактът с него се превръща в нещо безинтересно. Така то се затваря в
себе си и речта като вид дейност става неактуална за него.
В периода на предучилищната възраст речниковият запас на детето в норма трябва да разполага с 4 – 5 хиляди думи. Но наблюдавайки децата, можем
спокойно да заключим, че много от родителите контактуват с децата си с не
повече от двеста – триста думи. Освен това, децата прекарват пред телевизора
и компютъра огромна част от времето си. Телевизията все повече замества приказката на баба, разговорите с родителите и приспивните песни на мама.
И такака неусетно в резултат от всичко това в един определен момент родителите забелязват забавяне на речевото развитие на детето си. Децата не само
говорят неправилно, но и проговарят по-късно, речта им е бедна и примитивна.
Ако обърнем внимание на изследванията,днес 25 % от 4-годишните деца
страдат от нарушение на говорното развитие. В сравнение със 70-те години
може да се отбележи, че дефицит на речта се е наблюдавал само при само 4 % от
децата на същата възраст.
Основните нежелани фактори, оказващи влияние върху развитието на
речта, са:
– липса на комуникация;
– неограничено гледане на телевизия;
– неадекватна комуникация поради оскъдния интелектуален живот на семейството и много др.
При общуването с детето възрастниятсъздава „зона наблизко развитие“,
където сътрудничество с по-големияпомага на детето дареализира своите потенциални възможности.
Този начинза развитието наречтана детето е достатрадиционен – от незапомнени времена.Приетитеформи за общуване са: разговор и разказ, игра,из
мисленинеобикновениистории. И работата не е в това да се използваткаквито
и да е нови специално разработени развиващи форми на общуване, а да се използват пълноценно онези, които са добре известни.
Много от съвременните родители се опитват да ограмотят децата си много
рано и форсират събитията в живота на детето.
Необходимо е да не се забравя, че детето не е умалено копие на възрастния.
То има право да не знае и да не умее много неща. Родителите често пренебрегват този факт. Поставят малкия човек в рамки и зискват той да се справя. Когато това не се случи, те губят търпение и стават тирани по отношение на децата
си. Не преценяват подходящия момент, в който може да започне „обучението „.
Така откъсването от любимите занимания, свойсвени за конкретната възраст,
може да има отрицателно въздействие. Резултатът често е не само липса на желание от страна на детето се научи да чете, но се създадава и трайно негативно
отношение към ученето като цяло.
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Нужно ли е това за детето? Колко пъти трябва да се покаже буквата, така
че да бъде запомнена? Нека се опитаме да си отговорим на тези въпроси.
Не всичкиродители са достатъчно запознати с методите на обучението
по четене, те показват буквата и заставят детето да я повтори. Детето, от своя
страна, невинаги я запомня и възниква ситуация, в коятото не може да отдели
буквата в редицата от символи, които са непонятни за него.
Родителите се опитват да наложат собствената си воля и да научат детето
си да чете от малко, а понякога в същото време и дапише.Това е много сложно
за малките пръстчета.
Днешните деца са свикнали да виждат света в триизмерени изображения.
Техният свят е прикован към видеоигрите. Механизмът на зрителното възприятие не е настроен да възприема плоскостни и равнинни изображения. Главният обект за възприятие при обучението на детето в четене се явява буквата.
В този момент на обучение очите трябва да се движат в реда от ляво на дясно.
Този процес сам по себе си е труден поради факта, че детето не е привикнало
съзнателно и произволно да управлява движението на очите си. Това се явява
много сложна задача, изискваща волеви усилия.
Едно дете, овладявайки четенето, има право да прави грешки. То може да
обърква буквите, да не запомня прочетеното до онзи момент, в койтоне съзреят
главният мозък и нервната система. Ние не можем да предявяваме едни и същи
изисквания към 5-годишното дете и към 7-годишното дете. Много зависи от
характеристиките на детето, от неговата възраст, от честотата на занятията с
него и т. н. В крайна сметка дори и усвояването на цветовете е в различно време. Родителите повтарят на децата си цветовете от обкръжаващото ги пространство, докато те сами не започнат да ги назовават. Почти същото трябва да
се случи и при запознаването и запомнянето на буквите:
– да покажат, да назоват буквата на различни места – в буквара, на плакат,
във вестника, да я отделят от разрезната азбука;
– след това детето да се научи да намери буквата по искане на възрастния
в текст или в купчина от разрезни букви и едва тогава, когато детето намира
необходимата буква с увереност, можем да си направим извода, че буквата е
усвоена и е фиксирана трайно в паметта.
Този етап не бива да се форсира поради факта, че детето, което все още не
е усвоило добре буквите, ще ги забравя, трудно ще ги разпознава и това може да
доведе до загуба на интерес към занятията, а оттам и към чететнето.
Още по-голяма паника настъпва когато, разбирайки, че детето на съседите
вече чете, родителите започвата да атакуват своето с всички сили и понякога
развиват в негочувство за съперничество, дори нерядко и чувство за малоценност. Младите майки се стремят още от ранна възраст тяхното малко съкровище да бъде най-доброто, най-умното, най-красивото и успешно и т. н.
Тази конкуренция вкарва детето в ситуация, която го изтощава и оставя
отрицателни следи за цял живот.
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Всяко дете е различно. Един малък проблем може да доведе до лична трагедия в развитието и формирането на личността на детето. Липсата на успех в
предучилищна възраст може след това да се отрази на обучението в началното
училище.
Обичайте детето си такова, каквото е. Помогнете му да повярва в себе си,
създайте такива условия, при които то само да иска да научи нещо ново. Със
своя пример покажете, че да можеш да четеш това е страхотно!
Ако детето вижда, че мама и тати всеки ден гледат телевизия или прекарват времето си пред компютъра, а не четат книги – откъде да дойде желанието
на детето за четене?
Вземете една книга, която мислите, че ще е интересна за детето и му прочетете няколко страници на глас. Това може да го заинтригува и ако се превърне
в система (ежедневно или няколко пъти в седмицата), тогава детето ще очаква
този миг с нетърпение.
По силата на своята индивидуалност речта на детето невинаги е достатъчно ясна. Родителите смятат, че това е нормално и започват да му подражават,
говорейки на неговия език. По този начин те много вредят на речевото и умственото му развитие.
Трябва да се обръща внимание на факта, че детето произнася думите неточно, съкращава ги. Това определено забавя усвояването на звуковете и формирането на активния речник на детето.Ако детето произнася неправилно звукове или думи, няма нужда да ги повтаряме или имитираме, а още по-малко да
го стимулираме да ги повтаря, т. е. да ги затвърждаваме в неговата реч. Просто
трябва да гопоправим тактично и да му дадем пример за правилно произношение. Правилната и ясна реч е изключително необходима за развитието на
фонематичния слух на детето.
Необходимо е да се обръща внимание на развитието на фонематичния
слух. Какво представлява той и за какво е необходим? Фонематичният слух е
необходим, за да може детето да съотнесе звука към точната буква. Даже правилното произношение на който и да е звук се усложнява, ако фонемнатичният
слух не е достатъчно развит. Недостатъчното развитие на фонематичния слух
води до неправилно възприемане на думите, а на по-късен етап води до замяна
на думи,които са близки по звучене.
По-късно, когато детето тръгне на училище, това може да се прояви в различни форми на нарушения на четенето и писането.
В училищна възраст, правейки чести и системни грешки, детето ще получава слаби оценки. Така у него ще се развие негативно отношение към училището. Възможно е и просто да си каже: „– Аз не се интересувам от училище и
повече няма да ходя!“
Как да се определи дали детето има нарушение?
Това може да се провери и самостоятелно: помолете детето да повтаря след
вас срички по двойки „са-за или су-зу“ и т. н. След това думи, които се различават само по един звук и за още по-голяма сложност на задачата – от купчинка с
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картинки да подбере онези, които в названията на предметите си се различават
само по един звук.
Развитието на фонематичния слух при всички деца е много индивидуално,
но най-чувствителният период е възрастта около втората година. Ако в този
период родителите не говорят бебешки на децата си, често им пеят песни и
им четат прости детски стихчета, те несъзнателно са развивали фонематичния
слух на детето. Ако това време е било пропуснато, то за правилното развитие и
произношението е необходимо да се играят игри, които способстват за развитието на фонематичния слух.
Родителите често си затварят очите за проблеми в развитието на речта на
своето дете. Често чуваме, че в края на краищата всички деца проговарят; така
е било и с тях самите, но всичко се е оправило; защо да се опитват да направят
нещо, като детето е още малко. Така само потискаме развитието на детето и несъзнателно го водим към неуспех в училище. За някои родители посещението
при логопед е като посещение при зъболекар, като че ли предизвиква усещане
за болка. И ако на детето се сложи някаква диагноза, това предизвиква у всички
родители чувство на негодувание и обида. Често се налага да изслушаме куп
недоволни реплики, оправдавания. Поставят под съмнение всичко, което им
е казано. Родителите се страхуват от диагнози, но не правят прости неща, за
да избегнат проблема. Те мечтаят за бъдещето на детето, без да правят нищо в
настоящето. Въз основа на моя опит, мога да кажа, че тези родители, които не са
безразлични към бъдещето на детето си и са заинтересовани от успеха, никога
не се отказват от съветите и консултациите на специалисти.
След като логотерапевтът е установл кои звукове са нарушени у детето,
се препоръчват подходящите упражнения за отстраняването им и това трябва
да се приеме с пълна отдаденост, защото в противен случай всичко ще се окаже напразно. Преди всичко на детето се изготвя индивидуален план за работа,
като се отчитат възрастовите особености, медицинските показания, тежеста на
нарушението и др.
Има случаи когато при детето са нарушени групи звукове, но ежедневните
занимания, отнемащи не много време, подпомагат корекционния процес, който протича сравнително бързо и в кратки срокове. Случва се и така, че у детето
са нарушени само два или три звука и родителите смятат, че две сесии седмично са достатъчни за преодоляване на нарушението. Не се опитват да закрепят
получените знания и умения на детето по време на занятието и корекцията
стоина едно място, в една точка за дълъг период от време. Децата виждат това
отношението на родителите, това че те не упражняват контрол върху тях и по
никакъв повод не се опитват да постигнат желаната цел. Те са свикнали с този
тип реч и това тях изобщо не ги безпокои и притеснява. Тревогата на родителите идва тогава, когато започнат да се подиграват на детето в училище и то има
ниски оценки.
Често се случва да видим как децата, когато разказват или рецитират, правят големи паузи, опитвайки се да поемат допълнителна порция въздух. Така
изглежда проявата на недостатъчно развитото речево дишане.
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За всичко това е най-добре да се доверите на логопеда.
Постановката и автоматизацията на звуковете е най-добре да се извърши
от логопед. Той ще запознае детето с артикулационния апарат и артикулационните органи. Ще покаже правилната артикулационна позиция (т. е. положението на езика за правилната артикулаци на звука, който искаме да коригираме).
В началото трябва разберем дали при детето липсват определени звукове,
или по някакъв начин тяхното произношение е нарушено, или пък се заменят
с други звукове. Това е много важно, зада се определи правилният начин за
решаване на проблема и да се постигне доброто произношение.Логопедичната
терапия ще бъде построена по най-ефективния начин, т. е. така, че максимално
бързо и коректно да бъдат поставени и автоматизирани всички нарушени звукове. Цялостната корекция ще премине през няколко етапа:
– 1-и етап — подготвителен (формиране на интерес към логопедичните
занятия; развитие наслуховото внимание, паметта, фонематичния слух с помощта на игри и специални упражнения; формиране и развитие на артикулационна моторика (артикулационна гимнастика – специални упражнения за езика,
устните, гласа, дишането и др.) това при някои деца протича много бавно и са
необходими допълнителни тренировки;
– 2-и етап – постановка на звука (по подражание, механичен и смесен);
– 3-и етап – автоматизация – отработване на звука всрички, в думи и изречения;
– 4-и етап – диференциация (в случаите на замени на един звук с друг);
– 5-и етап – автоматизация на звуковете в самостоятелната (спонтанна)
реч – в монолози, диалози, игри и други форми.
Особено важно е детето да се научи:
– да отличава правилното от неправилното произношение;
– да отличава звуковете по техните акустични признаци, т. е.да разпознава
звуковете и да не ги смесва в своето възприятие;
– да заема необходимата артикулационна поза.
И по този начин с помощта на логопеда детето ще подобри произношението си, което ще помогне и комуникацията му.
доц. д-р Живко Димитров Жеков
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ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И
ПРЕСЕЧНИТЕ ТОЧКИ НА ПАРАДИГМИТЕ КАТО
ИЗТОЧНИК НА МЕТОДИЧЕСКИ БАЗИС
Ивайло Буров
INTERDISCIPLINARY RESEARCH
AND CREATIVE POINTS OF PARADIGMES
AS A SOURCE OF METHODIC BASIS
Ivailo Burov
ABSTRACT: This article explores the possibilities offered by interdisciplinary research and paradigm intersections as a basis for the transfer of knowledge between
different scientific disciplines. The search for paradigm intersections is not limited
to just two existing paradigms in a single scientific field, but opportunities for paradigm intersections are sought between different scientific fields as well.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 88/03.02.2017 г. от параграф
на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.

Определение на понятието парадигма
В Етимологията – наука за произхода и развитието на думите (от гръцки
etymon – истинско, действително значение, и logos – „дума“), произходът на
думата „парадигма“ е свързан с гръцката дума παράδειγμα (paradeigma), означаваща „модел“ или „пример“, и думата παραδείκνυμι (paradeiknumi), означаваща
„демонстрирам, показвам, излагам“. В най-общ случай значението на думата
се е определяло като модел на мислене, докато за първи път Томас Кун дава
определение за „научна парадигма“ като изходна концептуална схема, методически изследователски модел, господстващ през определен исторически период
в научния свят. Т. Кун разглежда парадигмата като набор от практики, които
определят една научна дисциплина през определен период от време. Освен, че
в дадената парадигма са структурирани въпросите и методите, чрез които се
извършва едно научно изследване, в нея са заложени и начините на интерпретация на получените резултати. Томас Кун определя парадигмите като несъизмерими, защото критерият за оценка зависи от самата парадигма. Поради тази
причина не е задължително новата парадигма да бъде по-добра от старата.
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Възникване и развитие на парадигмата
Възникването на парадигма в дадено научно направление се проявява
при достигане на достатъчно висока степен на познание в съответната област.
Томас Кун нарича периода в развитието на науката преди утвърждаването на
парадигма „предпарадигмален“, а периодът след утвърждаването ѝ „период на
нормалната наука“. По време на предпарадигмалния период а също така и при
криза в науката, се наблюдават множество различни схващания и съответните
свързани с тях школи, но отсъства обща целенасоченост на изследванията.В
парадигмалния период учените следват моделите, предоставяни от парадигмата. Според Томас Кун „Нормалната наука“ решава главно три класа проблеми:
установяването на значими факти, съпоставянето на фактите и теориите, разработката на теории.

Ограничения, произтичащи от парадигмата
Както бе визирано, възникването на една парадигма се проявява при достигане на висока степен на познание в дадено научно направление. Моделите и
концепциите, които предлага тази парадигма, могат да послужат за решаването на широк спектър от задачи, да предлагат решения при различните научни
изследвания, а също така да дават и конкретни насоки при интерпретация на
получените резултати. Могат да бъдат посочени някои причини, които обуславят края на една парадигма:
Достигането до нови знания относно обекти, процеси и явления, излизащи извън заложените концепции и модели в парадигмата, което води до неприложимост на съществуващата парадигма в научното им изследване.
Построяването на модел, дори концептуален се явява ограничение за изследването на процеси, явления, взаимодействия и др., които излизат извън
рамката на предлагания модел.
Някои обекти на научното изследване може да са били отчитани като такива с малка значимост в периода на възникване на парадигмата, но това да се
промени след известен период от време.

Пресечна точка на парадигмите
Ако за краткост парадигмата се разгледа като модел, то наличието на различни модели представящи един обект на изследване може да се разглежда не
само като противоречиво, но в някои случаи и като съвместимо. Отчитайки, че
определен модел е свързан и с някаква рамка, която при дадени обстоятелстваможе да се яви ограничаваща изследването на дадено явление, вместо да го опосредства, то напълно възможно е да бъде използван друг модел, излизащ извън
това ограничение. Голяма част от процесите и явленията, които се изследват
могат да имат многомерни прояви и докато една от тях може да бъде обяснена
от даден модел, а друга – от друг, то пресечната им точка може да послужи не
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само за основа на по-развит модел, но и да бъде източник на нови знания. Науката познава такива случаи – например вълновата и корпускулярната(а по-късно и квантова) теория за светлината. Явленията интерференция и дифракция
на светлината могат да бъдат обяснени от вълновата теория(светлината като
вълна), докато корпускулярната (светлината като частица) обяснява известния
във физиката фото ефект. Възниква въпросът дали тези теории не обясняват
две прояви на един и същ модел. Когато е известно, че всяка вълна се разпространява в среда, то възниква възможност за разглеждане на светлината като
предаване на енергия в среда. Това би довело до преразглеждане на отхвърлената предишна парадигма, свързанас ефира (Тесла, Менделеев).

Търсене на интердисциплинарна пресечна точка
Независимо, че различните научни направления са насочени към изследване на специфична за тях проблематика, за провеждането на някои от тях
възниква необходимост от знания, свързани с друго научно направление. Например възникването и развитието на модел на атома се разглежда при обучението по физика и по химия. Докато химията е насочена повече към изучаване на състава, структурата, свойствата на веществата и тяхното химично
взаимодействие посредством химични реакции, едно изследване относно това
взаимодействие под въздействие на ултра звук, светлинно или рентгеново излъчване изисква познания във физиката, които могат да послужат като катализатор за откриване на нови зависимости в съседното научно направление.Това
е известно на науката и е една от причините двете научни направления да бъдат
изучавани като природни науки съвместно с други сродни на тях дисциплини
като например биология.На пръв поглед придобиваните знания в специалности като математика и информатика не се разглеждат като свързани с тези, от
природните науки, но при по-задълбочено изследване може да бъде открита
причината, която обуславя съществуването на природо-математически образователни институции. Един от ярките съвременни примери за такава връзка
− разглеждането на генетичния код като програмен код (последователност от
инструкции), дава възможност за използване на модели, използвани от едната
предметна област в другата. Същевременно в информационните технологии се
използват модели, открити при биологични и медицински изследвания. Теорията на невронните мрежи в информатиката е изградена на такъв базис, който
е построен на детайлни биологични и медицински изследвания на човешкия
мозък и мозъчна дейност и свързаните с това открития.
Педагогическите науки най-общо се свързват с образованието, обучението, изследването на процеси като учене, преподаване и възпитание. Поради
тази причина връзката им с другите научни направления се разглежда найчесто като възможност за придобиване на педагогически умения в рамките на
конкретно изучавана специалност и на пръв поглед не сетърси възможност за
междупредметна пресечна точка на парадигмите с другите научни направле-
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ния. При по-задълбочен анализ може да се различи наличие на такива пресечни
точки, както и възможности за междупредметното прилагане на техни методи
и концепции. Например ползване на съществуващите теории за обучението в
педагогическите науки при машинното обучение на системи с изкуствен интелект и обратно − ползване съществуващите методи за машинно обучение в
информационните системи(машинно обучение с учител или без учител за създаване на тестове за опростени модели на обучителния процес. Създаването
на езици за програмиране също хвърля светлина върху възможностите, които
осигурява интердисциплинарния подход. Такива задачи изискват конструкции, които не са били заложени в съществуващите на този етап модели известни от математиката и логиката. При създаване на езиковите конструкции като
база са използвани съществуващите изследвания на тези в естествените езици,
което е обект на лингвистиката. На по-късен етап със създаването на обектноориентираното програмиране могат да бъдат открити пресечни точки с научни
изследвания свързани с психология, биологията и др., което довежда до развитие и обогатяване на съществуващите дотогава парадигми на програмирането.

Предпоставки за провеждане
на интердисциплинарни изследвания
Съществуващите научни модели в различните научни направления и тяхното развитие могат да бъдат носител на знания, свързани с начините на мислене, обособили даден модел. Доколкото формираният светоглед в определен
исторически период се характеризира с определен спектър от знания и разбирания, транслацията на знания между отделните научни направления може да
бъде улеснено. От друга страна изследването на такива модели, може да способства за по-пълно разкриване на процесите, свързани с мисловната дейност.

Препятствия при провеждане
на интердисциплинарни изследвания
Специфична терминология.Всяко научно направление се отличава със
своята специфика. При описание на откритите зависимости и отношения се
въвежда терминология, характерна за даденото направление. На базата на възникващия терминологичен базис,в процеса на развитие на направлението възникват термини с по-висока степен на абстракция, а също така и правила за
прилагането им, което наподобява създаването на изкуствен синтетичен език.
В такъв случай за разбиране на моделите и парадигмите, характерни за това
научно направление, са необходими известни познания в това направление.
При липса на определено ниво на познания в друго научно направление,
търсенето на достижения в проблематиката, която се изследва там е затруднено.За интерпретацията на изводите е необходимо да се разглеждат по-широк
кръг от въпроси,най-често излизащи от сферата на целите, поставени в базовото изследване.
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Липса на универсален модел за представяне на знанията. Съществуващите
модели са насочени към представяне на знанията в конкретната област –
например паралелно погледнати формулата на едно химично съединение и една
електрическа схема не разкриват връзка между моделите, които са използвани
за описанието им. Съвсем по друг начин се представя и един философски
трактат относно формалната логика или механизма за формиране на понятия.
В най-голяма степен това е обосновано от спецификата във всяко направление.
Срутването на една парадигма, базирана на частично построен или непълен
и противоречив фундамент предполага връщане в началото и преразглеждане
на самия базис в съответното направление. Това може да доведе до инертност
и възпрепятстване на възникването на нова парадигма, въпреки че старата не е
в състояние да даде решения на възникналия нов кръг задачи. Това може да се
яви като предпоставка за инертност в науката. Като допълнителна инертност
се добавя и предпочитанието на част от научната общност за придържане към
познати, макар и противоречиви концептуални модели, вместо промяна на
концепциите, заложени в нова парадигма.

Преодоляване на препятствията
при интердисциплинарния подход
Транслацията на знания от една предметна област в друга изглежда доста
примамлива от научна гледна точка, но може да бъде възпрепятствана от ограниченията, посочени досега. Въпреки използването на съвременни информационни технологии, мултимедия, апаратно и програмно осигуряване, описаните ограничения не са преодолени на този етап. Въпреки, че се отчита повишаване на резултатите при обучение, все още на тези технологии се гледа като на
помощни средства в процеса на обучение.
Най-общият модел, обединяващ изследванията в разностранни научни
направления, е моделът, който следва човешкото мислене. Проблемът при изследването на този модел е свързан с това, че той се оформя динамично и е
във връзка със средата, в която се формира. Следователно общото се състои
в „разгадаване“ на механизма на формирането му. Това е една от причините в
съвременната педагогика се използват много от достиженията в психологията.
В информационните технологии и информатиката от друга страна се наблюдават решения, които разкриват визуално резултатите от изследванията на този
процес. Много автори правят изследване върху това дали може да бъде открит
този механизъм и прилаган при обучението. Според К. Велчева формирането
на техническо мислене при студентите от технологичните направления се явява ключов фактор за успешната им реализация [1]. В развитието на тази тенденция в по-късно изследване К. Велчева обосновава необходимостта от създаване на образователен модел на проeктно-изследователската компетентност
за студентите в технологичното обучение [2]. Ако бъдат разгледани новите тенденциите и методите реализирани в съвременните информационни системи за
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разработка на софтуер, а дори и при приложни системи, може да бъде отчетено
развитие в същото направление – реализация на открити модели описващи изследвани механизми на мисленето. Създадени са среди за визуално програмиране, приложения за бързо създаване на апликации, дори езици за визуално
програмиране. Като наследници на обектно-ориентираното програмиране в
тези визуални среди за разработка(RAD) се визуализират свойствата и методите, които класовете в обектно ориентираното програмиране представят, а също
така и събитията, които могат да възникнат и да бъдат обработвани по време
на изпълнението на програмата. Известни като среди за бърза разработка на
приложения, те са доказали ефективността си. Създадени са визуални езици
за блоково програмиране като SCRATCH и google Blockly, позволяващи научаването на базовите принципи на програмиране още в детска възраст посредством създаване на игрови сценарии и анимации, като визуално процесът на
програмиране наподобява подреждане на пъзел.Подобни програмни решения
придобиват популярност дори и при системи за 3d моделиране като Autodesk
3dStudio Max – MaxCreationGraph (MCG), 3d симулации, CAD системи и др. Изследването на такива решения, съпоставянето им, естеството на задачи, които
решават, начинът на реализацията и заложените методи предоставя възможности за прилагане на такива решения в педагогическата практика дори извън
дисциплините с IT насоченост.
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СКРАПБУКИНГЪТ КАТО ПРОЕКТ
В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ
Йорданка Ст. Пейчева, Мария Ив. Аврамова
SCRAPBUKING AS A PROJECT
IN TECHNOLOGY TRAINING
Yordanka St. Peycheva, Maria Iv. Avramova
ABSTRACT: The discovery of new forms of creative interpretation of curricula in a
meaningful aspect is one of the pedagogues‘ pathways for professional development.
The learning project, as an innovative form underlying the new Technology and
Entrepreneurship programs, provoked us to explore the possibility of implementing
a project-based Skrapbuking training. The results show that the subject is suitable
for practical training in the technological training classes, is carried out with high
interest and creativity by the students.
KEYWORDS: design training, technology training, creativity, album of memories.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-88/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Скрапбукингът е вид творчество, с което се съхранява лична или семейна
история под формата на снимки, изрезки на статии, рисунки, бележки и други
средства за напомняне за дадено събитие [1].
Скрапбукингът може да бъде под формата на тетрадка, бележник или картичка, но по-често това е ръчно изработен албум, в който могат да се добавят
странички, а оттам – да се допълват и илюстрират истории. Някои описват
скрапбука още като „празна книга, в която са събрани и запазени предимно
снимки“. В нея могат да се съхраняват и спомени, свързани с билет от концерт
или театър, писма, картички, изрезки от вестници, любимо стихотворение и
др., тоест скрапбукингът съдържа артефакти и историите и емоциите, които те
носят със себе си. Всеки един детайл, дори малък или сантиментален, допринася за това, страниците на албума да са толкова специални за този, за когото
е предназначен. Изработеният скрапбук е с висока стойност, тъй като в него се
влагат позитивна енергия и емоции, спомени, които биха донесли приятно усещане, както на правещия го, така и на получателя. Затова скрапбукингът като
приложно изкуство е успял да спечели широка популярност в световен мащаб.
За направата на албуми с изрезки и други лични вещи за първи път се споменава през 1598 година. По това време започнало събирането на поеми, ци-
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тати, резултати от собствени наблюдения и залепването им в тетрадки (обикновени книги). В Англия стават популярни тетрадки за записване на любими
стихове, запомнящи се афоризми и цитати. Така, в 1706 година била публикувана книгата на философа Джон Лок под названието New Method of Making
Commonplace books (нов метод за създаване на обикновени книги).
Приблизително в същото време се появили така наречените «книги на
приятели». В Германия момичетата вземали коса от своите приятелки и правели от тях сложни плетеници, украсявайки ги с ленти и цветя. Поставяли ги
в тетрадки, различни от съвременните скрапбукинг лексикони, където също
така записвали фрагменти от текстове, в които се отделя внимание на събития,
свързани със съответния човек.
В XVII век скрапбукингът приел една по-модерна форма. Важен етап в
развитието на тази идея се отбелязва с появата на фотографията в Германия
през 1826 година. Появили се първите фотоалбуми със снимки и гравюри. Но
истинска сензация произвела книгата на Джон Пул, наречена «Подбрани откъси и литературен лексикон, където се описват различни начини за творческо
оформление на стихове, записи и други изрезки. Самият термин «скрапбукинг»
се появил през 1830 год.
През 1872 год. известният писател Марк Твен патентовал свой албум за
„многократно пълнене“, който съдържа самозалепващи ленти, с които на страниците се отбелязват важни моменти. Към 1901 година той създал повече от 57
разновидности на тези албуми.
През 1976 год. на Световната конференция на рекордите семейство Кристенсен от американския щат Юта, представя своите 50 албума, посветени на
историята на семейството си. След това те написали книга за изкуството скрапбукинг „Съживените спомени“. През 1981 г. Мариел и нейният съпруг основават първия магазин за феновете на лексикони, а през 1996 г. те създават първия
уебсайт в света, чрез които е възможно да се поръчат стоки за направа на албуми. В момента създаването на лексикони е едно от най-популярните хобита
сред американските жени, а оборотът на тази индустрия е в размер на повече от
два милиарда долара през 1990 г. [3].
Албумите могат да бъдат лични или семейни. Тематиката е по желание на
съставителя. Идеята за скрапбукинг е оригинален начин за съхранение на спомени и в същото време – възможност за изява и развитие на творческите способности на хора, проявяващи интерес към приложните изкуства. От особена
важност е естетическото офрмление на албума. Възможностите за съчетание
на разнообразни материали и техники дава голяма свобода, но в същото време
трябва да се подчинява на определени естетически норми – за избор на елементи, оформяне на композиция, тематично осмисляне на идеята в съдържателен
аспект. В тази връзка са създадени различни стилове за оформление на лексикони от типа скрапбукинг.
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Една от тенденциите в лексиконите се основава на ретро стила. Използва
се най-често за създаване на семейни албуми с техники за състаряване. Подбират се стари снимки, парчета от вестници, дантели.
Опърпан шик стил, наречен още „износен“ шик – характерно за него е, че
декорът е износен, изкуствено състарен, има пищност и наличие на флорални
мотиви.
Стил Чисто и просто – същността му се изразява в минимален декор,
ясни, прави линии, елементи с плътен цвят, по-често бяло. В този стил най-важно е да няма нищо излишно. Най-популярният стил на елементите са изчистените форми – правоъгълник, квадрат, кръг. Тук акцентът не е върху текстурата
и материалите, а върху добре обмислената изчистена композиция.
Американски стил се смята за класически, тъй като той е роден на изкуството скрапбук в Америка. Американският стил се характеризира с голямо
разнообразие от бижута и декоративни материали (панделки, нитове, цветя и
т. н.), както и предмети от бита (карти, етикети, печати, билети). Все пак декоративните елементи не трябва да доминират над личните документи. Творбата
трябва да е хармонична и акцентът да пада върху основния спомен, който искаме да запазим.
Европейският стил, за разлика от САЩ, е визуално по-лек и дори може
да се каже, строг. Използват се много шаблони, маркери, елементи, оформени
с помощта на ножица, прегъвания. Като правило, на същата страница се поставят много снимки, но всички те имат една и съща форма – правоъгълници,
окръжности и други.
Смесицата от стилове е доста сложна – комбинират се различни материали и техники за изпълнение. Работата често се приравнява към произведенията
на изкуството. В тези случаи композициите са изключително сложни, понякога
приличат на архитектурни структури [2].
Считаме, че мотивация за създаване на такъв продукт може да имат не
само възрастни, но и ученици, тъй като той има естетическа и сантиментална
стойност, реална приложимост, дава възможност за проява на лично отношение и вкус при художественото му оформление. Идеята може да се реализира
като тема за проектно базирано обучение по Технологии и предприемачество
(Домашен бит и техника) заради практико-приложния характер на дейността и
прекрасната възможност за осъществяване на творчески подход.
Проектното обучение намира все по-голямо приложение в образованието.
Освен като извънкласна форма, то може да бъде в основата на една по-задълбочена и резултатна форма за урочна работа, в която теми от учебното съдържание се интерпретират и обединяват с цел – получаване на значим продукт,
чието създавне е резултат от екипна дейност при осъществяване на творчески
подход и носи удовлетвореност на учениците.
Свободата в подбора на техниките и стиловете в скрапбукинга позволяват
намиране на алтернативни на предложените в учебниците варианти за реализиране на учебната програма и тяхното адаптиране към темата на проекта. Ето
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защо, проведохме експеримент за изследване на възможността за осъществяване на проектна дейност с ученици от ІV клас, в резултат на която се изработва
албум за съхранение на лични спомени.
В началото на учебната година поставихме задача на учениците да намерят
информация за приложното изкуство скрапбукинг. Подготвихме презентация
с готови продукти, изработени от професионалисти – албуми, лексикони, картички. Целта ни беше да запознаем децата с някои техники за работа с хартия
и възможностите за приложението им, както и да проверим дали ще проявят
интерес към изработването на един по-сложен и значим продукт. Те бяха впечатлени не само от естетическия вид на изделията, но и от смисъла, вложен
в тях – да се съхранят спомени или да се изрази лично отношение в собственоръчно изработеното изделие. Веднага изразиха готовност да направят свой
албум.
За целта разработихме проект с теми, в които адаптирахме част от учебното съдържание по Домашен бит и техника към идеята за изработване на личен
албум така, че дейностите да отговарят на тези, заложени в учебната програма.
Набелязахме основните задачи:
• Подбор на техники, подходящи за декориране на албума.
• Направа на проекти за художественото декориране на страниците.
• Осигуряване на материали и инструменти.
• Документиране и съхранение на важни моменти, които учениците желаят да съхранят.
От учебника на издателство „Бит и техника“ за ІV клас, по който работим
включихме следните теми:
• Грижи за книгите.
• Комуникации – изработване на плик.
• Рамка за снимка.
• Кръговратът на материалите. Рециклиране на хартия.
• Красиви възли.
• Пано от конци.
Първо запознахме учениците с техника за неподвижно свързване на листи
от хартия. Те конструираха основата на албума – кориците и 5 – 6 страници,
като оставихме възможност за добавяне на нови. В следващия час пристъпихме към подвързване и направа на проект за декориране на корицата с няколко
задължителни елемента – етикет и лого на училището. След това предложихме
техники за украса с хартиени ленти – перфориране с пънчове, квилинг и преплитане. Всеки трябваше да реши кои от тях и къде ще ги използва за украса.
Темата „Кръговратът на материалите“ проведохме като учебна екскурзия
в работилница за рециклиране на хартия. Там учениците се запознаха с технологичния процес и получиха образци от рециклирана хартия, която използваха
при декорацията на албумите.
За основното оформление на някои страници използвахме идеите от учебника за направа на рамка за снимка и пано от конци, а допълнителното оф-
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ормление всеки направи според своя вкус и предпочитания по отношение на
материали и техники.
Направата на плик и джоб се оказаха много полезни компоненти в албума – децата ги използваха за съхранение на свои стихове, кратки разказчета,
които бяха написали, любими мисли. Направиха по няколко – в различни размери и цветове, а в свободното си време у дома ги украсиха допълнително.

Усвояването на умение за плетене на възел по техниката макраме се използва за направата на шнур, който се закрепва към елементи, изработени от
цветен картон с различна форма. В тях се вписва кратка информация за събитие или се залепя снимка. Картончето се поставя в джоб или плик и може да
се издърпва с връвчицата. От плетеници и отделни конци също се изработиха
оригинални елементи за декориране.
Всеки ученик от класа изработи свой албум, като включи в него задължителните елементи. От 24-мата ученици 91,67 % проявиха творчество, 83,33 % добавиха свои елементи. Получиха се красиви и разнообразни изделия, а децата
бяха удовлетворени от труда си.
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Крайният резултат от работата по темата „Скрапбукинг“ показва, че творческият подход в работата на учителя е възможен и проектът е подходяща форма за неговата реализация. По този начин се осигурява повече време за получаване на значим продукт от дейността на учениците и се предоставя възможност
за изява и развитие на тяхната креативност.
Изводът е, че скрапбукингът е подходяща тема за практическа работа в
часовете за технологично обучение и предоставя условия както за усвояването
на нови техники съобразно учебните програми, така също е занимание за осмисляне на свободното време.
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PREPARATION OF STUDENTS FOR WORK
OF IDENTIFICATION AND DEVELOPMENT
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ABSTRACT: The article presents the work experience of the Department of Psychology of the M. Akmullah Bashkir state pedagogical university (Ufa, Russia) on the
preparation of students to work on the identification and development of children’s
giftedness. The preparation of students is based on a modular principle: 1) the phenomenology of children’s giftedness, the development of gifted children; 2) identification and diagnosis of gifted children; 3) psychological and pedagogical support of
giftedness; 4) pedagogical technologies of work with gifted children; 5) scientific and
methodological support of gifted children; 6) a system of psychological and pedagogical support for the self-development of schoolchildren. Each module is aimed at the
formation of certain competencies, corresponding to the qualification requirements
of the teacher’s professional standard, and also conforms to the Federal state educational standards of higher education in the direction of preparation „Pedagogical
Education“.
KEYWORDS: schoolchildren, giftedness, diagnostics, development, self-development, support, competence, student.
В основу подготовки студентов по выявлению и развитию детской одаренности, проводимой кафедрой психологии Башкирского государственного
педагогического университета им. М.Акмуллы (Уфа, Россия), положена «Рабочая концепция одаренности», которая отражает общую позицию ведущих отечественных специалистов в области психологии одаренности [1]. Концепция
дает единую теоретическую базу для решения ключевых проблем одаренности:
определения одаренности, ее видов, путей идентификации, психолого-педагогического сопровождения и т.д. Согласно «Рабочей концепции», одаренность
трактуется как системное, развивающееся в течение жизни качество психики,

307

308

Ирина Ахтамьянова, Татьяна Иванченко, Екатерина Плеханова, Римма Фатыхова

которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению
с другими индивидами.
Подготовка студентов строится по модульному принципу. Ниже представлены основные теоретические положения программы подготовки студентов:
I. Феноменология детской одаренности. В психолого-педагогической литературе встречается несколько терминов, которые имеют самое прямое отношение к понятию «одаренность». Это одаренность, одаренные дети, дети с высокой нормой развития, мотивированные дети, перспективные дети. В рабочей
концепции одаренности сформулированы пять критериев, на основе которых
выделены соответствующие виды одаренности:
1. Вид деятельности и обеспечивающие ее сферы психики.
2. Степень сформированности.
3. Форма проявлений.
4. Широта проявлений в различных видах деятельности.
5. Особенности возрастного развития.
К основным видам деятельности относятся: практическая, теоретическая
(учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о познавательной деятельности), художественно-эстетическая, коммуникативная и духовно-ценностная. В практической деятельности можно выделить одаренность в ремеслах, спортивную и организационную; в познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности (одаренность в области естественных и гуманитарных
наук, интеллектуальных игр и др.); в художественно-эстетической деятельности – хореографическую, сценическую, литературно-поэтическую, изобразительную и музыкальную одаренность; в коммуникативной деятельности – лидерскую и аттрактивную одаренность; в духовно-ценностной деятельности –
одаренность, которая проявляется в создании новых духовных ценностей и
служении людям.
По критерию «степень сформированности одаренности» можно дифференцировать актуальную и потенциальную одаренность. Актуальная одаренность характеризуется такими наличными (уже достигнутыми) показателями
психического развития, которые проявляются на более высоком уровне выполнения деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и социальной нормами. Потенциальная одаренность – это психологическая характеристика ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности (потенциал) для высоких достижений в том или ином виде
деятельности, но не может реализовать свои возможности в данный момент
времени в силу их функциональной недостаточности.
По критерию «особенности возрастного развития» можно дифференцировать раннюю и позднюю одаренность. Решающими показателями здесь выступают темп психического развития ребенка, а также те возрастные этапы, на
которых одаренность проявляется в явном виде.
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Признаки одаренности охватывают два аспекта поведения одаренного ребенка: инструментальный и мотивационный. Инструментальный характеризует способы его деятельности, а мотивационный – отношение ребенка к той или
иной стороне действительности, а также к своей деятельности.
II. Выявление и диагностика одаренных детей. Для выявления, развития
и поддержки одаренных детей авторы «Рабочей концепции» рекомендуют использовать психолого-педагогический мониторинг, отвечающий целому ряду
требований:
• комплексный характер оценивания разных сторон поведения и деятельности ребенка, что позволит использовать различные источники информации
и охватить как можно более широкий спектр его способностей;
• длительность процесса идентификации (развернутое во времени наблюдение за поведением данного ребенка в разных ситуациях);
• анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам (включение ребенка
в специально организованные предметно-игровые занятия, вовлечение его в
различные формы соответствующей предметной деятельности и т. д.);
• экспертная оценка продуктов деятельности детей (рисунков, стихотворений, технических моделей, способов решения математических задач и пр.) с
привлечением экспертов – специалистов высшей квалификации в соответствующей предметной области деятельности (математиков, филологов, шахматистов, инженеров и т.д.). При этом следует иметь в виду возможный консерватизм мнения эксперта, особенно при оценке продуктов творчества подросткового и юношеского возраста;
• выявление признаков одаренности ребенка не только по отношению к
актуальному уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего развития (в частности, в условиях обогащенной предметной и образовательной среды при разработке индивидуализированной стратегии обучения
данного ребенка). Целесообразно проведение проблемных уроков по особой
программе, использование тренинговых методов, в рамках которых можно организовывать определенные развивающие влияния и снимать типичные для
данного ребенка психологические «преграды», и т. п.;
• многократность и многоэтапность обследования с использованием множества психодиагностических процедур, отбираемых в соответствии с предполагаемым видом одаренности и индивидуальностью данного ребенка;
• проведение диагностического обследования в ситуации реальной жизнедеятельности, с приближением его по форме организации к естественному
эксперименту (метод проектов, предметных и профессиональных проб и т. д.);
• использование таких предметных ситуаций, которые моделируют исследовательскую деятельность и позволяют ребенку проявить максимум самостоятельности в овладении и развитии деятельности;
• анализ реальных достижений детей и подростков в различных предметных олимпиадах, конференциях, спортивных соревнованиях, творческих конкурсах, фестивалях, смотрах и т. п.;
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• преимущественная опора на экологически валидные методы психодиагностики, имеющие дело с оценкой реального поведения ребенка в реальной
ситуации, – анализ продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные
оценки учителей и родителей.
А.И. Савенков предлагает систему психодиагностики одарённости, включающую три уровня: теоретический (разработка концепции и модели одарённости); методический (выбор и подготовку «инструментария»); организационно-педагогический, предполагающий четыре этапа выявления одарённости –
предварительного поиска; оценочно-коррекционный; самостоятельной оценки; заключительного отбора [2].
Ш. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательном процессе – это система деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения, развития, воспитания, социализации и адаптации одаренного ребенка.
Сопровождение одаренных детей может осуществляться на четырех уровнях:
1. Индивидуальный – индивидуальная психолого-педагогическая работа
непосредственно с талантливым или одарённым учеником (индивидуальные
консультации, дополнительные занятия).
2. Групповой – психолого-педагогическая работа с группами талантливых
и одаренных школьников (групповые консультации, тренинги).
3. Уровень класса – деятельность педагогов по созданию психологически
комфортной среды, позитивных взаимоотношений с одноклассниками.
4. Уровень специализированного учреждения (психолого-педагогические,
консультационные центры).
Одним из основных направлений психолого-педагогического сопровождения талантливых и одаренных детей является коррекционно-развивающее
направление. В него входит развитие эмоциональной устойчивости, помощь в
школьной адаптации, формирование навыков саморегуляции, навыки успешного преодоления стресса в экстремальных ситуациях (конкурсах, олимпиадах,
экзаменах), содействие в социализации, формированию коммуникативных навыков [3]. Основными формами развивающей работы с одаренными детьми
могут быть: организация групповой и индивидуальной рефлексии; групповых
тренингов, нацеленных на освоение учащимися способов самопрезентации,
самоанализа, самоконтроля, организации труда, планирования, эффективной
коммуникации и т.д.
Другим важным направлением является просветительское направление:
развитие психолого-педагогической компетентности администрации, педагогов,
родителей; содействие в повышении квалификации педагогов, работающих с
талантливыми детьми. Данное направление требует от специалистов организации работы с родителями одаренных детей как участниками учебно-воспитательного процесса. Работу с родительской общественностью следует рассматривать как важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогическо-
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го сопровождения. Она проводится как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в новой для системы сопровождения форме: в виде
совместных для родителей и детей семинаров-тренингов. Они направлены на
развитие навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, которые
позволяют преодолеть недостаток знаний в области педагогики и психологии, а
также повысить педагогическую и психологическую культуру при реализации
задач развития одаренного ребенка.
Педагогическое просвещение и образование необходимо и педагогам. К
работе с одаренными детьми педагоги должны быть особым образом подготовлены. Нередко учителя оказываются на грани работы «на износ». Поэтому
необходимы профилактические меры – организация условий, важных для работы в данном направлении: организация специальных клубов, где учителя получали бы в полной мере необходимую эмоциональную и профессиональную
поддержку; необходима организация специальных релаксационных мероприятий для педагогов; создание благоприятных возможностей для реализации
вне профессиональных интересов (занятия искусством, спортом, разного рода
«хобби»); наличие специальных культурно-туристических программ для педагогов, предусматривающих возможности интересного, регулярного и доступного отдыха.
Консультационное направление состоит в оказании психологической
помощи талантливым и одарённым детям, родителям и педагогам в решении
возникающих у них проблем (конфликты в явной и скрытой форме, нежелание ученика и педагога сотрудничать вне урока и пр.). Консультационное направление призвано не только поддержать одаренного школьника в его выборе
деятельности, но и обеспечить формирование самой способности к сознательному ответственному выбору. Предметом пристального внимания специалистов должна стать способность учащихся к проектированию индивидуальной
траектории (маршрута) обучения, профессионализации, а также способность
к проектированию собственного жизненного пути.
Психопрофилактическое направление ставит своей задачей охрану и укрепление здоровья, формирование в школьном сообществе определённой психологической установки в отношении одарённости. Организация психологической среды в школе, поддерживающей и развивающей идеи уникальности каждого школьника, ценности именно его способностей. Такая установка является
противовесом конкуренции, самоутверждению за счёт других.
Вопросы профессиональной подготовки будущих педагогов к работе с
одаренными школьниками прорабатываются в стенах нашего университета на
занятиях по «Педагогической психологии», а также на спецкурсах. Лекционные занятия позволяют выделить теоретические аспекты проблемы. Например, одним из необходимых условий психолого-педагогической поддержки
саморазвития одаренных школьников является организация психолого-педагогического сопровождения. Эта работа может способствовать вовлечению
одаренных детей в многоплановую внеурочную деятельность, основанную на
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их интересах и потребностях. Обучение должно строиться на основе личностно-развивающих технологий; развития интеллектуально-творческого потенциала, путем приобщения их к основам научно-исследовательской деятельности; участию одаренных школьников в конференциях и олимпиадах различных
уровней; выработке определенного стиля педагогической деятельности преподавателей; нацеленности организации педагогической деятельности на развитие самостоятельности учащихся. Каждый из этих аспектов рассматривается
нами на лекциях при изучении разделов «Психология обучения», «Психология
воспитания», «Психология педагогической деятельности». Ряд других вопросы
отрабатывается на практических занятиях.
В связи с вышеизложенным наши студенты овладевают соответствующими компетенциями: по выявлению и диагностике одаренности; умением выстраивать индивидуальную траекторию развития; владеть приемами организации условий для осуществления саморазвития школьников. Для формирования данных компетенций при работе со студентами активно используется метод кейсов, который позволяет студентам проработать множество конкретных
вариантов развития и предложить свои рекомендации по работе с одаренными
школьниками. Также, исходя из понимания, что каждый ребенок имеет те или
иные способности, студентам предлагается задание разработать индивидуальную программу его развития. В качестве модели предлагается выбрать хорошо
знакомого ребенка – брата, сестру, племянников и др.
На занятиях мы подводим студентов к пониманию того, что развитие
одарённости школьников возможно при реализации ряда условий, а именно:
1) своевременная диагностика возможностей ребёнка; 2) адекватное содержание обучения; 3) внедрение развивающей технологией; 4) психолого-педагогическое сопровождение учащегося. Важнейшим из них является организация
психолого-педагогического сопровождения учащихся, что создаёт условия для
обеспечения собственной учебной деятельности школьников, учёта и развития
их индивидуальных способностей, ставя в центр внимания способ обучения,
способствующий включению внутренних механизмов личностного развития
детей, их интеллектуальных способностей, а главное способности к саморазвитию.
Каждый модуль направлен на формирование определенных компетенций,
соответствующих квалификационным требованиям профессионального стандарта педагога. Структура и содержание программы соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования по
направлению подготовки «Педагогическое образование».
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НАЧИНИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНОВАЦИОННИ
МЕТОДИ, ТЕХНОЛОГИИ И ПОДХОДИ ВЪВ
ВЪЗПИТАТЕЛНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС
НА 6−7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА
Ирина Б. Стоянова
WAYS TO APPLY INNOVATIVE METHODS,
TECHNOLOGIES AND APPROACHES IN THE
EDUCATIONAL PROCESS OF 6−7 YEAR OLD CHILDREN
Irina B. Stoyanova
ABSTRACT: The article discusses the innovative methods, approaches and
technologies, as well as the options for theiri mplementation. The aim is to optimize
the process of education, training and socialization through:
– creating conditions for orientation towards the interest and motivation of the
child (the student), to the age and social changes in their life, as well as to their ability
to apply the acquired competencies in practice;
– using innovative educationalt echnologies, methods, approaches and tools to
contribute to greate refficiency and novelty in pre-school and school education.
KEYWORDS: innovation, interactive methods,approaches, technologies,
lapbook.
Новата образователна парадигма на 21 век поставя нови изисквания и
предизвикателства пред детската градина като:
– поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие;
– уважение и съхраняване на детската индивидуалност;
– наред с класическите, широко приложение трябва да намерят интерактивните технологии, методи и форми на обучение;
– приложение на игровия подход.
Ето защо е необходимо образователният процес да бъде съобразен с особеностите на децата, които растат и се развиват в обкръжението на таблети,
компютри, смартфони, лаптопи и други новости на модерната техника. В съвременните условия е трудно да се провокират детското внимание, желания и
интереси без използването на интерактивни методи и технологии.
Статията има за цел да се оптимизира процесът на обучение, възпитание
и социализация чрез:
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– създаване на условия за ориентираност към интереса и към мотивацията
на детето (ученика), към възрастовите и социални промени в живота му, както
и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
– използване на иновационни образователни технологии, методи, подходи
и средства за допринасяне на по-голяма ефективност и новости в предучилищното и училищното образование
Редица автори определят понятието „Иновация“ като едно от ключовите
на съвременната наука и образование. При разкриване на същността на това
понятие липсва единство между авторите [9].
Според Ст. Кръстева понятието „иновация“ в контекста на образованието се нарича „ такава промяна, при която чрез използване на изобретение или
съществуващи вече инструменти по нов начин се въвеждат в практиката нови
и полезни методи, техники, продукти и услуги, и така създаденото ново измерение за действие и реорганизация в обществото“ [4].
Целите на иновацията се конкретизират в педагогически план – усъвършенстване на учебно-възпитателната работа, повишаване на качеството на
образователната услуга, ефективността по отношение на професионалната и
общообразователната подготовка, която дава възможност на обучаваните за
реализация в живота.
Иновационният процес преминава през различни етапи:
– оповестяване необходимостта от нововъведението и разработване начин за разрешаване на проблема;
– апробиране с цел внасяне при необходимост на поправки, експертна
оценка, разпространяване на нововъведението до ползвателите;
– използване на нововъведението в образователните учреждения след задълбочен анализ на недостатъците;
Според М. Стефанова педагогическата иновация е: „научно-педагогическо
решение на педагогическа изследователска или творческа задача, която се характеризира с въведена в практиката социално-индустриализирана новост,
полезност и приложимост, както и с възможно и необходимо законово право на
претенция“, тя допълва – „Заедно с това педагогическата иновация притежава
индивидуална ценност“ [9].
В съвременната детска градина, особено в новата технологична епоха е
необходимо използването на иновативни педагогически технологии и методи,
които да поставят детето в центъра на педагогическите процеси.
За предучилищна възраст най-подходящи са технологиите ориентирани
към личността, които отговарят на възрастовите особености и възможности на
децата. Едни от тези технологии, които оказват добро влияние върху детското
развитие и педагогическия процес са:
– хуманно-личностната технология на Ш. Амонашвили;
– технологията на съвместната (груповата) работа.
Едни от посоките за развитието на съвременната образователна среда са
създаване и разпространяване на технологични иновации и на педагогически
иновации.
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Технологичните иновации в образователната дейност водят до разработване и прилагане на нови методи и техники на процеса на обучението и
ученето през целия живот и променят стиловете на преподаване и учене. Това
предпоставя създаването на нова образователна среда, в която учещия променя позицията си, подпомаган от учителя, който е в ролята на новатор или майстор-новатор.
Интерактивните методи и технологии са условие за постигането на качествен образователен процес в детската градина и изпълнението изискванията на
новата образователна парадигма.
При това интерактивното обучение се активират всички видове процеси,
които съпътстват ученето: изследване, опознаване, практическо приложение,
общуване. Интерактивният подход насърчава проявата и развитието на личността.
Едни от средствата за игра и забавление при по-малките деца е интерактивната книжка. Освен занимателна, интерактивна книжка е и обучаваща – в
процеса на игра малките деца развиват въображението си, подобряват фината
моторика – придобиват умения да закопчават и разкопчават ципове, катарами,
копчета, да завързват и развързват връзки, научават цветовете и формите, цифрите, буквите и много други неща, свързани с нашето ежедневие.

Фиг. 1.
При прилагането на интерактивните методи е необходимо да се приложат
различни подходи, които гарантират успешното реализиране на предварително поставените цели. Изследователите се обединяват около следните интерактивни подходи: творчески задачи; работа в малки групи; обучаващи игри
(дидактични, ролеви, делови игри имитации); ситуативни подходи; социални
проекти – драматизации, приказки, песни, изучаване и затвърждаване на новия материал (работа с нагледни пособия)
Тези подходи биха могли да се приложат и при разработването и употребата на лапбук при 6−7 годишните деца.
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Използването на лапбукът като интерактивен метод във възпитателно-образователния процес на 6−7 годишните деца е необходимо да приложим някои
подходи, чрез които се гарантира успешното реализиране на поставените целите. Такива интерактивни подходи са творчески задачи, социални проекти,
обучаващи игри. Работата с Лапбук е интерактивен метод за повишаване на
познавателната активност при 6−7 годишните деца.
Творческите задачи са учебни задания, които изискват от децата възпроизводство на информация, творчество, доколкото заданието съдържа елемент
на неизвестност и има няколко подхода. Това предполага поставяне на задачи
за пресъздаване поведението на герои от литературно произведение, моделиране на образи и предмети, илюстрация на приказка. По този начин децата имат
възможност да избират сами какъв ще е образът, но и средствата, и методите за
постигане то му. Работа в малки групи е интерактивен метод лежащ в основата
на съвременната технология „Работа в групи“.
Обучаващата игра е интерактивен метод, много подходящ за предучилищна възраст поради това, че при него доминира игровата дейност. Най-подходящи игри са ролевите, подвижните и дидактичните игри. При ролевите игри децата изпълняват реални действия в измислена ситуация. Това стимулира познавателната активност, предлага им образци за подражание, създава условия за
упражняване в реално поведение, моделира взаимоотношенията им. Някои от
интерактивните игри и упражнения, които се прилагат в детската градина са:
„Интервю“, „Открий сезона“, „Верига“ (за конструиране на текст по предметни
картини), „Минута за говорене“, „Довърши изречението“, „Добри ръце“ (игра
за разделяне децата на двойки за следващите дейности), Подари цвете“, „Рисуване със затворени очи“, Магическа пръчка и др.
Социални проекти е метод, който включва използване на разкази и драматизации на приказки с цел нравствено възпитание,овладяване на изразителна
реч, както и развитие на общуването между децата (формира умения за работа
в екип) [7].
Интерактивните методи като иновация спомагат за създаването на нова
образователна реалност. Целта им е повече и по-качествени взаимодействия
между участниците в процеса на обучение. Чрез интерактивните методи се постига индивидуалност, творчество, разнообразие, удоволствие, стимулиране,
самоуважение, сътрудничество, успех, работа в екип, интерес.
Съществуват различни определения за лапбука. Според едни автори той
е средство за обучение [8], според други е метод [3], а трети го класифицират
като специфична форма за организация на учебния материал [1].
Думата лапбук произлиза от англ. lapbook, което буквално се превежда
като „сгъваема, наколенна книга“ (lap – сгънат, коленна book – книга) или това
е малка сгъваема информационна книжка, в която са събрани всички материали по дадена тема. За първи път терминът „лапбук“ е въведен от ТамиДюби
(TammyDuby) – майка и писателка от Вирджиния, която систематизира информацията по дадена тема в малка картонена папка, за да я използва при обуче-
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нието на децата си. Тъй като самата книжка е малка и може да се събере на коленете на всяко дете, тя я нарекла лапбук. Така той навлиза в американската образователна система, и най-вече в домашното образование – Homеschooling – с
цел да се представи по увлекателен начин изучавания материал. Информацията
в тази интерактивна книжка се представя чрез няколко малки сгъваеми книжки – „мини книжки“ и други материали, които са подчинени на една обща тема.
Лапбукът осигурява интерактивно пространство чрез различни подвижни елементи, отварящи се прозорци, врати, джобове, разтварящи се или сгъващи се листи, пликове и други се представя необходимото за усвояване учебно
съдържание по дадена тема. В тези подвижни елементи могат да се поставят рисунки, гатанки, стихотворения, пъзели, картини, апликации, игри и др. По този
начин вниманието на детето се привлича и се провокира интереса му както към
самата книжка, така и към информацията в нея. Така представен – по интересен, забавен и любопитен начин, обучението на децата преминава много полесно, интересно, забавно,ефективно и различно, затова се счита, че лапбукът
може да намери приложение и в българската детска градина и училище [11].
Лапбукът е един от творческите начини за показване на проучвания, проекти или теми с помощта на компютър или на ръка за повечето възрасти. Направите ли своя собствена информационна книжка – лапбук – излиза по-евтино, по-творчески и е уникална [12].
Всеки лапбук е оригинално творение, той е различен в зависимост от темата и творение, и ще се цени високо години напред. Няма правилен или грешен
начин да направиш лапбук.
Процесът е това, което ще помогне на децата през целия живот – проучване, планиране, креативност, представяне, оценка.
Направената колекция (библиотека) може да се използва в различни области. Изработването ѝ въвлича детето в различни занимания, активизира различни сетива и запомнянето става неусетно [12].
Информационната папка може да се използва както при запознаване с новия материал, така и на по-късен етап при преговора и затвърждаването му.
Когато се разработва една такава папка се научават много неща, които на пръв
поглед нямат много общо с темата. Кръгозорът на детето се разширява, то разбира, че нещата в природата и социалните процеси се намират в непрекъснато
взаимодействие и връзки.
Целта е начини на приложение на иновационни методи при 6 – 7-годишните деца – създаване на условия за ориентираност към интереса и към мотивацията на детето (ученика), към възрастовите и социални промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на
практика; успешно интегриране на образователното съдържание.
Цел на образователното направление Околен свят е да се реализира педагогическото взаимодействие, насочено към социализиращите процеси – изграждане на адекватна представа за обкръжаващата близка социална среда,
придобиване на култура на поведение,социални умения за общуване и самос-

Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във...

319

тоятелна детска игрова дейност като предпоставка за готовността за училище
[13].

Фиг. 2.
Задачи:
1. Интерактивно учене чрез действия, занимания и игра
2. Интерактивен метод – начин на „самообучение“ в подготвителна група
3. Изграждане на „забавен кът“ в детската градина
4. Възпитаване у децата на самоуважение, сътрудничество, толерантност.
Дейности:
м. април:
1. Обособяване на „забавен кът“ в детската градина
2. Определяне на „лапбук ден“ и оформяне на информационни табла
3. Работа по лапбук „Пролет“ – ОН„Околен свят“
м. май:
1. Презентации „Пролет“
2. Диагностика – Брой на обхванатите деца на възраст 6 – 7г.
м.юни:
1. Съпоставяне на резултатите от диагностицираните деца (лапбук, мултимедийни продукти – презентации, компютърни дидактични игри, интерактивни играчки)
2. Успешно интегриране на образователното съдържание
Лапбукът предлага един поглед върху темата „Пролет“
На корицата на папката е поставена илюстрация на пролетен пейзаж с
цъфнали дървета, патенце и зайче, 3 D тревички и пеперудка. На гърба на лапбука е разположен лабиринт. Децата трябва да намерят пътя, който свързва
кокошката и пиленцето. Всяко дете може да работи с маркер, ако има необхо-
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димост. Фолиото, с което е покрит лабиринта, позволява изтриване и повторно
използване.
Информационната папка започва с представяне на един от символите на
нашата страна – розовите полета и брането на благоуханните цветове. Тук може
да се разкаже повече за розобера и използването на розовото масло.
Трите пролетни месеца – март, април и май, са представени с красиви
снимки, картинки, илюстрации.
В лапбука има интересна игра: „Открий сезона“ – децата трябва да разпознаят сезоните и да открият, кой от тях липсва. Има и колело на сезоните – календар, чрез завъртането на което разпознават кой е сезона и през кои месеци
е всеки сезон. В плик са поставени пролетни оцветявки и лист, на който може
да нарисуват пролетта.
На следващата страница в лапбука, децата трябва да познаят какви промени настъпват през пролетта и какво е времето през този сезон.
С прелетните птици – (авлига), щъркел, лястовичка, славей, децата се
запознават и затвърждават посредством красиви снимки и изпяват песента
„Щъркел шарен дългокрак“.
Стихотворение на тема „Гост“ (Ран Босилек).

Децата затвърждават пролетните плодове и зеленчуци чрез интерактивната игра – «Интервю» − участват всички деца от групата: необходими материали
− картинки,с изображения на плодове и зеленчуци, които са на брой половината от броя на децата. Всяка от картинките е разрязана на две части. Педагогът
раздава на половината от децата в групата половинките от разрязаните картинки.На другата половина дава останалите от разрязаните картинки. Обяснява на
децата, че всяко трябва да намери детето,което има другата част от картинката
и с него да проведе интервю. Децата застават по двойки и си задават въпроси в
продължение на 5 минути.След проведените интервюта педагогът предлага да

Начини за приложение на иновационни методи, технологии и подходи във...

321

представят информацията,която са получили от интервюто(всяко дете разказва за своя събеседник).
По надолу е илюстриран панер и е поставен плик с изображения на плодове и зеленчуци. На децата се поставя задачата да сложат в панера само пролетните плодове и зеленчуци.
На същата страница има апликирани пролетни животни, които са скрити
под различни въртяши се букви. От децата се изисква да открият с коя буква
започва даденото животно и да я поставят над него.
На другата страница в плик са поставени оцветявки на птици, тук децата
трябва да съставят думи от сричките под изображенията. Например – па-те,
пи-ле.
Пролетта е сезон, през който има много празници.
Илюстрацията, на която е изобразено дете, което подаряват букет на майка
си, може да вдъхнови малките деца да изненадат приятно майките си за празника. В скрити прозорчета с картинки са дадени примерни отговори на въпроса
„Каква е моята майка?“. Децата могат да споделят своите мисли за майките си
и да дадат и различни определения за тях – добра, красива, умна, сръчна и пр.
Децата могат да открият и в плик кои са пролетните цветя.
Да изиграят – интерактивна игра: „Подари цвете“ – Участват всички деца
в групата. Необходимо е едно цвете. Педагогът дава на едно дете от групата
цветето и обяснява защо. Например обичам мама, защото е добра. На свой ред
това дете трябва да подари цветето на друго дете от групата и също да обясни
мотивите си за подаряване на цветето и т. н.
Празникът на мама е много интересен за децата, може да кажат стихотворение за мама. След което да открият и подредят пъзела, който представлява
букет за мама.

Следват страници с пролетните празници и официални празници. Задачата е децата да открият кои са пролетните празници и да разкажат какво знаят
за тях.

322

Ирина Б. Стоянова

Баба Марта е любим празник на децата. Може да разкажат за изработването на мартеничкитеи за обичаите, свързани с тях.
Представени са изображения на Осми март, Първа пролет, Лазаровден,
Цветница, Великден, Гергьовден.
В тази информационна папка се отбелязва и националния празник на България. За него се изработва българското знаме оцветяване, апликиране (по избор). Могат да кажат стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов, което
е в плика при българското знаме за апликиране.
Семействата се подготвят за посрещането на Великден – рисунки представят подготовката за празника. Децата могат да разкажат, като си помагат с
илюстрациите. За всяко дете са предвидени картинки за оцветяване, посветени
на големите празници Връбница (Цветница) и Великден.
Разказче или стихче за Връбница, Цветница затвърждава и обогатява знанията на децата с обичаите за Цветница. Обръща се особено внимание
на боядисването на великденските яйца. Децата може да изпеят песничката
за„Великден“.
Снимки, които представят големите християнски празници Великден и
Гергьовден. Оцветявки за празниците, както и стихотворения за родината, за
Гергьовден, за Св.Св. Кирил и Методийи и още пролетни оцветявки.
В лапбука има и страница с оригами – децата могат да си направят щъркел,
калинка или нещо друго от тази страница.
Комплект от картички сочат какъв е трудът на хората през пролетта и как
децата могат да помагат на възрастните.
Как децата спортуват през пролетта.
За празника 24 май в специални цветя са поставени буквите, които децата
могат да открият и да оцветят и съставят думи.
След разглеждане на лапбука като иновационен метод, средство и форма
за обучение и организация на учебния материал, ще се спрем и на компютърната група като иновационна образователна технология. Тя включва голям брой
съвременни технологии: информационни, мултимедийни, интернет, диалогови, конферентни, дистанционни, непрекъснати, виртуални. Мултимедийните
технологии разрешават практическото реализиране на много идеи в образованието – от дейностния подход и интегративното учене до метода на проектите
и креативното учене [4].
Всички тези съвременни образователни технологии можем да ги наречем
интерактивни технологии.
Една от тези интерактивни технологии е и работата с интерактивна дъска,
тъч-скрийн и с писалка, интерактивна играчки. Интерактивната дъска, създава
неограничени възможности и предизвикателства на съвременното образование, която освен това подпомага и улеснява интегрирането с други технологии.
Интерактивната дъска обезпечава голямо пространство, на което да се видят
ресурсите, да се демонстрират техники и да се дадат указания на група или клас.
Софтуерът (програмите) за интерактивна дъска може да бъде използван да до-
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кументира тези процеси и да ги комбинира с друга медия. Използването на интерактивна дъска допринася за нарастване на ефективността в процесите на
преподаване и възприемане на учебния материал [2].
Тя превръща традиционното обучение в интерактивно и децата овладяват образователното съдържание под формата на интерактивна игра. Педагогическото взаимодействие се осъществява леко, достъпно и приятно, а
детето е поставено в неговия център. Педагогическите ситуации представят
както използването на интерактивната дъска като нагледно средство (напр.
илюстрации за преразказване на приказки), така и за интерактивни игри и упражнения по всички образователни направления. Децата с интерес могат да
решават задачи по математика, да броят, да групират множества, да оцветяват, да правят звуков анализ на думата, да моделират изречения, да разказват
приказки, да затвърдяват и разширяват знанията си за цветовете, превозните
средства, различните видове животни и др. Анимацията и ефектното озвучаване засилват интереса на децата и желанието им да участват в интерактивни
игри и упражнения. Независимо от това, че различния начин на въвеждането
на интерактивния метод в образователния процес не е необходимо цялата педагогическа ситуация да се осъществява пред интерактивната дъска, а да се
редуват интерактивните игри и упражнения с други дейности като подвижни игри, подходящи танци, песни, художествена литература и др., за да не се
изморяват децата и да се поддържат постоянно тяхното внимание и интерес.
Възможно е и всяко едно дете от групата да работи индивидуално на интерактивната дъска, за да се чувства то значимо и да се задоволи неговият стремеж
към новото, интересното, интерактивното. Родителите на децата също може да
се включат в открити ситуации или празници като партньори на учителите в
педагогическия процес.
1. Интерактивните методи, технологии и подходи са условие за постигането на качествен образователен процес в детската градина и изпълнението на
изискванията на новата образователна парадигма.
2. Учителите могат да използват разработени мултимедийни продукти на
различни издателства под формата на мултимедийни презентации и ситуации,
обработеното изображение, учебното видео и слайд шоу са отлични методи и
средства за представяне на образователното съдържание в детската градина.
Веднъж създадени, тези IT – продукти биха могли да се използват многократно,
децата ги възприемат с удоволствие. Тук използваме презентации за Пролетта:
– те предлагат изключително висока нагледност чрез илюстрации, снимки,
видео, озвучаване, анимация;
– дават възможност на учителя да реализира разнообразни връзки между
образователните направления чрез интердисциплинарен подход;
– работа в екип и трайни знания;
– формират у децата качества като организираност, инициативност, отговорност, любознателност и желание и мотивация за учебна дейност под формата на интерактивна игра.
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За да усвоят неусетно учебното съдържание в игрова форма, на децата могат да се предоставят и интерактивни играчки като интерактивна пчела, видеокамера, работа с микрофон и други, а също и да се разработят различни видове
игри по направления.
Използването на интерактивни методи и мултимедийни продукти в обучаващи ситуации в предучилищното образование допринася за пълноценно и
ефективно реализиране на обучението на децата, стимулира мисленето, активира опита им, осигурява разнообразни форми и интеграция между отделните
направления в учебния процес, допринася за осъществяване на различни учебни практики, показва резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата по образователни направления.
Интерактивните методи и технологии са условие за постигането на качествен образователен процес в детската градина и изпълнението изискванията на
новата образователна парадигма.
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ДИСГРАФИЯ И ДИЗОРТОГРАФИЯ ПРИ ДЕЦА
В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.
ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ КРИТЕРИИ
Калинка Спасова
DYSGRAPHIA AND DYSORTHOGRAPHY IN CHILDREN
OF PRIMARY SCHOOL AGE. DIFFERENTIAL DIAGNOSIS
CRITERIA
Kalinka Spasova
ABSTRACT: Background Data: The phonetic graphical system is a great discovery
of the civilization.The basis of the contemporary Bulgarian letter is the sound – letter
(phonographic) writing, which is expressed in the transmission of speech through
graphical signs called letters or graphemes.
Objectives: To define the diagnostic criteria for dysgraphia and dysorthography in
children at the age of eight and nine, based on personal studies compared to the
world experience.
Methods: The study included n = 53 children, of which n = 25 (47.2 %) were eight
years old and n = 28 (52.8 %) were nine years old.The kids are trained in the second and third class of the municipal general school in Varna.An auditory dictation of text adapted to their respective calendar age was made. They have a profile
forthrough the error reporting protocol.
Results: Of the study group, n = 7(13.2 %) of children had symptoms of dysgraphia,
and n = 12(22.6 %) of the children had dysorthographyc symptomatology.
Conclusion:As the main criterion for differential diagnosis, we can note the discrepancy between potential opportunities and actual achievements.Dysorthography is
not as much a problem of the education, as the problem of language competence of
children.
KEYWORDS: dysgraphia, dysorthography, morphological and phonetic principle,
orthographic errors, grafemes.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.

325

326

Калинка Спасова

Въведение
Историята на създаването на графичните системи е всъщност истинската
история на еволюцията на мозъчните системи и уменията на човека. Фонетичната графична система е велико откритие на цивилизацията. В основата ѝ стоят
освен психичният принцип за икономичност на процесите и ролята на асоциативната връзка в процеса на ограмотяване, но и съответствието на символ и
звук. Основните елементи на писмеността при фонетичното писмо се графема
и фонема.
В своята същност това е система на използване основно на четири знака
(печатни – главни и малки и ръкописни – главни и малки), които често се различават значително една от другаграфично, но същевременно при използването си са обединени в определени рамки от правила. [1] Следователно процесът
на писане може да се определи като транскодиране с възможност за преминаване от една символна система към друга, като смисълът на предадената и приета
информация не се променя.
За възникване на акта на писане се изисква сложна координация на сензорните и моторните процеси и достатъчно ниво на концентрация и разпределение на вниманието. Анализирайки механизмите може да се направи извод,
че в процеса на прекодиране на звуците в графеми, фонетичния анализ върви
успоредно с графомоторните операции и нарушаването на който и да е от механизмите води до нарушения на писането [2].
За обозначаването на нарушенията на писмената реч се използват различни термини. Основните са: дисграфия, аграфия, дизортография, еволюционна
дисграфия. Причините за нарушенията в писмената реч са разнообразни по
етиология и патогенеза. Най-общо те могат да се обобщят като: несформираност на много висши психични функции – зрителен анализ и синтез, пространствени представи, слухо-произносителна диференциация за звуковете на речта, фонематически сричков анализ и синтез, отделяне на думите в изречението,
лексико-граматически строй на речта, разстройства на паметта и вниманието,
сукцесивни и симултанни процеси и емоционално-волевата сфера [2 – 4].
Целта на настоящото проучване е да се определят диагностични критерии
за дисграфия и дизортография при деца на осем и девет годишна възраст на
база лични проучвания, сравнени със световеният опит.
Материал и метод
В изследването са включени общо n=53 деца, от които n=25(47,2 %) са на
осем години и n=28 (52,8 %)са на девет години. Децата се обучават във втори и
трети клас на общинско общообразователно училище в гр.Варна.
На учениците е направена слухова диктовка на текст, съобразен със съответната им календарна възраст. Направен им е профил по протокола за отчитане на грешките на Якимова Р.[3 – 5].
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Дисграфични и дизортографични грешки – сравнителен анализ
Таблица 1.
Дисграфия
1. При акустично-артикулационни
и оптично сходни.

Дизортография

дръзка – дръСка, мраз – мраС
нож – ноШ,
дръжка – дръШка

– съскави-шушкави
жаба – Шаба, Заба
шорти – Сорти
котенце – котенЧе
кораб – кораП, врабче – враПче
код – коТ, кора – Хора
шум-Жум
– звучни-беззвучни
бивол – Пивол, беден – беТен
кора – Гора
Аналогични, затова се отчитат броя и
честотата им.
– сонори
кора – коЛа
кола – коЙа
Аналогични, затова се отчитат броя и
оптично сходни.
цар – Щар, пара – Нара, бор – Вор
честотата им.
– огледално писане на букви и символи
2. При несформираност на анализа и
синтеза на речевия поток.
– замени, размествания, пропуски,
прибавяния на ниво дума и изречение
слънчице-слнчице, слаълнчце
мост – мос, храстче – храшче
вкъщи – в къщи, навън – на вън
небето – не бето, бебето – бебе то
Котето се катери по дървото – Котето Не владеене на граматически правила
за слято и полуслято писане на наресекатери подървото
чия и сложни думи.
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3. При наличие на аграматизъм.
Червените обувки на мама – Червени
обувките на мама.
Бялата котка спи на дивана – Бяла
котката спи над леглото.
Сякаш бяха се скрили птиците и насекомите – Скаш бях се скрили тици те
и насекоми.

Кученцето се разхожда с детенцето. – Кученценцето се разхожда
с детенценцето.
Ние си мием ръцете. – Ние си миеме
ръцете.
На поляната има много петли. – На
поляната има много петели.

Резултати
От изследваната група при n=7(13,2 %) от децата се наблюдават симптоми
на дисграфия, а n=12(22,6 %) от децата са с дизортографична симптоматика.

Дискусия
В основата на съвременното българско писмо е звуко-буквеното (фонографското) писмо, като самата му същност се изразява в предаването на
речта чрез графични знаци, наречени букви или графеми. Азбуката, която ние
използваме е т. нар. „кирилица“, която е претърпяла множество промени през
вековете, но въпреки това продължава да ни служи и до днес. При този тип
писмо основният принцип се свежда до изискването всяка отделна буква да
съответства на отделна фонема, а всяка фонема трябва да се изразява с един
буквен знак. Но подобни идеални системи на писмо не съществуват. Съвършенството на която и да е графична система се определя от това, в каква степен
е съответствието между буква и звук.
Правописът или ортографията е система от правила за писмено отбелязване на думите и техните части−представки, корен, наставки и окончания [4].
Основните принципи в българската правописна система са морфологичен, фонетичен, традиционен и смислов. Морфологичният (морфематичният) принцип на ортографията се свежда до това, че общите за близкородствените думи
морфеми запазват в писмената форма еднаквото изписване, независимо от разликите в произношението. Същността на морфемния принцип, който е водещия принцип в българската ортография, се заключава в еднообразното правописно предаване на отделните елементи на лексемата.
Българската азбука има 30 букви, като всяка от тях има по четири разновидности (алографии). Печатните и ръкописните невинаги съвпадат. При
ръкописния им вид 1/3 от буквите се различават от печатните [4]. Например
главните ръкописни букви Т, Ч, Р се различават графично от малките ръкописни букви, а главната печатна буква А също се различава графично от малката
печатна буква а и т. н. Следователно процесът на писане може да се определи
като транскодиране с възможност за преминаване от една символна система
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към друга, като смисълът на предадената и приета информация не се променя.
Специфичните нарушения при овладяването на писането могат да се проявяват в две форми: дисграфия и дизортография.
Терминът дисграфия според Йосифова Р. (2012) [5] не е обобщаващ за нарушенията на всички аспекти на писането. Albaret, J. M. (1995) [6] обобщава
така симптомологията на дисграфията: „дисграфикът не пише гладко, не оформя добре буквите, не спазва разстоянията между букви и думи, има затруднения в пространственото разположение на текста върху листа.“
Дизортографията е една от най-малко изучените групи нарушения на
писането. Устойчивите ортографични грешки са се разглеждали като неспецифични нарушения на писането. През последните години се променя подходът в
изучаването на този тип грешки в писмената реч, а именно в контекста се разглежда съпоставителният анализ на дисграфичните и ортографични грешки.
В голяма част от популацията на децата със специфични нарушения на писането се наблюдава тясна взаимовръзка между дисграфичните и ортографичните грешки, като често след отстраняване на дисграфичните, ортографичните
грешки остават, тъй като те се характеризират с висока устойчивост. Трябва
да се отбележи, че съществува една специфична и характерно устойчива категория от специфични нарушения на писането, която се характеризира с невъзможност за усвояване на ортографичните навици, въпреки познаването на
съответните правила. Точно тя следва да се класифицира като дизортография.
Често такива деца демонстрират и в по-зряла възраст правописни грешки, които са съчетани с дислексичните прояви [7, 8].
Изхождайки от стандартите в българската образователна система за наличието на категорични симптоми на дисграфия и дизортография може да се говори само тогава, когато сме сигурни, че децата са усвоили напълно фонемите,
графемите и лексемите и системата от правила за прилагането им.
За да може да се определят диференциално –диагностичните критерии за
дисграфия и дизортография, от една страна, трябва да сме наясно със специфичните им дефицити и причинно-следствената връзка с етиологичните фактори, които ги причиняват. От друга страна, трябва да са налице изключващи
критерии, според които децата с дисграфия и дизортография са с поне средно
ниво на интелигентност и не са диагностицирани със сензорни, неврологични,
психични и емоционални проблеми. Като основен критерий за диференциална
диагноза, може да се отбележи несъответствието между потенциалните възможности и реалните постижения. Според настоящата концепция „индивидът
демонстрира умения, несъответстващи на очакваните за възрастта, социокултурната среда и обучението [8].
По данни на Tressoldi et al. (2007) [9] в зависимост от определението и съответните диагностични критерии, разпространението на нарушенията в писането варират от 3,6 % до 8,5 % в Италия и от 4,5 % до 12 % в САЩ. По-високата
честота в САЩ може да се обясни със специфичните особености на английския
език. Назарова А. (2015) [10] в свое проучване на ученици от 1−4 клас, отчита

330

Калинка Спасова

че 23 % от обследваните имат симптоми на дисграфия и дизортография. По-високите резултати са от включването на по-широка възрастова група. Данните
се потвърждават и от собственото ни изследване − 13,2 % от изследваните деца
са с дисграфични симптоми и 22,6 % са с дизортографични.
Диференциалната диагностика на дисграфията и дизортографиятасе определя преди всичко от това кой правописен принцип е нарушен. Дисграията
е специфично нарушение на използването основно на фонетичния принцип, а
дизортогрофията е преди всичко нарушение в усвояването и използването на
морфологичния и ортографичния [2, 8, 11].
Случаите, когато детето не може да усвои цялото разнообразие от правила
за функционирането на езиковите единици от различните равнища: фонемите,
морфемите, лексемите − техните словоформи и употребата им в речта; вариантите на лексемите като двустранни езикови единици в контекста на речта и на
изразяване и в контекста на съдържанието, като не е задължително наличието
на атрикулационни грешки, могат да се категоризират като симптоми на дизортография. Дизортографията не е толкова проблем на обучението, колкото
проблем на езиковата некомпетентност на децата.

Заключение
Когато родителите и преподавателите в общообразователното училище не
са запознати със съществуването на реалния проблем, а именно: диференциално-диагностичните пунктове между дисграфия и дизортография, детето не
получава специализирана терапевтична програма.Тези деца много често развиват негативно отношение към ученето и нежелание да използват писмения код
за приемане и предаване на информация. Всеизвестен факт е, че правилното
от ортографска гледна точка писане е важно условие за пълното и ефективно
приобщаване на детето към училищната среда, както и за неговото пълноценно
включване в обществото.
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В изобразителните изкуства могат да се открият много примери за въведени иновативни техники и материали в изобразителната дейност, чиято
употреба води до повишаване на стойностите на крайния изобразителен продукт. „Леонардо, Тициан, Дюрер, Рафаело са познавали откритието на братята
Ейк – т. нар. „Нидерландска темперно-маслена техника“ – и са го доразвили по
свой начин. Вермеер развил характерния си реалистичен стил с помощта на
откритието, предхождащо съвременната фототехника, наречено „камераобскура“. Импресионистите и постимпресионистите са познавали откритията на
оптиката (спектралния анализ) и са ги развили в творческата си дейност. Търсенето на връзки между редакторите за обработване на графични изображения и техниките в практическата изобразителна дейност се изправят и пред
проблематиката за адаптиране на подходящ педагогически инструментариум.
Възможностите за прилагане на утвърдените в практиката методи на преподаване (наблюдение, демонстрация, упражнение, оценка на знанията) могат при
правилно прилагане да позволят на учениците да развият и надградят компетенции в областта на дигиталната графична комуникация, която е ключова за
интегрирането им в динамиката на съвременното общество. За правилното
провеждане на педагогическата работа е необходимо „…намирането на графичен софтуер с достатъчно опростени и подходящи качества за разгръщане на
изобразително-творческите способности…“ [1: 209].
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Съобразно изискванията от новата учебна програма по предмета Изобразително изкуство заVI клас (общообразователна подготовка), обучението в
курса е насочено към: „…използване на различни възможности от областта
на дигиталните технологии за възприемане на изкуството и творческа дейност;….“ [3]. Като трета поред областна компетентност е заложена структурата
„Визуална култура и електронни медии“. Знанията, уменията и отношенията,
които ученикът следва да придобие вследствие на урочната работа, са фиксирани като „художествени изображения чрез компютърна програма, като прилага
различни инструменти“ [3].
За пръв път в учебната програма по предмета се отваря място за смесването на изкуство и фотография. Този факт разширява значително възможностите
за преподаване. „Изкуство и фотография“ е деветата от общо десетте области
на компетентност, предвидени за усвояване на учениците в учебната програма.
Тя е в пряка зависимост с предхождащата я тема „Композицията в декоративно-приложните изкуства“, чрез която следва да се изяснят на учениците видовете композиция, което от своя страна намира директно отражение в аранжирането на фотографския кадър. Последната (десета) тема „Визуални проекти
чрез интегриране на образ и текст“ надгражда съдържанието от предходните
две теми, като предвижда създаването на плакат, в който да бъде интегриран
образ и текст в дигитален проект.
Подходящият избор на тема на урока е предпоставка за успешната реализация на неговите цели. Учениците реагират положително на ясни теми, с
конкретни задачи за изпълнение. Придобиването на компетенции в областта
на генерирането на дигитален образ е подпомогнато интердисциплинарно от
съпътстващ модул уроци по дисциплината „Информационни технологии“. В
краткото представяне на учебната програма по предмета впечатление правят
два основни структурни компонента: „Работа с графични изображения“ и
„Компютърна презентация“.
Един от основните очаквани резултати от обучението в края на класа е
ученикът да „Вмъква и разполага графично изображение в текстов документ и
презентация“. [4]
Основните теми от програмата (общо 6 на брой) разглеждат следните проблеми:
1. Операционна система и носители на информация.
2. Компютърна текстообработка.
3. Обработка на таблични данни.
4. Работа с графични изображения.
5. Компютърна информация.
6. Интернет и интегриране на дейности.
С най-важен принос за увеличаване на знанията относно графичната обработка на дигитални фотографски изображения е тема № 4 от програмата –
„Работа с графични изображения“, където са фиксирани следните компетентности като очаквани резултати от обучението:
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1. Основни файлови формати при създаване и обработка на изображения.
2.Въвеждане на изображение чрез скенер или цифров фотоапарат. Обработване и запазване на изображение.
3. Инструменти за промяна на графично изображение: ориентация, контраст, осветеност, разделителна способност.
Придобитите от курса на обучение знания следва да позволят на учениците от VI клас на СУ да редактират свободно дигитални изображения, съчетавайки няколко елемента в един файл. В този документ те следва да покажат
разбиране на задачите по организиране на композицията и аранжирането на
цветната среда в нея. Интегрирането на образ и текст позволява да се създават
файлове, отговарящи на темите „Илюстрация“ и „Плакат“. Учениците трябва
да различават видовете формати PNG, JPG, TIFF, PSD, RGB.
При работа с програмата за графична обработка на фотографски изображения Adobe Photoshop трябва да бъдат спазени следните необходими изисквания за правилно провеждане на урочната работа:
1. Обезпечаване на всеки ученик от групата с компютър с инсталирана
програма, която е в идентична версия с тази на съучениците и учителя.
2. Осигуряване на техническо средство за визуализация на работата на
учителя (проектор).
3. Осигуряване на подходящи (и достатъчно като брой и размер на изображението) дигитални (или аналогови) компоненти за обработка (получени от
предварително проведена учебна работа).
4. Осигуряване на сканиращо и печатащо устройство.
В хода на урока учениците се запознават с основните принципи при работа с програмата Adobe Photoshop. Създават нов файл по зададени параметри за
височина и ширина, мегапиксели. Импортират в него изображения и записват
файла със съответното разширение в предварително създадена папка. Упражнява се работа с основните инструменти на програмата за промяна на контраст
и осветеност на изображенията. Упражнява се работа с основните инструменти
за промяна на цветовете на изображението в посока на засилване на стойностите, изкривяването им в атипични стойности, ахроматични вариации, позитив и негатив.
Отпечатването на завършените файлове е последният етап от работата с
изображенията, като при него учениците упражняват боравене с принтерни
устройства. Подходящо е паспартиране на изображенията и подреждането им
в училищна изложба като практическа реализация на един иначе виртуален
продукт.
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ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
КАТО ЧУЖД В ПОМОЩ НА СТУДЕНТИТЕ
Катерина Пенева, Петя Райкова
ELECTRONIC TRAINING IN BULGARIAN LANGUAGE
AS FOREWORD BY THE STUDENTS
Katerina Peneva, Petya Raykova
ABSTRACT: The study presents the development of web-based materials for training of second-year students in Bulgarian language as foreign. The electronic materials are adapted to the lexical and grammatical focus of the textbook and allow
self-completion and development of the knowledge acquired in class. The article
describes application of a student-centered learning approach that helps them to
achieve higher levels of control in organizing their own learning. It also analyzes the
results of the achieved knowledge.
KEYWORDS: e-learning, web-based materials, self-preparation.
Въвеждането на електронни форми на обучение в българските университети е актуална тема. От 2014 година студентите и преподавателите в МУ-Варна използват електронната платформа Блекборд, която предоставя палитра от
възможности в помощ на обучаваните. Съвременните тенденции не подминават и преподаването на български език като чужд, напротив. Обучението на
младежи от поколението Y, които пристигат от Западна Европа, за да изучават
медицина и дентална медицина в България, не може да остане капсулирано в
рамките на традиционните форми на учене. Поради тази причина екип от преподаватели по български език като чужд разработихме уеб базирани материали
за 2. курс, които имат за цел да допълнят и затвърдят знанията, получени в
класната стая. Електронните материали са съотнесени изцяло с лексикалния и
граматичния фокус на използвания учебник и дават възможност за разширяване на знанията. Статията описва прилагането на ориентиран към студентите
подход на обучение, който подпомага постигането на по-високи нива на контрол в организацията на собственото им обучение, и се анализират резултатите
от него.
Практиката на най-добрите университети в света показва, че електронното обучение има потенциала да промени начина, по който преподаваме и учим.
То предоставя нови възможности за повишаване на стандартите, за разширяване на участието в ученето през целия живот, за персонализиране на учебния
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процес и създаване на предпоставки за обогатяване на учебния опит и качеството на учене. Както изтъква P.M. Privateer, създаването и разпространението
на знания в нашия век несъмнено е „подпомогната от технологиите дейност“.
Електронното обучение не може да замени преподавателите, но в комбинация
със съществуващите традиционни методи може да повиши качеството и да
обогати тяхното преподаване. Електронното обучение създава предпоставки за
достигане до обучаемите в избрано от тях време и място. В дебата за предназначението на технологиите в образователен контекст, D.R. Garrison и T. Anderson
в своята книга „Електронното учене през 21-ви век“ подчертават, че целта не е
просто чрез тях да се осигури достъп до информация, защото „е невъзможно
смислено да се усвои цялата информация, дори и в най-тясната научна област“,
а да се формират у студентите способността и стратегиите за управление на
този огромен в дълбочина и ширина обем от информация.
Електронното обучение, уеб-базираното обучение, обучението онлайн и
дистанционното обучение са широко използвани понятия в наши дни, много
често в качеството си на синоними. В същото време, посочените понятия отразяват различни аспекти на феномена обучение, което прави синонимната им
употреба некоректна. Ясното разграничаване и дефиниране на горецитираните
понятия е важно както за теоретиците и изследователите, така и за управлението и практиката в сферата на университетското образование. Познаването на всяко от тези понятия и неговите отличителни характеристики е важен
фактор за проектирането на адекватни политики, за оценката на алтернативни
възможности и подбирането на най-подходящите решения за създаване и подпомагане на ефективни учебни практики. В ход е постоянно предефиниране
на понятията в тази динамично развиваща се област на съвременното образование, като се предлагат нови цялостни стратегии и локални решения, което
влияе и върху обхвата и актуалността на термините.
Най-широкообхватното определение на понятието „електронно обучение/
учене“ (elearning) звучи по следния начин: „Учене, подпомогнато от използването на информационни и комуникационни технологии“. Необходимо е да се
направи уточнението, че английският термин електронно учене (e-learning) у
нас най-често се превежда и интерпретира като „електронно обучение“, макар
че съдържателните различия са известни. Ето защо в текста тук ще се среща
съчетанието „електронно учене/обучение“, за да се отрази на мета равнище на
интерпретация както тенденцията за даване на първенство на процеса учене, така и на по-цялостното съдържателно отразяване на феномена обучение.
Електронното учене в този широк смисъл може да покрива спектъра от найразнообразни практики, като се започне с използването на отделни технологии в подкрепа на ученето и преподаването и се премине към смесен тип учене
(като комбинация от традиционни и електронно базирани учебни дейности).
Подобно широко определение, ориентирано към конструктивизма и обвързано с качеството/резултативността на ученето, се дава в доклада на Европейската комисия, където електронното учене е дефинирано като „ориентиран
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към учещия подход на използване на нови мултимедийни технологии и на Интернет за подобряване на качеството на учене чрез улесняване на достъпа до
ресурси и услуги, както и до отдалечен обмен и колаборация“.
Поради изключително разнообразната практика на електронно обучение
се налага и друго, производно на него понятие, а именно „смесено“ обучение
(blended learning). В по-общ смисъл, смесеното учене се характеризира с надграждане, вплитане, интегриране на разнообразни информационни и комуникационни технологии в традиционен образователен контекст. В съдържателно
и организационно отношение това интегриране може да бъде много разнообразно при различно съотношение на традиционните и електронните образователни технологии. Технологиите могат да се използват за подпомагане както
на преподаването, така и на ученето, и на педагогическото общуване.
Тип електронно обучение, при което преносната среда на учебното съдържание е Мрежата – т. е. уеб базираното обучение/ учене (Web-based learning)
и онлайн обучение (Оnline learning) изисква учебното съдържание да бъде
конструирано, представено и достъпно чрез Интернет и в повечето случаи се
визуализира чрез уеб браузър, респективно в уеб формат. В този смисъл дори
учебният текст да е в линеен формат, използването му в уеб формат и чрез сърфиране в мрежата определя подобно учене като уеб базирано.
Дистанционното обучение (Distance learning) е най-старото понятие между всички, дискутирани по-горе. То характеризира обучение, което не е задължително да включва използването на компютри и мрежи. Такъв пример
е кореспондентското обучение. Дистанционното обучение предполага взаимодействие между учащите се и между тях и преподавателя от разстояние.
С развитието на технологиите – аудио-визуалните, а после и електронните –
дистанционното обучение все по-често се асоциира с тяхното използване. С
разпространението на технологиите за синхронна комуникация (видео-конференции, стаи за разговори, форуми), на web2 (блогове, уики и пр.), а вече и на
учене с мобилни технологии (mlearning), дистанционното обучение все повече
се доближава от една страна до характеристиките на традиционното обучение,
като възпроизвежда основните му характеристики, но от разстояние, а от друга, до тези характеристики, с които ние дефинираме електронното обучение.
В този смисъл, дистанционно обучение, което приоритетно се осъществява в
електронна учебна среда и използва електронно базирани ресурси и учебни материали, може да се нарече дистанционно електронно обучение. Или дистанционна форма на електронно обучение.
Електронното обучение, благодарение на съвременните технологични
средства, позволява да се използват в максимална степен позитивните страни
на всяка една от теориите за ученето в зависимост от конкретните образователни нужди. Основните елементи на бихевиоризма, когнитивизма и контруктивизма могат да бъдат реализирани чрез технологичните средства за електронно
обучение.Причината за разпространението на това обучение в академичните
среди е възможността да се имитира класната стая в синхронен и асинхронен
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план. Асинхронното обучение налага използването на електронна платформа,
в която обучаваният има достъп до предварително разработен материал независимо от времето и мястото, на което се намира. Той може да усвоява материала с индивидуално темпо.
Електронната платформа Блекборд, която използва МУ-Варна, предоставя
възможност за изграждане на различни типове упражнения.
Изграждането на съдържанието на електронните тестове за самопроверка е изцяло обвързано с последователността на урочните единици в традиционния учебник, с който се работи в часовете. Лексикалните и граматичните
единици съответстват на изискванията за владеене на ниво В1, според което
обучаваните трябва да могат да използват езика самостоятелно, да разбират съществените моменти, когато се използва ясен и стандартен език и става дума
за познати теми.
Целта на разработените от нас допълнителни материали е те да подпомогнат индивидуалната работа на студентите и да им даде възможност да затвърдят знанията и уменията си, свързани с комуникативните умения слушане и
четене с разбиране, както и да проверят граматическата си компетентност.
При създаването на тестове в Блекборд системата дава възможност за поставяне на условия при тяхното изпълнение, което е от съществено значение за
коректното им попълване от студентите. Всеки автор може да направи избор и
да зададе следните характеристики на теста:
1. Инструкции към теста
2. Колко възможни опита има студентът (като има опция и за неограничен брой пъти)
3. Оценяване (коя оценка да бъде валидна – най-ниската, най-високата, от
последния или от първия опит или да е средноаритметична)
4. Време за изпълнение
5. Дата и час на валидност/активност
6. Изискване на парола за достъп
7. Ограничаване на местонахождението (диапазон от IP адреси)
8. Показване на резултатите (дали студентите да видят верните отговори
или само подадените от тях; дали да бъдат маркирани въпросите, на които е
отговорено неправилно)
9. Начин на представяне на теста (представяне на целия тест на един екран или на въпросите един по един, както и невъзможност за промяна на отговор на въпрос, който веднъж е подаден)

Упражнения за слушане с разбиране
Дълго време в обучението по чужд език умението слушане е оставяно на
заден план, изхождайки от идеята, че „то се развива по естествен път и че не
е нужно да му се отделя специално внимание в учебния процес.“ (Стефанова
2015: 93). С въвеждането на единни европейски критерии за познания по езици Съветът на Европа отрежда равноправно място на слушането като комуни-
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кативно умение и започват да се изработват аудио и видео материали, които
да подпомогнат изучаването на чужд език. По отношение на изучаването на
български език като чужд са издадени учебни комплекси със CD към тях, които съдържат аудио-записи–„Аз говоря български“ – Живка Колева-Златева и
Боряна Емилиянова, изд. Фабер, 2007; „Здравейте“ – част 1 и част 2 с автори
Галина Куртева, Кръстинка Бумбарова и Стефка Бъчварова, изд. Нов български
университет, 2013 – I част и 2017 – II част. Единственият до момента учебник
по български език като чужд, съдържащ учебни видео филми, е този на авторския колектив Юлия Антонова, Елга Кирякова и Татяна Накова „Български
език, България и българите“, издаден преди 20 години на видео касети и реално
трудно използваем в съвременни условия. Затова ние си поставихме амбициозната задача да създадем нов учебник, отговарящ на нуждите на чуждестранните студенти в МУ–Варна, който да бъде придружен от учебни видео филми.
Всяка тематична единица съдържа по два авторски видео-филма/диалога,
които бяха заснети със съдействието на MU-Vi.tv. Участниците във филмите са
млади хора, разговарящи по актуални теми, свързани с ежедневното общуване
и съобразени с нивото на владеене на български език. Задачата на студентите е
да гледат филма и да изпълнят упражненията, поставени след него. По този начин всеки студент самостоятелно има възможност да провери доколко разбира
текста, дали е запомнил значението на новата лексика и може ли да извлича и
отсява необходимата информация при слушане (гледане) на чужд език (български).
Изборът на видовете задачи за умението слушане в електронен вариант
включва:

доколко разбира текста, дали е запомнил значението на новата лексика и може ли да извлича и
отсява необходимата
информация
при слушане
(гледане)
1. Множествен
избор
(Multiple
choice)на чужд език (български).
Изборът на видовете задачи за умението слушане в електронен вариант включва:
1. Множествен
Пример:избор (Multiple choice)
Пример:

2.

Няколко верни отговора

3. Един верен отговор

1. Множествен избор (Multiple choice)
Пример:
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2.Няколко
Няколко
верни отговора
верни отговора
Няколко верни отговора
Няколко верни отговора

3. Един верен отговор
Един
верен отговор
3. Един 3.
верен
отговор
3. Един верен отговор

4. Вярно/Невярно
4. Вярно/Невярно

4. Вярно/Невярно
4. Вярно/Невярно

Упражнения за четене с разбиране
Умението четене
с разбиране
Упражнения
за четене
с разбиранее основен компонент от общата комуникативна
компетентност,
която
придобиват
изучаващите
чужд компонент
език. Шрайтер
четенето като
Умението четене с разбиране
е основен
от дефинира
общата комуникативна
Упражнения
за четене
с разбиране
езикова
дейносткоято
„чрез
която се
разкрива
съдържанието
на писмено
То
компетентност,
придобиват
изучаващите
чужд език.
Шрайтерфиксирани
дефинира изказвания.
четенето като
Упражнения
заразкрива
четенесесъдържанието
соблечените
разбиране
Умението
четене
с на
разбиране
основен компонент
отфиксирани
общата комуникативна
означава
активна
дискусия
в на
езиков
изказ
информации
на автора.”
езикова
дейност
„чрез
която
сечитателя
писмено
изказвания.
То
компетентност,
която
придобиват
изучаващите
чужд език.
Шрайтер
дефинира четенето
като
означава
активна
дискусия
на
читателя
с
облечените
в
езиков
изказ
информации
на
автора.”
Умението четене с разбиране е основен компонент от общата комуникаезикова дейност „чрез която се разкрива съдържанието на писмено фиксирани изказвания. То
тивна
компетентност,
която придобиват
език. Шрайтер
деозначава активна
дискусия на читателя
с облечените изучаващите
в езиков изказ чужд
информации
на автора.”

финира четенето като езикова дейност „чрез която се разкрива съдържанието
на писмено фиксирани изказвания. То означава активна дискусия на читателя
с облечените в езиков изказ информации на автора.“ (Шрайтер 1994:83). В съществуващите учебници по български език като чужд текстовете за четене са
широко застъпени, като задачите към тях са отнесени към разбиране на съ-
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(Шрайтер
1994:83). В исъществуващите
учебници по информация,
български езикт.като
чужд текстовете
държанието
отсяване на необходимата
е. студентите
търсятзаи
четене саоткриват
широко застъпени,
като
задачите
към
тях
са
отнесени
към
разбиране
на
съдържанието
информацията,
която
ние преподавателите,
автори
на учебните
(Шрайтер
В съществуващите
учебници
по български
езикикато
като
чуждинформацията,
текстовете
за
и(Шрайтер
отсяване1994:83).
на необходимата
информация,
т.е. студентите
търсят
откриват
1994:83).
В
съществуващите
учебници
по
български
език
като
чужд
текстовете
за
текстове,
сме заложили
в тях. към
Предложените
от към
нас разбиране
уеб-базирани
материали
четене
са
широко
застъпени,
като
задачите
тях
са
отнесени
на
съдържанието
която
ние
преподавателите,
като
автори
на саучебните
текстове,
сме
заложили в
четене
са
широко
застъпени,
като
задачите
към
тях
отнесени
към
разбиране
на
съдържанието
итях.Предложените
отсяване
на се
необходимата
информация,
т.е. студентите
и откриват
информацията,
също
фокусират
върху дешифриране
на съдържателната
страна
на текста,
от нас уеб-базирани
материали
също
се търсят
фокусират
върху
дешифриране
на
и отсяване
на
необходимата
информация,
т.е. на
студентите
търсят
и откриват
информацията,
която
ние
преподавателите,
като
автори
учебните
текстове,
сме
заложили
вв
като
работата
с
граматичните
структури,
имплицирани
в
материала,
са обект
съдържателната
страна на текста,като
като автори
работатанас граматичните
структури,
имплицирани
която
ние
преподавателите,
учебните
текстове,
сме
заложили
тях.Предложените
отнанас
уеб-базирани
материали
също
се фокусират
върху
дешифриране
наив
материала,са
обект
коментар
в
час
с
преподавателя,
когато
обратната
връзка
е
директна
на
коментар
в
час
с
преподавателя,
когато
обратната
връзка
е
директна
и
всеки
тях.Предложените
от нас
също
се фокусират
върху дешифриране
съдържателната
на уеб-базирани
текста,
като материали
работата
граматичните
структури,
имплицирани на
в
всеки
елемент
настрана
неразбиране
бива бива
разяснен
в ходасна
работа.
елемент
на
неразбиране
разяснен
в
хода
на
работа.
съдържателната
страна
на
текста,
като
работата
с
граматичните
структури,
материала,са обект на коментар в час с преподавателя, когато обратната връзкаимплицирани
е директна ив
материала,са
на коментар
час с преподавателя,
когато обратната връзка е директна и
всеки
елемент обект
на неразбиране
бивав разяснен
в хода на работа.
всеки елемент1.наСвързване
неразбираненабива
разяснен
в
хода
на
работа.
текст
с въпроси
1.
Свързване на текст
с въпроси
1.
1.

Свързване на текст с въпроси
Свързване на текст с въпроси

2.

Свързване на реплики

2.
2.

3.
3.
3.

2.Свързване
Свързване
реплики
нана
реплики
Свързване на реплики

Попълване на липсваща дума в текст/ Един верен отговор
нана
липсваща
дума
в текст/
Един
верен
отговор
3.Попълване
Попълване
липсваща
дума
в текст/
Един
верен
отговор
Попълване на липсваща дума в текст/ Един верен отговор

4.

Подреждане на изречения в правилен ред

4.

Подреждане на изречения в правилен ред
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4. Подреждане на изречения в правилен ред

Граматични упражнения
Граматични упражнения
Приемайки, че комуникацията е водеща цел на съвременното обучение по чужд език,
усвояването наПриемайки,
речевите умения
не е възможно без
преподаване
овладяване на граматичните
че комуникацията
е водеща
цел наи съвременното
обучение по
упражнения
правилаГраматични
на
езика
и
тяхното
прилагане.
Понятието
лингвистична
компетентност
сеи
чужд
език,
усвояването
на
речевите
умения
не
е
възможно
без
преподаване
Приемайки,
комуникацията
е водеща
целотнаразлични
съвременното
обучение
позачужд
език,
интерпретира
като че
„знания
за езиковите
единици
равнища,
правила
тяхното
овладяване
нав граматичните
правила
на
езика
и тяхното
прилагане.
Понятиусвояването
на речевите
умения
не е възможно
преподаване
граматичните
съчетаване
и използване
речеви актове,
езикови без
и стилови
нормиинаовладяване
книжовниянаезик”
(Кънали
Граматични
упражнения
ето
лингвистична
компетентност
сеПонятието
интерпретира
като „знания
за езиковите
правила
на
езика
и
тяхното
прилагане.
лингвистична
компетентност
се
1983:17).
Приемайки, че комуникацията е водеща цел на съвременното обучение по чужд език,
интерпретира
като
„знания
за
езиковите
единици
от
различни
равнища,
правила
за
тяхното
единици
от
различни
равнища,
правила
за
тяхното
съчетаване
и
използване
в
Задачите
за
самопроверка
на
усвоената
граматична
единица
в
електронния
формат
са
от
усвояването на речевите умения не е възможно без преподаване и овладяване на граматичните
съчетаване
и
използване
в
речеви
актове,
езикови
и
стилови
норми
на
книжовния
език”
(Кънали
типа
множествен
избор,
като
платформата
дава
възможност
за
различни
дизайнерски
решения,
речеви
актове,
езикови
и
стилови
норми
на
книжовния
език“
(Кънали
1983:17).
правила на езика и тяхното прилагане. Понятието лингвистична компетентност се
1983:17).
а интерпретира
преподавателят
решава
колко
брой дистрактора
да
каторавнища,
в повечето
случаи
са два
Задачите
за самопроверка
на усвоената
граматична
единица
в електронкато
„знания
занаезиковите
единици
отпосочи,
различни
правила
затетяхното
за самопроверка
на
усвоената
граматична
единица
в електронния
формат
са от
или
три.Задачите
съчетаване
и
използване
в
речеви
актове,
езикови
и
стилови
норми
на
книжовния
език”
(Кънали
ния формат
са като
от типа
множествен
избор,
като за
платформата
дава възможност
типа
множествен
избор,
платформата
дава
възможност
различни
дизайнерски
решения,
1983:17).за различни дизайнерски решения, а преподавателят решава колко на брой
а преподавателят
колко на
дистрактора
да посочи,
катоввелектронния
повечето случаи
те са два
Задачите за решава
самопроверка
наброй
усвоената
граматична
единица
дистрактора
да
посочи,
като
в повечето
случаи
те са два
илиразположение
три. формат санаот
или
три.
1.
Множествен
избор
с
хоризонтално
или
вертикално
типа множествен избор, като платформата дава възможност за различни дизайнерски решения,
дистракторите:
а преподавателят решава колко на брой дистрактора да посочи, като в повечето случаи те са два
1. Множествен избор с хоризонтално или вертикално разположение на
или три.
Множествен избор с хоризонтално или вертикално разположение на
А.1. дистракторите:
дистракторите:

А.
1. Множествен
А.
дистракторите:

избор

с

хоризонтално

или

вертикално

разположение

на

А.
Б.
Б.
Б.

Б.

2. Множествен избор с дистрактори, посочени в падащо меню
2. Множествен избор с дистрактори, посочени в падащо меню
Едно
от основните
предимства
на електронното
обучение/учене
2. Множествен
избор
с дистрактори,
посочени в падащо
меню е достъпността на
материалите по всяко време, което дава възможност на студентите да автоматизират по-бързо и
по-добре отделните моменти.Преподавателят има възможност във всеки момент да види колко
основните
предимства
на електронното
обучение/учене
е достъпността
пъти и Едно
къде е от
влизал
даден студент,
кои упражнения
е направил,
колко пъти ги
е правил, каквина
материалите по всяко време, което дава възможност на студентите да автоматизират по-бързо и

Б.
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2. Множествен
избор с дистрактори,
посочени
2. Множествен
избор с дистрактори,
посочени в падащо
меню в падащо меню

Едно от основните предимства на електронното обучение/учене е достъпността на
материалите по
всяко
което предимства
дава възможност
на студентите да
автоматизират по-бързо
Едно
от време,
основните
на електронното
обучение/учене
е достъп-и
по-добреността
отделните
моменти.Преподавателят
има
възможност
във
всеки
момент
да
види
колко
на материалите по всяко време, което дава възможност на студентите
пъти и къде
е
влизал
даден
студент,
кои
упражнения
е
направил,
колко
пъти
ги
е
правил,
какви
да автоматизират по-бързо и по-добре отделните моменти.Преподавателят
грешки е допуснал. Контролната функция се използва и в обратна посока. Ако студентите не са

има възможност във всеки момент да види колко пъти и къде е влизал даден
студент, кои упражнения е направил, колко пъти ги е правил, какви грешки е
допуснал. Контролната функция се използва и в обратна посока. Ако студентите не са се справили с дадено упражнение, независимо от усилията, които
са положили, очевидно упражнението не е направено добре и материалът не е
представен както трябва. Контролната функция засяга в еднаква степен и преподавателя, и студентите.
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ПОРТФОЛИО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ГРАФИЧНА
КУЛТУРА – АЛТЕРНАТИВНА ФОРМА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Керанка Г. Велчева
PORTFOLIO FOR GRAPHIC CULTURE FORMATION –
ALTERNATIVE FORM OF EVALUATION
Keranka G. Velcheva
ABSTRACT: Ideas for a portfolio or a folder with individual study guides on
learning is a llpopular. It’sconfronted, the „school for the twenty-first century“ – the
more „college for portfolio“ –and the idea for it is all the same, from the fundamental
principles of modernization to education, into the light mashchab..
KEYWORDS: Portfolio for the foremanon the graphicalculture,appraisals.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 88/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Идеята за портфолио или папка с индивидуалните учебни постижения
на обучаемите става все по-популярна. Утвърждава се, че „училището на ХХІ
век“ – ще е „училище на портфолио“-то и идеята за него се явява като един от
основополагащите моменти на модернизацията на образованието, която върви
в световен мащаб.
Много проблеми съществуват в образователния процес, но най-главният
от тях е –оценяването на учениците. Новите социални условия, процесът за
обновяване на образователните структури, преходът към продължаващо образование отново обръща вниманието на учени и педагози към този проблем.
Основа за оценяване успеваемостта на обучаемите се явяват резултати от
контрола. Резултатите са качествени и количествените показатели за работата
им.
Оценяването като всички процеси има своите функции: образователна,
стимулираща, аналитико-корекционна, възпитаваща, развиваща контролна. В
съдържателен аспект те притежават следните характеристики:
 образователната функция се изразява в проверка, контрол. Отчита
елементите на обучението и нейната задача е само да изведе, фиксира състоянието на нещата, нивото на обученост, а и да помогне да се научи, поправи
грешките, инструктира и помогне в по-нататъшното развитие;
 стимулиращата функция – е вид продължение и допълнение на образователната и осигурява контролът да не демотивира дейността на учащите, а
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да ги насърчи и им даде увереност в постигането на нови цели, по-високо ниво
на обученост и развитие;
 аналитико-корекционната функция е свързана с педагогическата рефлексия на преподавателя, неговият самоанализ, усъвършенстване на планирането и организация на обучението. Тази функция е насочена и към учениците/студенти като начин за преодоляване на трудностите, корекция и самокорекция на учебно-познавателната дейност;
 възпитаващата и развиващата функции са свързани с формирането
на адекватна самооценка, отговорност, емоционално саморегулиране и на други социално ценни способности и черти на характера;
 контролната функция осигурява фиксиране на нивото на постиженията, съответствието на държавните образователни стандарти и обществени норми, а така също и овладяване на високи нива на знания, умения и компетенции
[6].
Портфолиото не е изобретение на съвременните учени методисти. Още в
ХІХ в. италианската дума „портфолио“ означавала албум с фотографии (картини, скици). В епохата на Възраждането архитекти и художници са носели със
себе си „портфолио“, когато са кандидатствали за работа в строителството или
в художествената академия. От събраните материали бъдещият работодател
можел да си състави впечатление за кандидата.
Терминът „портфолио“ е навлязъл в педагогиката от политиката и бизнеса. Съществува голямо разнообразие от определения за портфолио. „Портфолио – това е колекция в опредена област“ [5]. Някои изследователи разглеждат
портфолиото като „работна файлова папка, съдържаща многообразна информация, която документира формирания опит и постижения на обучаемите“ [5].
Според Clemmons портфолиото е нещо повече от събиране на доказателства за обучението (учебни задачи, програми, постижения)[5]. То включва анализи и разсъждения, аргументи, казуси, обобщения и бележки на преподавателя относно преподаването и ученето. Може би това е основанието някои автори да го приемат като концепция, а не като обикновена папка с документация.
Фактът, че учителят сам ще подбира информацията за себе си, ще я подрежда
и представя, способства за повишаване равнището на неговото себепознание и
подпомага изграждането на собствен личностен облик. Многообразни са схващанията относно определянето на това „Що е то портфолио?“. Някои автори го
определят като метод за фиксиране, натрупване и оценка на индивидуални постижения на притежателите на портфолиото; други – като колекция от събрани
и подредени материали, доказващи напредъка и постиженията на притежателя;
трети – като алтернативен начин за оценяване на знанията, уменията, педагогическото майсторство и нагласите на учителите и директорите. Независимо
от различните определения, единно е мнението на авторите, че портфолиото е
образователна технология, която е личностноориентирана и насочена към повишаване на степента на самостоятелност, самообразование и обмен на идеи и
добри практики.
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Идеята за приложение на портфолиото в училище произлиза от САЩ, където тя е възникнала в края на 80-те години, а в – началото на 90-те години е
настъпил истински бум. Приложението на портфолио в училищата придобило
лавинообразен характер. Етимологията на термина „портфолио“ се свързва с
две съставящи го думи: порт – портативен, преносим, удобен за носене и фолио – лист, сгънат на две. Началото на своята употреба терминът портфолио бележи в извънобразователни научни области. Понастоящем портфолиото функционира и в икономическата сфера със значение на публичност на актуалното
финансово състояние на даден обект. Понятието „портфолио“ навлиза в педагогическата литература в резултат на взаимодействието на педагогиката с другите науки: фотография, изобразително изкуство, бизнес, политика и др. Като
образователна технология, портфолиото започва да се прилага най- напред в
американското училище през 80-те години на миналия век, а през последните години намира много широко разпространение във всички развити страни
по света. Разгледано в контекста на съвременното образование, портфолиото
представлява „папка на индивидуалните учебни постижения“, „лично досие“,
„продукт на дейността“. Портфолиото отразява детайли от предишен опит и
постижения и описва желани пътища за достигане на по-дългосрочни цели за
споделяне на опит, професионално развитие и кариерно израстване. В американската педагогическа литература се използва определението „портфейл или
папка“ на индивидуални учебни постижения [5,6]. За теорията и практиката
особено значение имат възгледите на П. Петров и М. Атанасова. Според тях
портфолиото е „съвременна образователна технология, която отразява връзката между теорията, научното познание и педагогическата практика [6]. Изразява се в преработване, модифициране, моделиране, конструиране на теории,
принципи, подходи, методи; интегрира знания от различни области на науката
и практиката, за оптимизиране на ефективното решаване на образователните
цели“.
Портфолиото обикновено е лично. Груповото портфолио е съчетание на
лични данни, лични изяви с връзките и отношенията между участницитев групата и с конкретен анализ на общите характеристики, интереси, цели, ценности
и т. н.
„Образователното портфолио е специфична информационна технология.
Най-често срещания случай е човек сам да разработва и да подрежда съдържанието на портфолиото за самия себе си. Това е съществено важна част от съвременното образование. Чрез него ученикът/студентът определя своите силни и
слаби страни, класифицира своите желанияи предпочитания, проверява своите
възможности, съпоставя своите качества с тези на другите т. е. изгражда, коригира, системно допълва представата за себе си [5]. „В този вид образователното
портфолио – е форма за непрекъснато оценяване в процеса на непрекъснато
образование, който включва акценти от житейски фактори за традиционно
оценяване към гъвкави условия за алтернативно оценяване. Учебното портфолио лесно се интерпетира в професионалната и служебна система за оценяване,
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като дава възможност за ранно формиране на ранно значими умения и компетенции на учениците/студенти [5].
Работата по изграждането на образователното портфолио може условно
да се раздели на две съществено важни, взаимносвързани части –диагностика
и прогностика. Това изисква системно, внимателно, коректно, обективно, точно събиране на материали, тяхното систематизиране, структуриране, обобщаване и задълбочен анализ, въз основа на който се правят изводи и заключения.
Портфолиото със своята гъвкавост, отвореност, многовариантност дава
практически неограничени възможности на всеки да разкрие себе си, да изведе
на преден план най-същественото, значимото, което характеризира неговата
личност, да подчертае своите предимства, да подскаже своето развитие в близка или по-далечна перспектива.Свързано е често с професионална реализация,
с демонстрация на развитието.
„Човек, който чрез портфолиото е придобил уменията да се изучава, да се
разкрива, да се изявява пред другите, обикновено по-лесно преодолява трудностите във взаимоотношенията между себе си и средата.“ Портфолиото е една
универсална технология за документиране на изявите на човека. Изводите, заключенията, прогнозите са най-дълбокият смисъл на портфолиото.
В настояще се разработват различни класификации на портфолиото: първо в зависимост от целите, за които се разработват; второ като начин за оценяване на учебните постижения – като „портфолио за курс“,„предметно портфолио“, „работно портфолио – това е комплект от различни изследователски,
проектни и други работи на ученика/студента. Широко разпространение в
Европа е получило т. нар. „езиково портфолио“ – проект, разработен от Европейския съвет. То отразява езиковите компетенции, разработени в таблици, за
само(оценяване) на устна и писмена комуникация, разбиране и прилагане на
чужди езици.
За целите на настоящата публикация разглеждаме „предметното портфолио“, което доминира в европейските образователни системи – това е документация от разработки на ученици/студенти в рамките на определен образователен курс, и служи като дидактически материали за самото обучение, а така
също и за оценяване на определените стъпки.
Съществуват няколко възможни начини за оформяне на портфолио:
• електронно портфолио – този вид е сравнително нов и бързо навлизащ в образователната практика. Предпочитан е от студентите – е-порфолиото,
може да бъде декорирано с графики, диаграми, различни шрифтове и цветове и
да представи творчески притежателя му;
• традиционно портфолио във вид папка с документи.
Различни са начините, по които е възможно да се класифицира портфолиото, използвано в образованието. Най-общо, три са основните критерии, въз
основа на които биха могли да се разграничат условно различните видове портфолио:
• според субекта, който го разработва, и насочеността му;
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• според целите на портфолиото;
• според използваните носители на информация.
Според В. Василев, И.Буров и други автори въвеждането на интердисциплинарния подход, който е насочен към обучението по IT свързаните дисциплини със създаване на продукт (дидактически материали), в нашия конкретен
случай „Портфолио за формиране на графична култура“и е базиран на изучаваното съдържание и използвани методи в педагогически дисциплини [1,2,3,4].
Може да определят няколко отличителни особености на портфолиото на
ученика и това на студента. Преди всичко, студентското портфолио е много
конкретно и систематизирано, в него се намира само необходимата информация, без „лирични“ отклонения и графични илюстрации. За ученика е от особена важност неговото портфолио да представлява си.За него е важно външното
оформление – да е цветно, с картинки и с различни щрифтове надписано.
Основните цели и задачи при проектиране и конструиране на портфолио
във висшето училище се явяват:
• повишаване самооценката на студентите, създаване на ситуация на „успех“;
• разкриване на личните способности на всеки студент;
• правилно формулиране на целите и задачи, мотивация за творческо и
индивидуално развитие
• развитие на умения за анализиране и извеждане на изводи от различни
ситуации;
• мотивация за самоусъвършенстване.
Акцентът на настоящата статия е проектиране на „Портфолио за формиране на графична култура“ на студентите от специалност „Педагогика на обучението по техника и технологии“ – като алтернативна форма за оценяване на
постиженията.
Дисциплина, която осигурява основите на този вид култура в учебния
план на студентите, е „Инженерна графика“. Тя е задължителна и се изучава
в първи семестър. За осигуряване на пълен достъп до лекционния материал,
въпросите и задачите за самоподготовка е разработен електронен модул, който
е свободно достъпен, след регистрация на платформата за дистанционно обучение на Шуменски университет. Съдържанието на модула включва:
„Методологически основи на графичната подготовка в учебната дисциплина „Инженерна графика“ За окс „бакалавър“, професионално направление
„1.3. Педагогика на обучението по … „, Специалност „техника и технологии“
1. Място на графичната подготовка на учениците в нормативните документи на културно-образователната област „Бит и технологии“,: „Домашна техника и икономика“ в 5. – 6. клас и „Технологии“ в 7. – 8. клас. Понятиен апарат
на обучението по графична подготовка.
Ключови думи: графични знания, графични умения, графична информация,
графично изображение, графична грамотност, графично обучение, графична
култура.
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2. Чертожни инструменти и принадлежности. Шрифтове. Формати и оформяне на чертожен лист
Ключови думи: техническа рисунка, скица, чертеж на детайл (работен чертеж), сборен чертеж, габаритен чертеж, монтажен чертеж (чертеж за сглобяването на сборна единица), схема,спецификация,маршрутна карта, технологична карта,инструкционна карта, макетно технологично табло, формати,
чертожно поле, надписно поле,шрифт, мащаб, видове линии,размери,размерна
мрежа.
3. Изобразяване на детайли върху чертежи. Разрези и сечения
Ключови думи: изгледи, проекционни равнини, изглед отпред, изглед отгоре,
изглед отляво, видове изгледи, пълни и частични изгледи, сечение, секуща равнина, разрези, фронтален вертикален разрез, хоризонтален разрез, профилен
разрез, щриховане.
4. Проектиране. Основни методи за проектиране
Ключови думи: проектиране, проекция, централно проектиране, успоредно проектиране, правоъгълно (ортогонално) проектиране, фронтална проекция, хоризонтална проекция, профилна проекция, аксонометрична проекция,
аксонометрична проекционна равнина, изометрия, диметрия.
5. Изработване на чертежи на сглобени единици. Грапавост на повърхнините. Подвижни и неподвижни съединения (разглобяеми и неразглобяеми съединения)
Ключови думи: сборен чертеж, сглобена единица, спецификация, грапавост на повърхнините, допуски и сглобки, неразглобяеми съединения, нитови
съединения, разглобяеми съединения, заварени съединения, болтови съединения,
шпилкови съединения, резба, профил на резбата, ъгъл на резбата, стъпка на
резбата.

теоретични знания
по графична
подготовка

оценъчен лист за
постижнията по
графична подготовка

портфолио за
формиране на
графична
култура

теоретични графични
задачи

практически
графични задачи
(чертежи)

Фиг. 1 Структурен
модел намодел
съдържание
на портфолио
за формиране на графична
Фиг. 1. Структурен
на съдържание
на портфолио
култура култура
за формиране на графична

Портфолиото като начин за оценяване като експериментален го предложихме за учебн
2016/17 година, паралелно с традиционния начин теоретичен тест и ІІ-ра частизпълнение
чертеж на детайл (от натура или карта-задачи). Участието на студенти в експеримента
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Портфолиото като начин за оценяване като експериментален го предложихме за учебната 2016/17 година, паралелно с традиционния начин теоретичен тест и ІІ-ра част−изпълнение на чертеж на детайл (от натура или картазадачи). Участието на студенти в експеримента бе доброволно. Включиха се
единадесет студенти, останалите отказаха по обективни причини и предпочетоха класическия начин за оценяване. Беше им предложено още в началото на
семестъра да класифицират и структурират разработените задачи и чертежи,
след всяка лекция в логическа последователност. От предложените по-горе
класификации „Портфолио-то за формиране на графична култура“ е от типа:
„предметно портфолио“ и „традиционно, във вид на папка с хартиен носител
на документите“.
Идеята за оценяването на знанията, уменията и компетенциите на студентите, посредством портфолио е да имат възможността да демонстрират,
доказват позитивните промени в своите постижения. Портфолиото се явява и
средство за самооценка на постигнатите резултати в процеса на обучение съобразно поставените цели и в тозисмисъл то се явява инструмент за рефлексивен анализ на собствената преподавателска дейност. Структурата на оценъчния лист е представена, това е не окончателния и вариант, предстои коригиране
поради ранния етап на експеримента.
Оценъчен лист за
„Портфолио за формиране на графична култура“
на (име, фамилия и фак.№ на студента)
Критерии за оценяване
Съответствие на съдържание.
Съответствие и оформление
на титулна страница, съдържание.
Максимален бал – 10 точки
Използвани препоръчани и
допълнителни литературни
източници, чертежи, тестови задачи.
Максимален бал – 10 точки
Точност на информацията
и материалите, които осигуряват държавните образователни стандарти
Максимален бал – 10 точки

Оценка на
водещия
лекционен курс

Оценка на
водещия
лабораторни
упражнения

Самооценка
на студента
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Динамичност – материалите се събират многократно
и постоянно, в съответствие на посочените срокове. Портфолиото съдържа не
само окончателно готови, но
и в работен вариант работи,
изпълнение към определения
срок, позволява оценяване на
динамиката и предполага
хода на обучение.
Максимален бал – 10 точки
Яснота – подрежданена материалите в логическа последователност.
Максимален бал – 10 точки
Интегрираност – събраните в портфолиото материали отразяват комплексната интеграция на знанията,
уменията и усвоените компетенции.
Максимален бал – 10 точки
Авторство на материалите в портфолиото.
Максимален бал – 10 точки
Поливалентно предназначение – материалите да бъдат
приложими в различни ситуации (при изучаване на друга
дисциплина, подготовка за
педагогическа практика).
Максимален бал – 10 точки
Естетично оформяне на теоретичните и графични материали в портфолиото.
Максимален бал – 10 точки
Обща оценка
Максимален бал от всички критерии – 90 точки.
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Направеният анализ на част от литературните източници и техните автори, свързани с приложението портфолиото в обучението, убедително показва,
че в идеята за него има големи възможности за модернизиране на средното и
висше образование в Р България. За усъвършенстване на процеса на обучение
в светлината на новите европейски изисквания. Ценността на портфолиото се
състои в това, че може да бъде създаден такъв учебен процес, който позволява
развитие, формиране и оценяване на когнативно-личностни качества (компетентности), които поставят образованието и труда като необходимост за всеки
човек и за неговото активно участие в живота на съвременното информационно общество. Това потвърждава нашето твърдение, че училището на ХХІ век – е
„училището на портфолиото“, да „пречупи“оценяването в традиционното образование, но това е едно от направления за съвременен теоретико-методологически анализ и свързаните с него дидактико-методически материали.
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ИНДИВИДУАЛНИЯТ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО
ПО РИСУВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА
СИСТЕМА
Костадин Г. Млячков
THE INDIVIDUAL APPROACH IN DRAWING EDUCATION
IN THE BULGARIAN EDUCATIONAL SYSTEM
Kostadin G. Мlyachkov
ABSTRACT: Applying an individual approach to the fine art education is a criterion for the high professional abilities of the educator.
Drawing as a subject was first introduced in Bulgaria in 1832 in Svishtov. At the
beginning of the 20th century Europe and the rest of the world began to pay particular attention to children’s psychology and to the education of children through
painting. The new in education does not easily break-through in Bulgaria. But the
importance of the individual approach to the learning process of painting is gradually being noticed.
KEYWORDS: individual approach, drawing and education, fine art education.
Постиженията в съвременното обучение по изобразително изкуство в
България са естествен резултат както от дългия процес на натрупване на професионален опит, така и от прилагането на добри европейски методически
практики, адаптирани и съобразени с нашата икономическа и социална действителност. Резултатите в нашето образование днес имат своите дълбоки корени в теорията и практиката на отминали периоди на европейското и българско
историческо развитие, а методическото ни наследство носи своите положителни и отрицателни черти. Основна роля в образователния процес по рисуване
има учителят – опитният художник педагог, който трябва да превърне обучението в творчески процес. Според мнението на изтъкнатия руски философ, педагог и психолог Павел Блонски (1884 – 1941), добрият учител се различава от
лошия по това, че за първия всички ученици са различни, а за втория – всички
са еднакви. Той смятал, че за да може да се възпита един качествен педагог, найвече е нужно да се научи да вижда индивидуалните особености на тези, които
се обучават, да забелязва с какво се отличават един от друг. Близо осемдесет
години по-късно тази принципна позиция е все така актуална, а прилагането
на индивидуален подход в обучението е критерий за високите професионални
способности на педагога.
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За съжаление, в България не разполагаме с педагогика за изграждане на
самоличността на детето и младежа. В нашето образование няма изградена
единна система за педагогическа работа, която да се съобразява с различните
индивидуалности на учащите. Българският учител много често се явява в ролята само на официален преносител на една или друга окончателна информация.
При тези условия възприемането на предложените от него норми и стандарт
става по-важно от специфичните интереси на личността. Така в образованието
реално се дава приоритет не на развитието на изключителността и неповторимостта у обучаваните деца и младежи, а на деиндивидуализацията. Това е
причината днес да се говори много за това, че при учебния процес в началното,
средно или висше училище категорично е необходимо да се прилага индивидуален подход към всеки учащ, за да се подпомогне професионалната ориентация
на личността. Това важи особено при обучението по изобразително изкуство,
където творческият процес е немислим без наличието на ярка индивидуалност.
Като важен принцип в педагогиката, индивидуалният подход в обучението
се изразява в направляване развитието на човека, въз основа на дълбоко познаване на неговите личностни качества и интереси. Целта не е приспособяването
на основното съдържание на обучението и възпитанието към обучавания, а
приспособяването на формите и методите на педагогическо въздействие към
индивидуалните му особености, за да се гарантира личностното му развитие.
Чрез индивидуалния подход се избират форми и методи на обучение, които
отговарят и съответстват на особеностите и възможностите на отделния индивид. Този подход създава най-много благоприятни възможности за развитие на
познавателните сили, активността, способностите и талантите на всеки обучаващ се.
Сам по себе си индивидуалният подход има творчески характер. Затова е
особено подходящ в обучението по изобразително изкуство. Чрез него се открива и развива интереса към един или друг вид изобразителна дейност – живопис, скулптура или рисуване. Но най-важното е, че се стимулира желанието
за творчество и се развива фантазията. Добрият учител по изобразително изкуство (и при децата, и при студентите) създава творческа и непринудена атмосфера, организира работния процес като предава своите умения и знания, и
разкрива секретите на майсторството, съобразявайки се индивидуалните способности на учащия се. Ефективността на индивидуалните занимания е много висока, защото водещият преподавател съсредоточава цялото си внимание
върху един обучаващ се. Това довежда до значителни творчески резултати за
относително кратко учебно време.
Образователният процес в професионалното образование съчетава колективни, групови и индивидуални форми на обучение. В груповото обучение по
изобразително изкуство – учебна практика с определен изобразителен материал; групови игри; и др., дава възможност за диференциране на обучението
чрез съобразяване с типичните индивидуални особености на учениците. В колективните форми – например, колективна работа по зададен определен худо-

Индивидуалният подход в обучението по рисуване в...

357

жествен проект, осигуряваща активност на всеки участник, най-трудно се осъществява обучението с различните индивидуални особености на учащите се.
И това са техните способности, наклонности, потребности, мотиви, интереси,
ниво на знания и умения, и възможности за обучение. Но в часовете по рисуване или при специализираното художествено образование (средно и висше),
индивидуалното обучение е най-ефективно, защото учителят или художникътпедагог се съобразява с индивидуалните социално-психологически особености
на учениците или студентите и намира най-верния индивидуален, творчески
подход към всеки един от тях. Прилагането на този принцип има положително
влияние върху индивидуалното им изразяване като личности и до цялостното
им развитие в творчески аспект. Индивидуалният подход води до формирането
на индивидуален, неповторим, собствен стил на творческата дейност.
Изобразително изкуство или „рисуването като учебен предмет за първи
път се въвежда в България още през 1832 г.“ в Свищов от казака Григорий Владикин [3]. В тежките условия на турското робството, училищата по българските земи са се грижили преди всичко за „елементарна грамотност“. По това време
в Западна Европа има икономически и културен разцвет, и още през 16-ти век
се създават художествени школи и академии – например, частните във Флоренция (1563), Рим (1577) и Болоня (1585), и държавните като Кралската академия за живопис и скулптура в Париж (1648), Художествената академия в Рим
(1660), Кралските академии за живопис и скулптура във Виена (1692) и Берлин
(1696). В тях се набляга на рисуването „като единен източник и формообразуваща основа на всички видове пластически изкуства“ [3]. Като съпоставка, едва
в епохата на Българското възраждане, с разцвета на иконописните и резбарски
школи – Самоковска, Тетевенска, Банска и Дебърска, може да говорим за „пошироко художествено образование и възпитание у нас“ [3]. Редица наши възрожденци мислят за ползата от въвеждане на рисуването в учебните програми,
знаейки за съществуването му в Русия и западноевропейските държави (Ст.
Доспевски, Н. Павлович, К. Фотинов и др.). След Григорий Владикин, наричан
Георги Казака, вторият известен ни учител по рисуване е чехът Йозеф Майзнер,
който има и висше художествено образование във Виена. Историята сочи, че
още през 60-те и 70-те години на 19-ти век в някои български училища се подема инициативата за въвеждане на дисциплината рисуване (Шумен, Русе, Габрово, Цариград, Свищов, Никопол, Търново и др.), публикуват се учебни планове
с нея, но няма точни сведения за учебния материал и методите на усвояване.
Като съпоставка, в Европа дисциплина рисуването се въвежда първо в
професионалните училища още в края на 17-ти век, а след това в началото на 19ти век – в общообразователните. Капиталистическият начин на производство
изисква занаятчии и работници с определени качества, култура и сръчности.
Икономическото развитие дава тласък и в развитието на образователната система. Затова много млади българи учат рисуване в чужбина – Русия и Западна
Европа. Както пише методистът Ст. Здравков: „Неговото (на рисуването) място, характер, методите за обучение се определя от обществените отношения,от
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състоянието на науката, изкуството, културата, педагогическата мисъл и преди
всичко, на този етап, от изискванията на общественото производство, от нуждите на бързо развиващата се индустрия и търговия в напредналите капиталистически страни, от все по-засилващата се конкуренция между тях.“ [3]. А
един от първите, които посочва възпитателната роля на рисуването в училище,
е английският изкуствовед и критик Джон Ръскин (1819 – 1900).
Като цяло в България най-напред възникват общообразователните училища. Поради тежкото робство, професионално ориентирано образование имаме
чак след 1976 г. Нашето образование е отглас на европейското. След Освобождението ни, още през 1878 г., княз Дондуков Корсаков утвърждава първия официален учебен план, общ за цялата страна, в който е предвидено изучаването на
„геометрическо чертане“. Берлинският договор разделя България на две. Това
води до различия в образованието в отделните части – като например, в Източна Румелия рисуването се отделя (формално) от чертането още през 1879 г.
Документите сочат, че в началото нямаме наши оригинални програми по рисуване. Интересен е фактът, че те са по образци от образованието на западноевропейски държави, а не от Русия – нашата освободителка, както е при другите
учебни предмети. След Съединението на България, ускореното икономическо
развитие налага честата промяна в учебните планове с тенденция към усвояването на различни художествено-технически умения и сръчности от учениците.
Налага се геометрично-копирната система на обучение по рисуване, по френски образец, в основата на която е „логическия порядък“. Тя е много устойчива
и съществува повече от две десетилетия, защото отговаря на моментните обществени потребности на капиталистическия строй.
За първи път, през 1897 г., в Старозагорската девическа гимназия се разработва програма, придружена с предварителни методически насоки. Уточнява
се какво е „класно обучение“, „групово“ и „единично“. Като цяло, обаче, програмите на всеки учител и училище се различават, за което свидетелстват първите
изложби на ученически рисунки. Причините за различното учебно съдържание и за липса на единство в методите на обучение са в това, че: програмите са
много общи и повечето без методически указания; на лице е слаба подготовка
на голяма част от учителите; многото учители чужденци, както и първите български художници, завършили образованието си извън България, също поели
по пътя на учителската професия, които са подготвени по различни програми
и с различни методи на обучение по рисуване. Последният факт има и положителна страна – именно „учителите-чужденци и първите български учители –
специалисти, полагат здраво основите на нашето обучение по рисуване“[1].
При геометрично-копирната система на обучение по рисуване се прилага
копирният метод, чиято същност се изразява в точно повтаряне или възпроизвеждане на предоставено от учителя готово изображение – абстрактни геометрични фигури или реалистични обекти. Начините на копиране се развиват
във времето с цел усъвършенстване на методиката и са различни, поради появата на нови педагогически принципи, подходи и изисквания. Рисуването по
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„предложки“ – печатни или рисувани с черно мастило образци на различни
линии, геометрични форми, стилизирани растения или насекоми и т. н., е найразпространената форма на работа. Тези шаблони били с различна големина.
На учениците се раздавали листи с част от изображението, което да довършат,
или цяло такова, което да повторят. След това те трябва да прерисуват дадената
им пълна печатна „предложка“. Образците са различни и учителят ги раздава
на случаен принцип, без да се съобразява с индивидуалните възможности и качества на учениците. Педагогът е всъщност лишен от възможността да прилага
индивидуален подход, защото при геометрично-копирната система на обучение по рисуване той е мълчалив участник и наблюдател на работата на възпитаниците си, които старателно и механично копират готовия шаблон.
Едва в началото на 19-ти век П. Шмид въвежда в обучението серии от образци с различна трудност и учителят е можел да съобрази на кой ученик какво
да даде, според възможностите му. За онагледяване и демонстрация се появяват
образци в големи размери (120 на 80 см), които се слагат на стена и се виждат
от целия клас. На по-късен етап от развитието на системата самият учител започва да рисува пред всички на дъската отделни части от обектите или целите
образци „за да се види как е произлязла рисунката, начина по-който трябва да
се започне и изгради“ [2].
В началния курс на обучение основно се прилага „рисуване по мрежи“,
което заменя използването на линия и пергел при рисуването. Използва се и
т. н. „стигмографичен метод“ – мрежата е заменена от еднакво отдалечени точки, стигми. При него се прилага „диктатна метода“ и неговия вариант – „тактова метода“. Въпреки изтъкването на някои положителни страни на геометрично-копирната система на обучение по рисуване и нейните методи (колективно
обучение, общ терминологичен език за учител и ученици, развива вниманието, логичното мислене и др.), тя е аргументирано критикувана още при създаването си и с течение на приложението ѝ от педагози с прогресивно мислене
от Западна Европа и Русия. За нас днес е очевидно, че тя преследва предимно
утилитарни цели. Нейното учебно съдържание, методите на обучение и походите ѝ са в противоречие с природата като цяло и с изобразителната дейност
в частност и нейния творчески характер. При тази система няма отчитане на
възрастово-психологическите и индивидуални особености на ученика, което
води до невъзможност да се събуди интереса му към рисуването и към творчество. Има и ред други недостатъци, които водят до факта, че в това време се
е гледало на рисуването преди всичко като на технически предмет. При геометрично-копирната система на обучение по рисуване реално „не се осъществява
естетическо и художествено възпитание“ [3].
Важен фактор за полагане основите на българското изобразително изкуство днес и за даване тласък на развитие обучението по рисуване у нас има
създаването на Държавното рисувално училище през 1896 г. в София, чиито
проект е отхвърлян няколко години. Специалното художествено училище започва с директор на преподавателския състав Ив. Мърквичка и заработва по
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учебен план, утвърден със специална заповед № 766 от 25 юли с.г., подписана
от К. Величков. Държавното рисувално училище има три годишен общ курс
на обучение – с универсална подготовка по всички практически и теоретични
дисциплини, от значение за работата на бъдещите учители (рисуване, живопис,
моделиране, краснопис, перспектива и чертане, наука за стила и композицията,
анатомия, история на изкуството), и специален четири годишен курс в Отдела
за художници и учители по рисуване. На този етап от обучението, освен общите и специални дисциплини, се набляга и на ръчната работа, на методиката
на рисуването, на краснописа и геометричното чертане. „В цялостния учебен
процес бъдещите учители получават необходимата за онова време научна подготовка …, а изучаването на педагогика и методика на посочените дисциплини
допринасят за формиране на умения за успешна работа с учениците в урочната
и извънурочната дейност по рисуване“ [3].
В началото на 20-ти век в Европа и света започва да се обръща особено
внимание на детската психология и на възпитанието на децата чрез рисуване. Това води до стремеж към превръщане на предмета рисуване в училище
в творческа дисциплина, а водещи педагогически школи стават американската, немската и руската. Положителна роля например играе т. н. дидактическо
художество, което е близо до педагогическото течение „свободно възпитание“
и критикува съкрушително съществуващата педагогическа система. Въпреки
своите недостатъци – краен психологизъм, утопичност, индивидуализъм и др.,
дидактическото художество спомага развитието на обучението по рисуване. То
налага революционни за времето си принципи като нагледност и активност в
образователния процес, изисквания за самостоятелна работа и индивидуален
подход, за връзка с живота и др. А. Лихтварк (основател на движението за дидактическо художество в Германия) пише: „Недоверието към училището ще изчезне, щом схванем учителя като художник и го оставим да действа като такъв“
[4]. Движението за дидактическо художество обръща внимание на личността
на учителя и поставя по-високи изисквания към него – учителят художник,
който превръща учебно-възпитателната работа в изкуство и избягва шаблона.
Той трябва да притежава тънък психологически усет за индивидуалните особености на всеки един подрастващ, който обучава и да събужда творческите
му и духовни сили. Затова и българските учители възприемат напредничавите
принципи на дидактическото художество, въпреки неговите недостатъци – започва етап на борба с бездушието и шаблона, наречен в печата тогава „буря в
развитието на обучението по рисуване“ [6].
Новото в обучението не си пробива лесно път в България. Дори водещи художници педагози трудно преодоляват инерцията на традицията, нейните отрицателни моменти. Учители като О. Хорейши, Д. Радойков, Б. Денев,
И. Стрелухов, Д. Даскалов и др. въвеждат предметното рисуване и прилагат
нови форми на работа – натурно и паметно рисуване. Но най-изявен привърженик на движението за художествено възпитание у нас е учителят Г. Палашев (1872−1925). Неговата книга „Новите посоки в обучението по рисуване и
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новите стремежи в областта на художественото възпитание“ се характеризира
от съвременниците му като „първи импулс на новаторството“ [3]. Новото рисуване се охарактеризира най-вече с понятието „свободно рисуване“. В края на
1910 г. новаторите в България се разделят в най-общ план на два лагера: едните
(най-прогресивните) са за художествено възпитание, за естетическо и творческо развитие, за повишаване на интереса и активността на учениците; другите
смятат, че преимуществено трябва да се развиват уменията на окото и ръката,
да се развива вниманието и наблюдателността, както и графичната грамотност.
Борбата за „ново“ рисуване логично довежда до създаването през 1922 г. на програма за рисуване, която поставя началото на качествено нов етап в развитието
на обучението по дисциплината: геометрично-копирната система е сменена с
„натурна система“; сменя се характерът на обучението; разширяват се задачите
и съдържанието; има единство между знания и умения в учебното съдържание;
обогатяват се и формите на работа; и др. Независимо от това, няма още условия
за „победата на такова свободно рисуване, каквото го желаеха представителите
на движението за художествено възпитание, влюбените в професията си учители, като Г. Палашев, Б. Денев, Д. Даскалов, Мл. Младенов и много други“ [3].
Според методиста Ст. Здравков, чак през 60-те години на 20-ти век се създават
предпоставки за това, защото тогава в световен мащаб се обединяват усилията
на „педагози, художници, изкуствоведи, психолози, философи за художествено
и естетическо възпитание на децата и творческото им развитие чрез изкуството“ (пак там).
През 1965 г. Редакционната колегия на сп. „Изкуство“ организира среща
разговор с художници педагози и министъра на просветата Г. Ганев. Уважаваният професор по методика на рисуването Др. Лозенски (ВИИИ „Н.Павлович“)
отново поставя на вниманието на аудиторията въпроса за намаления брой часове по рисуване и негативните последици от това, както и за необходимостта
от въвеждането на дисциплината и в горния курс на средното училище. Но той
отново я свързва главно с ролята ѝ за бъдещата производствена дейност на
ученика след училище. Много от участниците са на другото, противоположно
становище (Др. Немцов, Анг. Атанасова, Г. Сотиров и др.) и застават на позицията, че когато детето твори в часа по рисуване, „трябва да се изключи грубата
намеса“ от страна на педагога [5].
Чак през 70-те години на 20-ти век в България, след бавни количествени натрупвания, се прави коренно преустройство на учебното съдържание по
рисуване. Това е повлияно от разбирането за социалната роля на изобразителното изкуство в световен мащаб и от промените в обучението по рисуване във
водещите в това отношение страни. За съжаление у нас прогресът в тази посока
изостава в сравнение с тях и се налага изводът за необходимост от решително
преустройство.
Постепенно в професионалните среди се оформя мнението, че характерът
на учебния предмет рисуване трябва да се промени от предимно технически –
наблягане на натурното рисуване и това по памет, развиващи наблюдателност-
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та, сръчността, техниката, за сметка на есетическото и творческото развитие
на отделния индивид, в подчертано творчески характер на дисциплината –
формираща художествено образовани млади хора, с развит естетически вкус и
творческо въображение. Тук виждаме важното място на индивидуалния подход в обучението по рисуване, основаващ се на специфичните заложби и възможности на отделния обучаващ се, който не е просто един прилежен ученик с
добре овладени технически умения и сръчности. „Часът по рисуване трябва да
бъде час по творчество“ [5]. Обучението по изобразително изкуство и при учениците и при студентите трябва да изключва „грубата намеса“, а художникът
педагог трябва да съумее да помогне на обучаващия се да овладее според силите
си на етапа инструментите, техниките и техните възможности, за да развие у
него не само умения и сръчности, но и възхищение и любов към изобразителното изкуство, както и способност да мисли изобразително – да реагира на заобикалящия го свят чрез творчество.
Тези нагласи в педагогическите среди и сред изтъкнатите български художници по това време водят до появата на учебни институции, които да прилагат на практика разбиранията за методиката и качеството на учебното съдържание в обучението по рисуване. Положителните характеристики на учебния
план на Държавното рисувално училище са продължени и развити в учебния
план на катедра „Изобразителни изкуства“ на ВПИ „Св. св. Кирил и Методий“
във Велико Търново, открит през 1963 г., в чието изработване участва художникът проф. Ненко Балкански. В днешно време тя е наследена от Факултета
по изобразително изкуство на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ (създаден през
1974 г.). Създаването на катедрата е значимо събитие в областта на обучението
по рисуване. Началото е поставено от изтъкнати художници като В. Стоилов, В.
Захариев, Н. Кожухаров, М. Кац, Л. Белмустаков и др. С общите усилия на преподаватели и студенти се стига и до качествени резултати – ражда се ново поколение от художници педагози, които се включват активно в преустройството
на обучението по рисуване и в художествения живот в България. Структурата
от плана на Държавното рисувално училище в София е в основата на първия
учебен план на тази нова и перспективна учебна институция, която чрез специална професионална художническа и психолого-педагогическа подготовка на
своите кадри започва да променя облика на българския учител по рисуване.
Факултетът по изобразително изкуство на ВТУ има заслуженото самочувствие да участва активно при определянето на Държавните образователни изисквания за специалната и педагогическа подготовка на бъдещите художниципедагози, при обсъждане и създаване на новите програми по изобразително
изкуство за средните общообразователни и специализирани училища по изкуствата, при изготвянето на учебници (в експертни комисии), при организация
и ръководство на научни конференции и др.
Обучението по изобразително изкуство в България в началните, средни и
висши училища след 10 ноември 1989 г., както и през различните епохи преди
това, има общи черти и черпи опит от обучението в другите страни. Но, разби-
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ра се, се отличава със своето специфично национално своеобразие в развитието на българското изобразително изкуство, с наследството от нереализирания
социалистически строй и неговите утопични амбиции, със запазените през
годините демократични традиции в цялостното просветно дело. Не случайно
Ст. Здравков споделя, че „у нас няма залитания нито към свободната самоизява в учебната практика, както е в Германия, Италия, Швейцария и др. държави, нито към конструктивно-техническите прийоми в обучението, както е във
Франция и СССР“ [3].
Ще споменем някои общи факти за образованието днес, които имат негативен характер. Изследователите отчитат, че след 1989 г. постепенно настъпва
отлив от средното и висше образование в България. Причините могат да се търсят в промяната на ценностната система и ориентацията на хората, във зародилото се недоверие към възможностите на образованието за постигане на личен
успех, обществен и материален просперитет. Друг факт е делът на изкуствата
(изобразително изкуство и музика) в учебния план в основното училище у нас
в края на 20-ти век, съответно: за началното училище около 17 %; за прогимназията – 8 % [7]. Наблюдава се и отлив на кандидати за художествените гимназии
и висши училища по изобразително изкуство. След 10 ноември 1989 г. децата и
младите хора се насочват предимно към специалности, за които смятат, че ще
им дадат повече възможности за реализация и за придобиване на средства. Изкуството като цяло остава на заден план. Голям проблем за българското висше
образование днес е и високият дял на български зрелостници, които отиват да
учат в чужбина.
От друга страна, продължава изключително успешно работещата практика от близкото минало (още след Освобождението) голяма част от преподавателите по изобразително изкуство в началните, средни и висши училища да са
художници, които участват активно в културния живот на страната – правят
изложби, печелят конкурси и т. н. Тяхното творчество е познато дори извън
границите на България. Подобрява се като цяло професионалната подготовка
и квалификацията на учителите. От голямо значение е и осъвременяването на
материалната база с просторни и добре оборудвани кабинети, нови и съобразени с напредъка на технологиите помощни средства.
Като цяло, обучението по рисуване остава добре организирана и рационално построена система от знания, умения и способности в областта на изобразителната грамотност. Продължават да се утвърждават експериментални
програми, които се усъвършенстват с практиката. Организират се семинари,
срещи, научни конференции по въпросите на образованието, на които се обсъждат всички проблеми по учебните програми и планове, по методите на обучение и т. н., обменят се мисли, идеи, опит. Развиват се и методите на обучение
с нови иновативни практики. Налага се изводът, че днес изобразителното изкуство в училище е тясно свързано с развитието на личността, а един от основополагащите принципи за работа с обучаваните е индивидуалният подход.
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АГРЕСИЯ И АГРЕСИВНО ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ
Красимир М. Марков
AGGRESSION AND AGRISIVE BEHAVIOR IN SCHOOL
Krasimir M. Markov
ABSTRACT: Aggression and aggressive behavior at school are discussed and possible
means of prevention.
KEYWORDS: School, aggression, aggressive behavior, prevention.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 82/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Проблемът за насилието в училище напоследък се превърна в един от найдискутираните проблеми в обществото. Практически няма ден, когато да не
се съобщава за физическо насилие, било то от ученици над ученици, ученици
към учители и обратно, или родители към учители. Всъщност този проблем не
е нов. Вероятно малко са хората, които не знаят, че във всяко училище и във
всеки клас има деца, които обичат да обиждат, да бият и да показват превъзходство над другите, включително събирайки им пари и вещи. Разбира се, има
и деца, които по-често от другите стават жертва на агресията на учениците. По
този начин унижаването, издивателството, обидите и насилието се явяват една
обичайна реалност за повечето ученици. В този процес едни ученици участват непосредствено като агресор или жерта, а други, пасивно като очевидци и
свидетели. Знаем, че Световната здравна организация периодично провежда
мониторинг на определени аспекти на поведението на учениците, които влияят
върху тяхното здраве. Един от тези раздели е посветен на насилието в училище.
Интересно е, че когато се представя картината на 15-годишни ученици, които
са обиждани в училище не по-малко от два пъти в месеца, за последните два месеца се оказа, че такава картина има практически за Европа и Америка, но няма
за България и за съседни на нас държави включително и Турция. Интересното
е обаче, че такива данни са налице за Македония и Гърция. За да няма такива
данни в Световната здравна организация за 2010 г., това означава, че те не са
били подадени от държавата. Същевременно по данни на дискусия, организирана от парламентарната комисия по взаимодействието с НПО и гражданите
най-много са случаите на физическо насилие като за 2013 – 2014 учебна година
те са били 606, а само до 30 март на 2014 – 2015 г. са били 1662, което, както
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беше съобщено от изпълнителния директор на обединението от НПО, е увеличение със 174 %. Общо регистрирани случаи на физическо насилие, вербална
агресия, вандализъм, автоагресия, психологически тормоз, виртуален тормоз
и противообществени прояви са 4117. Отделно от тях са данните, подадени от
Националната мрежа за децата, които сочат, че случаите на агресия от ученици
и родители спрямо учители за 2014 – 2015 учебна година са 310, и са регистрирани за същия период 92 случая на насилие от учители над деца. Това позволява да направим някои интересни изводи преди да продължим със статистиката, а именно, че обществото става все по-толерантно към различните форми
на насилие. Освен това по данни на Държавната агенция за загрила на детето
всъщност липсват реални данни за насилието над децата. Същевременно, ако
се задълбочим в анализа, ще видим, че през този период и предшестващите го
две, три години бяха взети мерки за обучаване на педагогическите колективи в
училищата за превенция, разпознаване и прекратяване на случаите на насилие.
През 2016 г., Министерството на образованието и науката обяви на специална
пресконференция, че е направена карта на сигурността на училищата. По думите на тогавашния министър Миглена Кунева в тази карта са посочени местата, в които няма система за наблюдение, за контрол и за сигурност. По нейни
данни от 2557 училища видеонаблюдение в двора имат 1456, а в сградите 1740.
Същевременно според изнесени от нея данни, само през 2016 г., има 2270 случая на физически и над 2700 случая на вербален тормоз в училище. bTV изнесе
данни, според които има 1493 случая на кибер тормоз. По време на посочено
обсъждане в парламента Центърът за безопасен интернет изнесе данни, че 80 %
от времето си учениците прекарват в интернет и след като нашата медийна информационна среда е изпълнена със секс и насилие, те зададоха въпроса „Какво трябва да очакваме тогава?“.
За да си изясним как всъщност училището от една страна, родителите от
друга страна и обществото от трета, би следвало да осъществяват превенция на
агресията и да предотвратяват нейните появи, следва да обясним, че агресията е деструктивно поведение което противоречи на приетите норми и правила
в даденото общество и нанася физическа или морална вреда на хората и предизвиква у тях психологичен дискомфорт. Разбира се, само по себе си, такова
определение не ни дава разковничето на агресивното поведение при децата. Би
трябвало да има някакви критерии за агресивност на децата, които да определят тяхното поведение, дали е такова или не. Тамара Цветкова в своята статия
„Агресията сред подрастващите през погледа на социалния работник“, сочи, че:
„Агресивността може да е автономно поведение или част от друго поведение,
може да се изрази в последователни или непоследователни форми. Агресивните деца са много по-податливи на когнитивни изкривявания при оценяване на ситуациите и агресията като оправдано поведение за справяне с предизвикателствата и постигане на желаните цели. Агресивността се осмисля чрез
различните ментални, физически и социални последици. Можем да твърдим,
че агресията като социално-психичен феномен е сложно, трудно за разбиране
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и контрол, опасно и твърде разпространено явление в съвременния свят“ [6].
Галина Лякина в разработката си „Агресия при децата: причини и предотвратяване“ сочи разработени от психолозите критерии за определяне на агресивността, които могат да се приложат като схема за наблюдение на учениците [3].
Те могат да се изброят в следния ред:
− ученикът често губи контрол над себе си;
− често спори с възрастните и ги обижда;
− често отказва да изпълнява приетите правила и норми;
− често нарочно дразни хората;
− често обвинява хората за своите грешки;
− често се сърди и отказва да извърши каквото го молят;
− често проявява завист и мнителност;
− проявява чувствителност, много бързо реагира на различните действия
на околните, които предизвикват много често у него раздразнителност.
По данни на психолозите, които са разработили тези критерии, за да се
твърди, че ученикът е агресивен, трябва в неговото поведение в период от не
по-малко от шест месеца да са се проявявали поне четири от посочените критерии [3]. При отчитането на тези критерии и при съставянето на портрета на
агресивното дете трябва да се има предвид, че самите деца не считат себе си
за агресивни. За тях това е стандартно поведение, на което са свикнали, найвече вкъщи, но и на улицата, и от показването в медиите и затова те приемат
агресивността за нещо нормално, което колкото и странно да звучи, може да се
каже със следните думи – те постъпват така, защото не знаят как да постъпят
по друг начин.
Като правило училищните психолози знаят, че когато трябва да работят с
агресивен ученик, всъщност трябва да променят техния поведенчески репертоар. Тъй като, както вече споменах, той на практика е сведен до проява на
насилие, ако им се предостави възможност за избор на начин на поведение,
учениците, особено в началния курс с желание откликват на направените предложения. Също така се знае, че работата по-усъвършенстване на поведенския
репертоар на агресивните деца трябва да преминава през три стъпки: първа –
работа с гнева – през която стъпка агресивните деца трябва да се обучават на
приемливи начини на поведение с които да изразяват гнева си; втора – обучаване на учениците да разпознават ситуациите, които провокират у тях раздразнение и гняв, да се контролират и да умеят да се владеят в тези ситуации; трета –
формиране на способност към емпатия, доверие, съчувствие и съпреживяване.
Това е, разбира се, и най-висшата стъпка, съвсем естествено е, че до нея се стига
трудно, тъй като агресивните деца като правило имат ниско ниво на емпатия,
общо взето не се вълнуват от страданията на другите и даже в някои случаи
не могат да си представят, че това, което правят, може да бъде неприятно или
лошо за другите. Нещо повече, те закрепват това поведение, ако почувстват
слабостта и уязвимостта на другите. Разбира се това, на което акцентирахме
като стъпки и начин на действие, се извършва от училищния психолог в хода
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на индивидуалната психологическа консултация с ученика. Тъй като за съжаление у нас, от една страна, в много училища няма психолози, от друга страна,
броят им е крайно недостатъчен, за да осъществяват такава дейност с агресивните ученици, съвсем ясно е, че основната работа по превенцията и борбата с
насилието ще трябва да се води от училището като институция, и от учителите
в частност.
Като се има предвид, че проблемът за насилието в училище е комплексен
проблем, обхващащ дейността, както на обществото като цяло, така и на местната общественост, учителите, родителите и учениците. Изхождайки от идеята,
че решаването на комплексен проблем изисква комплексен подход, през 2014 г.
ЮНЕСКО публикува пособие за учителите под заглавие „Как да спрем насилието в училище?“. Това пособие не се появи на празно място, на първо място, то
се явява принос на ЮНЕСКО към програмата „Образование за всички“ на ООН
(2001 – 2011 г.) и резултат от доклада на ООН за 2006 г. за насилието към децата.
Освен това изданието е предшествано от многобройни работни срещи, семинари и конференции, най-значими от които са: работна среща на експерти 2007 г.,
„Спиране на насилието в училище: Кое работи?“ и четвъртата международна
конференция по въпросите на училищното насилие и проблемите на законодателството, организирана от центъра наблюдаващ насилието в образователна
среда в Лисабон с поддръжката на ЮНЕСКО през 2008 г. Каква е концепцията,
на която се основава това пособие?: „В основата на комплексния подход към образованието лежи принципът на съблюдаване на правата на човека в сферата на
образованието. Този принцип постановява правото на всеки да получи качествено образование и уважение на човешките си права. Основаният върху спазването на човешките права подход разширява достъпа към образование, тъй като
способства за създаване в образователните учреждения на среда, поддържаща
многообразието и равните възможности и недопускаща дискриминация. Този
принцип повишава качеството на образование, доколкото предижда методи на
обучение, отчитащи индивидуалните потребности и способности на учениците
и подбуждащи ги към активно участие в учения процес, но също така съдейства
и за създаване на безопасна образователна среда. И едното, и другото са важни
условия за успешен учебен процес. Уважаването на правата на човека съдейства
за социалното и емоционалното развитие на децата, признава тяхното човешко
достойнство и основни свободи, без които е невъзможно в пълна степен да се
разкрие техният потенциал. Освен това уважаването на правата на човека полага фундамент на световната култура, предполагащ възпитание на уважение към
различията между хората, което се явява решаващо условие в борбата с насилието. Последователното спазване на правата на човека е залог за създаването
на училище, в което с уважение се отнасят към всеки, съблюдавайки човешките
права, в което е сформирана здрава и безопасна обществена среда, при която
учебният процес не само носи полза на учителите и учениците, но им доставя
удоволствие“ [1]. Този голям цитат се наложи, защото най-добре обяснява потребността от наличието на такова пособие за учителите.
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В световния доклад на ООН за насилието по отношение на децата са указани следните основни форми на насилие:
− физическо и психическо наказание;
− булинг;
− сексуално и джендър насилие;
− външно насилие: действие на различни организирани групировки, сбивания, конфликтни ситуации в това число и с използване на оръжие.
Да се спрем на тези форми на насилие [1].
Физическо и психично наказание – Комитетът за правата на детето определя телесното или физическото наказание, като наказание с прилагане на
физическа сила с цел причиняване на болка или някаква степен на дискомфорт,
даже и незначителна [2]. В училищата това са нанасяне на удари върху учениците с ръка, крак или някакъв предмет, дърпане за раменете, натискане, щипане,
хапане, дърпане на косите, на ушите, „методи“ които се използват от учителите,
за да поставят учениците в неудобно положение. Подобно физическо наказание се счита от Комитета по правата на детето при ООН за оскърбително при
всеки случай на неговото прилагане, но съществуват и форми на нефизическо
наказание, които са не по-малко жестоки и унизяващи. Към тях могат да се
причислят унижаване достойнството на ученика, оскърбителни забележки по
негов адрес, заплаха или присмиване. Нещо повече, самото прилагане на сила
от учителя, който е физически по-силен и възрастен човек не е нищо друго,
освен демонстрация на глас и желание да манипулира ученика и да го изплаши,
което показва, че актовете на физическа агресия тясно се преплитат с психическото насилие [2]. Проблемът тук е, че прилагането на физическо или психично
насилие като наказание има тежки последици за психическото и физическото
здраве на ученика. То може да доведе до забавянето на развитието на социалните навици, развиване на депресия и тревога, но може да стане и причина за
агресивно поведение и отсъствие на емпатично и внимателно отношение към
останалите. Прилагането на този тип наказание действа разрушително на найважната връзка в училището, между учителя и учениците, пречи на доверителното общуване между тях, поражда озлобление и обида, атмосфера, която
трови и работата на учителя като понижава нейната резултатност и не носи
необходимото удовлетворение.
Булинг (от англ. хулиган, кавгаджия, насилник) – наличие на булинг
имаме, ако учениците редовно стават обект на агресивно поведение на други
ученици, което се проявява с цел съзнателно да се причини щета или дискомфорт посредством физически контакт, словесни обиди и психологически манипулации. Самият булинг се основава на неравенството в силите между насилника и жертвата. Формите му на проява са оскърбление, насмешки, физическо
насилие или изключване от социалната група. В случая насилникът действа сам
или заедно с други връстници. Различаваме пряк булинг, при който едно дете
взема от друго пари, вещи или прилага насилие, и косвен булинг, когато се разпространяват лъжливи слухове за дадено дете. С все по-достъпните смартфо-
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ни, таблети и компютри сила набира така нареченият кибер-булинг. За целта се
използват както различните социални мрежи, най-вече за условията на България фейсбук или електронната поща.
Булингът също има своите последствия както за насилника, така и за жертавата. И в двата случая те затрудняват общуването на единия или другия с
останалите. Тези ученици, които са подложени по-често на булинг, изпитват
чувство на подтиснатост, самота, тревога и формират ниска самооценка. А насилниците започват често да демонстрират агресия като резултат на разочарование, раздразнение и др.
Сексуално и джендър насилие – джидър насилието може да има психологическа, физическа или сексуална форма и е свързано с наличието на дисбаланс
между половете. В този смисъл, то е насочено на засилване на половото неравенство. Базира се на приети в някои от малцинствените групи стереотипи и
усвоени социални роли. По принцип, когато говорим за сексуално насилие в
училище, информацията е изключително бедна. Възможно е това да се дължи
на липсата на такова, но практиката показва, че при случаи на сексуално насилие жертвите обикновено премълчават, било то от срам, а било то от идеята да
не предизвикат повторно такова.
Външно насилие: действие на различни организирани групировки, сбивания, конфликтни ситуации в това число и с използване на оръжие – насилието, което се осъществява в обществото, извън пределите на училищата,
като действие на престъпни банди, политическо или етническо насилие и да
не забравяме и домашното насилие, много често се възпроизвежда от учениците в училище. Нещо повече, тъй като тези форми на насилие изобилстват на
телевизионния екран и на монитора на компютъра, те започват да се приемат
от учениците като нещо нормално. Напоследък ситуацията се усложнява и от
засилената употреба на наркотични препарати и търговията с тях. Наличието
на тази форма на насилие на практика убива желанието на учениците да се учат,
а учителите нямат мотивация да учат учениците в училища в райони, където се
забелязва подобно насилие. За наша радост за условията на България това все
още е рядко срещан феномен.
В цитираното пособие на ЮНЕСКО са препоръчани десет стъпки, които
могат да помогнат за спиране на насилието в училищата, но както се отбелязва
и в самото пособие тези десет стъпки в никакъв случай не могат да се считат за
панацея, на тях трябва да се гледа като на възможност за създаване в училището
на култура на ненасилие. Нещо повече, сочи се че реализацията на тези стъпки в
условията на конкретното училище изисква тяхната адаптация чрез постоянен
диалог между учениците и учителите, директора на училището, педагогическия
съветник, училищния психолог, училищното настоятелство и местната общественост. Съдържанието на тези стъпки се заключава най-общо в [1]:
Първа стъпка – отстояване на комплексен подход към проблема с привличането на споменатите горе категории. Това може да се постигне първо
чрез разговори между тях, да се обсъдят възможностите за съдействие на ор-
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гани от типа на Детска педагогическа стая, Социална консултация и на тази
основа да се види как в конкретното училище може да се намали факторът на
риск. Същевременно в часове в училището да се обсъжда съвместно с учениците проблемът за насилието изобщо, и в частност проблема за насилието в
училище;
Втора стъпка – да направим учениците свои съюзници в борбата срещу
насилието. Естествено този процес следва да започне с изучаване изобщо на
правата на човека и обсъждане в тяхна светлина на случващите се в училището
събития, за да могат учениците да анализират от правна гледна точка реалните
условия на живот. Това разбира се следва да става, като се отчита възрастта на
учениците, защото е ясно, че за да се запознаят те например с Общата декларация за правата на човека и Конвенцията за правата на детето, те трябва да бъдат
адаптирани към съответната възраст на учениците. Следващото, което трябва
да се направи в тази стъпка, е да се привлекат учениците в изработването и
обсъждането на правилата за поведение в училище, а защо не и за правата на
поведение в класа, като се обсъди кои действия са допустими, кои са обидни и
кои могат да предизвикат конфликт;
Трета стъпка – да се използват конструктивни дисциплинарни методи и
подходи – тази стъпка може да се разглежда като продължение на предишната,
най-малкото, защото, за да се предложи дисциплинарна мярка, би следвало да
бъдат нарушени някои от предишните правила, което отнесено към тях означава, че те трябва да бъдат ясни, точни, разбираеми и кратки. Всяко напълване
с излишни правила води до тяхното несъблюдаване. И тук много важно е правилата, които се формират за дадения клас, да не противоречат на правилата в
йерархията, имам предвид тези в училище, в местната общност, в държавата и
в общочовешки план. Психологията учи, че правила се усвояват и стават норма
на поведение тогава, когато има положителна подкрепа на тяхното прилагане.
Едно одобрително кимване, зрителен контакт от страна на учителя, подкрепящо положителното поведение, в много случаи играе по-добра роля отколкото
мотивирането с „браво“, „така трябва да се прави“. Ако се налага използването
на дисциплинарни мерки, то тяхното прилагане трябва да носи възпитателен,
а не наказателен характер, т. е., те трябва да бъдат насочени към конкретната
постъпка и нейните последици, а не към личността на ученика;
Четвърта стъпка – вземете активно и действено участие в борбата с булинга. Доколкото булингът е открита проява на агресия, борбата с него трябва
да се води последователно и действено като ефективният отговор на такова поведение трябва да бъде кратък, за да може да бъде използван постоянно, построг към повторна проява на агресия, да бъде предсказуем (тъй като сме определили правилата) и незабавен, и не на последно място за еднакви провинения,
да бъде еднакъв към всички. Тук от особено значение е ролята на училищния
психолог или педагогическия съветник, който при всички случаи на проява на
булинг трябва да беседва с насилника и с жертвата;
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Пета стъпка – учениците трябва да се приучават на твърдост. Те трябва
да бъдат способни успешно да се справят с ежедневните проблеми, стреса и напрежението чрез конструктивно поведение, като независимо от проблемите им
трябва да ги насърчаваме да установяват приятелски отношения с другите от
класа. При всички тези изброени стъпки ролята на учителя е значителна, но тук
тази роля трябва да бъде скрепена и с демонстрация на социално-конструктивно поведение, което означава, че учителят може да наказва, но задължително
трябва да защитава своите ученици. Училищният психолог и педагогическият
съветник, и там, където и учителите имат достатъчно опит, могат да използват
игри и разиграване на ситуации за формиране на конструктивно поведение;
Шеста стъпка – тя е насочена предимно към учителите, но чрез нея се
стремим да създадем и модел на поведение у учениците. Става дума за това, че
учителят трябва да бъде образец на подражание със своето поведение, което
демонстрира при проявите на сексуално или джендър насилие;
Седма стъпка – да се създават и прилагат механизми на училищна безопасност. Тук става дума не само дали в училището и в прилежащата му територия са налични камери за наблюдение, което разбира се е важна стъпка за превенция на насилието, но в училищата следва да бъдат разработени специални
механизми за съобщаване на случаи на насилие, които гарантират безопасност
на учениците, които правят това.
Осма стъпка – да се осигуряват удобни и безопасни места за учениците.
Във всяко училище има места, които са встрани от наблюдението на охрана
и педагогическия колектив и които места са благоприятни, от една страна за
учениците, които се събират там да пушат цигари, да употребята алкохол или
да приемат дрога, но често те са и местата, където педофили и воайори дебнат
своите жертви. Което означава, че училището трябва да има ясна представа за
тези места и да осигури постоянен надзор и наблюдение на същите.
Девета стъпка – да се изучат от учителите методите за предотвратяване
и разрешаване на конфликтни ситуации и да се научат на същите учениците.
Това означава учителят да се отнася към класа с уважение, да прилага техниките на посредничество и водене на преговори и да обучава на същите учениците.
Десета стъпка – във всяко училище има деца със специални образователни потребности или принадлежащи към уязвими етнически групи. Съществуването на тези категории обучаеми трябва да предизвика в педагогическия
колектив процес, при който трябва да се оцени налице е в училището насилие
или дискриминация към посочените категории. Много често децата са нетолерантни към различните само защото никой не им е обяснил причините за тези
различия и че всъщност те не са толкова различни. Освен това трябва, отчитайки особеностите на региона, да се оценят предразсъдъците, стереотипите,
които действат в обществото и естествено имат своето действие и в училищата.
Те трябва да бъдат оценени от гледна точка на правилата, които всички всички
в училището сме се съгласили заедно да спазваме.
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Естествено, че насилието както в обществото, така и в училището не е проблем, който ще се реши с магическа пръчка. Рецепта за справянето с него няма,
тъй като тя зависи от конкретното училище, в конкретния регион, с конкретните деца и конкретните родители и учители, но е ясно, че без общите усилия
на всички тях положителни резултати трудно биха могли да бъдат очаквани.
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ПРОБЛЕМЪТ ЗА АГРЕСИВНОСТТА
НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ ПО ФУТБОЛ
Крум Ст. Минев
THE AGGRESSIVENESS TOPIC
OF COMPETITORS IN FOOTBALL
Krum St. Minev
ABSTRACT: Aggression in one degree or another is inherent in every man. She is instinctive form of behavior and response of the individual to the hostile environment.
It is possible everyone to have some degree of aggressiveness.Through questionnaire
Buzz-Dyurki determine the level of aggression in athletes – men of football team
University of Shumen.
KEYWORDS: aggression, team, types of reactions.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 89/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Въведение
В началото на 21 век, въпреки напредъка на материалната и духовна култура, все повече се увеличават проявите на агресивно поведение на хората, което се изразява в различни форми на насилие. Тези прояви често са свързани с
различни причини. В повечето случаи се обясняват и оправдават с агресивната
природа на човека. Установено е, че много фактори влияят върху формирането
на личността, но някои от тях се явяват предпоставки за агресивното ѝ поведение. В социализацията на индивида възникват противоречия, и те не могат да
бъдат изкоренени.
Човек прекарва по-голяма част от живота си в различни малки групи с
техните вътрешногрупови връзки, отношения, субординации, очаквания и социални роли, предписани на всеки техен член. Взаимодействията на личността в обществото се осъществяват чрез малките групи, в които участва. Такива
„малки групи“ по същество се явяват отборите при колективните спортове и
особено спортните игри – в случая футболът. Те са не само проводник на влиянието на социалните институции и на големите групи върху психиката на отделния човек, но и важна област от неговия живот, в който той се реализира
като обществено същество. Това кара социалните психолози отдавна и много
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интензивно да проучват различни проблеми свързани с малките групи (Иванов. Ст., М. Иванов, 2006).
Под агресивност можем да разбираме свойство на личността, характеризиращо се с наличие на деструктивни тенденции, най-вече в областта на отношенията „субект-субект“. Агресивността има качествена и количествена
характеристика. Както всички свойства и тя има степен на изразеност – от
почти пълно отсъствие до прекомерно развитие. Нейното отсъствие води до
пасивност. Прекомерното ѝ развитие пък започва да определя цялостния облик на личността, която може да стане конфликтна, неспособна на съзнателно
сътрудничество и т. н.
В житейското съзнание агресивността се явява синоним на „злонамерена активност“, но деструктивното поведение, само по себе си, не притежава
качеството „злонамереност“. Такова го правят мотивите за действие. Външно,
актовете на агресия могат да са напълно еднакви, но техните мотивационни
компоненти да са коренно различни.
Можем да разделим проявите на агресия на два основни типа: мотивационна агресия (агресията, като самоценност) и второ – инструментална агресия (агресията, като средство). По-голямо внимание следва да се обръща на мотивационната агресия, като реализация на присъщите на личността деструктивни тенденции. Установяването наличие на такива деструктивни тенденции
при състезателя може с голяма степен на вероятност, да прогнозира проявата
на открита мотивационна агресия[7].
В съвременното научно познание съществуват различни концепции за
обяснение на агресията. Смята се, че агресията е биологично заложена в индивида, като средство за извоюване на място в живота и като един от механизмите на психическа защита на личността. Друга теория сочи, че агресията,
макар и заложена биологично в човека, не се проявява при всички хора и във
всякакви ситуации, тъй като агресивното поведение е преди всичко социалнопсихически детерминирано. Счита се също, че агресията е израз на слабост, тя
компенсира дефицита на нерешени проблеми, формирани комплекси [1].
Анализът показва, че конфликтните ситуации играят съществена роля,
като предпоставки за възникването на агресия, независимо дали конфликтът е
актуален или основен. Другата предпоставка се оказва склонността да се действа импулсивно и да се подражава на чуждо поведение. Следваща предпоставка
е емоционалната възбуда при събирането на група от хора/каквато е отборът,
при която се наблюдава емоционалното възприемане на заобикалящата действителност, което до голяма степен намалява разумната оценка и анализа на събитията. Друга социално-психологическа предпоставка е разбирането, че насилието е средство за решаване на проблемите в обществото[3].
Според М. Рохлева (2015), …подобряването на състоянието на психомоторните показатели пряко влияе върху проблемните ситуации. За постигането на по-добри резултати е необходимо включване на подходящи средства за
тяхното усъвършенстване [5].
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По въпросите за взаимоотношенията в спортния колектив и главно за агресивността се срещат много разработки и публикации [1, 3, 5, 6 и др.]. Те са
обект на широка изследователска дейност.
Например Б. Първанов описва различни методики: социометрия, групови оценки и самооценки, насрещни характеристики, съгласуваност на спортните действия и др. за вникване във взаимоотношенията в отбора (Първанов,
Б., 2001).
В заключение на уводната част може да се обобщи, че според теорията
на социалното учение, агресивността е резултат на първо място на усвоен
модел, а след това следствие на провокиращите я фактори.

МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
Целта на изследването е да установим в каква степен тренировъчният и
състезателният процес влияят положително върху асоциалната агресия и може
ли тя да се трансформира в градивна.
Задачите се свеждат до диагностика на преобладаващия тип агресия на
състезатели – мъже на Шуменския университет и сравняване различния тип
агресивно поведение в началото и края на състезателния сезон 2014/2015.
Инструментариум – диагностичните процедури осъществихме с помощта
на теста на Бъс-Дюрки. Той е доказано надежден метод за психосоциална диагностика за установяване на агресивността на състезателите. Състои се от 75
въпроса. Те позволяват диференцирането на 8 скали: телесна агресия (ТА – 10
айтема); вербална агресия (ВА – 13 айтема); индиректна агресия (ИА – 9 айтема); опозиционно поведение (ОП – 5 айтема); агресивна раздразнителност
(АР – 11 айтема); агресивно недоверие (АН – 10 айтема); ревност и омраза
(РО – 8 айтема); вина след агресия (ВСА – 9 айтема).
Начини на изчисляване: за всяка скала на агресивност се изчислява процентът на положителните отговори (на всички „да“ и на отговорите „не“ на
въпросите, отбелязани със знак „минус“) от броя на всички отговори. Когато
сумата на съвпадащите отговори в дадена скала надвишава 50 %, се счита, че е
налице агресивност по тази скала. Общата агресивност на личността се измерва чрез сумиране на процентните изрази на отделните видове агресия. При общ
резултат над 50 % се приема, че личността е агресивна, но това е ориентировъчна оценка. Ако повече от седем от отговорите на въпросите са с да, тестваният
не е бил коректен в отговорите си.
Изследвани са 31 състезатели от футболния отбор на Шуменския университет.

Резултати
Резултатите са представени в Таблица 1, като с „начало“ са представени
резултатите на състезателите при първо изследване, в началото на състезателната година. В колоната „край“ са стойностите на агресия при футболистите
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при второто тестуване, след края на сезона. В последната колона са представени
разликите в процентите след двете измервания. За по-лесно тълкуване резултатите са представени в проценти.
Сравняването на резултатите от таблицата разкрива, че по всички показатели на скалата на типовете агресия регистрираме по-ниски нива при крайното
тестуване на играчите. Разглеждайки процентите по видовете скали констатирахме, че играчите показват най- високи стойности – 72 % при агресивната раздразнителност. Положителната промяна в края на състезателната година с 22 %
при тази форма също е най-голяма и това отдаваме на добрата тренировъчна
работа и работата в екип, имайки предвид, че този тип агресивни прояви са индикатор за повишена напрегнатост и безпокойство.Телесната агресия е готовността за физически сблъсък, а вербалната – агресията изразена с обидни думи
и заплахи. Готовността за физически и словесен сблъсък е по характерна за мъжете. Те обикновено се афектират от наглед обикновени неща и ги възприемат
като значителни и важни. Това се потвърждава и от резултатите, получени в
началото 58 % физическа и 71 % словесна агресивност.
Таблица 1. Форми на агресия
НАИМЕНОВАНИЕ

ОЦЕНКИ

начало

край

1–2

ТЕЛЕСНА АГРЕСИЯ

58 %

45 %

13 %

ВЕРБАЛНА АГРЕСИЯ

71 %

50 %

21 %

ИНДИРЕКТНА АГРЕСИЯ

59 %

43 %

16 %

ОПОЗИЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ

57 %

46 %

11 %

АГРЕСИВНА РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ

72 %

50 %

22 %

АГРЕСИВНО НЕДОВЕРИЕ

63 %

47 %

16 %

РЕВНОСТ И ОМРАЗА

63 %

50 %

13 %

ВИНА СЛЕД АГРЕСИЯ

61 %

49 %

12 %

Най-ниски проценти в началото установяваме при опозиционно поведение – 57 %. Състезателите с висок процент на опозиционно поведение биват наричани „твърдоглави“ и „инати“. Те много трудно и неохотно изпълняват това,
което се иска от тях. Опозиционното поведение в приемливи граници дори е
полезно, защото помага на индивида да отстоява правата си. Това трябва да
се има предвид от треньорите при съставяне на отборите. От скритите форми
на агресия – индиректна агресия – 59 %, ревност и омраза – 63 %, наблюдаваме
намаляване с около 15 % при второто изследване. Агресивното поведение на
младежите се проявява все по-често в отношения и действия, насочени към
себе си. Преобладаващата част изпитват „вина след агресия“ – 61 %. Най-често
се самоизмъчват, поради това, което са сторили. Това произтича от вътрешната
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им неувереност, „подценяването“ на собствената им личност и страхът да бъдат самите себе си. Агресивността им е вид защитна реакция и се основава на
страха как направеното от тях „се приема от другите и какъв образ е изградило
в очите им“. Положително е, че и при тази форма наблюдаваме понижаване на
процентите в края на спортния сезон.

Заключение
Данните от изследването и неговия анализ показват, че всички типове агресия, установени при второто измерване, са с по-ниски стойности. Заниманията по време на една състезателна година косвено допринасят за формиране на
уважение и самоуважение вследствие на разкриване на вътрешни резерви на
човешката природа. Времето на тренировъчния процес има силен възпитателен
ефект, а футболните мачове дават неотразим емоционален заряд, който оказва
благотворно влияние върху психиката на състезателите. Със своя динамичен
характер и постоянно променящи се игрови ситуации, изискващи ориентиране
и бърза двигателна реакция, творческо извършване и организиране на индивидуални и колективни действия заниманията с футбол, повишават личностното
самочувствие на играчите и противодействие при агресивно поведение.
Препоръчваме треньорите да използват средства и модели за намалението
на всички форми на агресия, а за общата цел и общите задачи играчите да превръщат спортния отбор в колективен субект на спортната дейност.
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НЯКОИ ПРОБЛЕМИ НА ВЛИЯНИЕТО НА НОВИТЕ
МЕДИИ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНА
КУЛТУРА У УЧЕНИЦИТЕ
Лилия Цв. Лозанова
SOME PROBLEMS OF THE INFLUENCE
OF THE NEW MEDIA ON THE STUDENTS’
ECOLOGICAL CULTURE FORMATION
Lilia Cv. Lozanova
ABSTРACT: The formation of ecological culture in the growing generation is connected with serious challenges in the global media world. The information and educational potential of the new media gives them a key role in the modeling of the
public and personal attitude towards global and local ecological cases.
The mutual penetration between the media reality and the reality itself poses new
questions to the pedagogical theory and practice, connected with different aspects of
the students` ecological sense and culture.
KЕYWORDS: ecological culture, new media.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 82/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Екологичната култура в съвременния свят е многопластов феномен, който има различни измерения.Възпитанието (самовъзпитанието) на екологична
култура е сложен и динамичен процес, свързан с духовното отношение на човека към природата [4].
Екологичната тематика е от изключително значение за съвременника и
предполага целенасочена възпитателна практика още от най-ранна възраст.
Целта на настоящата статия е да представи някои от проблемите пред формирането на екологична култура у учениците от горен етап на обучение в информационното общество. Съвременните мас медии, базирани на интернет и
включващи социалните мрежи, предполагат преплитане и паралелно проникване на актовете на отношение, съзнание и поведение на отделната личност,
включително и на екологичните им аспекти.
Теоретици и изследователи определят средствата за масова информация
като значим социален фактор, който има важна роля във възпитанието на под-
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растващите, респективно и за екологичното им възпитание. През последните
години интензивното развитие на технологиите в сферата на комуникациите
протича едновременно с технологичните постижения в опазването на околната
среда, които рефлектират в бита на всеки съвременник. Така глобалните екологични проблеми са пренесени не само на компютърния екран, но и в ежедневието на отделния индивид. Медийното внимание към проблемите на околната
среда, организирането на екологични кампании по почистване на обществените пространства, залесяването на училищните дворове и жилищните квартали,
разделното събиране на отпадъците, скаутските лагери и др. превърнаха учениците в активни участници в тези мероприятия.
Интернет и социалните мрежи пък позволяват на учениците обмен на
информация, идеи и добри практики на природозащитно поведение, както и
възможности за себеизразяване на екологосъобразни позиции, отношение и
действия, личностна творческа активност за реализация на екологични каузи
др. Разбира се, не са малко и примерите на антиекологично поведение, отношения или внушения, които имат свое отделно битие в глобалното и медийното
пространство, независимо от своите автори. Развитието на личността представлява сложна взаимовръзка на еволюционното натрупване на личен опит и такива житейски събития, които обезценяват, или напротив – усилват някои от
тези значения, изискват размисъл или ревизия [7].
В този смисъл, някои изследователи формулират редица въпроси, свързани с новите предизвикателства пред процесите на формиране на екологична култура у подрастващите. И. В. Вагнер акцентира на част от проблемите и
дефинира въпроси на които търси отговор. Авторът посочва, че днес представителите на „медийното поколение първо се срещат с природните обекти
на мониторния екран, а не в реалния живот; виртуалната природа измества
естествената жива природа в техния екологически опит. Виртуалният свят е
по-привлекателен от реалния свят, който включва природната среда с нейния
ландшафт, растения и животни“ [3].
Изследователят определя като важни следните въпроси: „В каква степен
виртуалното пространство създава риск за развитието на естетическата култура на личността, и в каква степен пък екологическата култура може да бъде
гарант за информационната безопасност? Как влияе „виртуалната природа“ на
развитието на екологическото съзнание на подрастващите? В каква степен тя е
отговорна за отчуждението на децата от живата природа? [3].
Търсенето на отговори включва представяне на дефинициите за екологична култура и „нови медии“, които са част от социалното пространство, в което
се осъществява възпитателния процес на подрастващото поколение.
Вече беше посочен огромния възпитателен потенциал на т. нар. нови медии. Според Д. Комфорти и Р. Захариева „цялата област, свързана с човешкокомпютърното взаимодействие и с дигитален дизайн, е част от новите интерактивни медии. Интерактивни медии са например интернет форумите, интерактивната телевизия, мобилните комуникации, електронните книги, онлайн
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игрите, е-обучението и др. Интерактивните медии имат отношение към онези
технологични средства, които позволяват активно участие на потребителя и
осигуряват многопосочна коммуникация [8, с. 26].
За Р. Маринов „новата медия като микс между съществуваща култура и
условности, генерирани от софтуера“. В частност тя се превръща в дигитални
данни, контролирани от софтуер.... Възникват симбиози между съществуващи
културни конвенции и компютърен интерфейс. Появяват се и странни хибриди между данни, образи, картини и икони.
Авторът акценитра върху същностните характеристики на новите медии,
които могат да бъдат описании по следния начин:притежаващи естетическата
си стойност, фокусирани върху технологията, но са нов тип „материал“, кодове
и културни тенденции“ [8, с. 25].
Б. Хаджиев формулира основните характеристики на т. нар. нови медии,
които създават нови условия във възпитателна среда за подрастващите. Основните ѝ особености са дигиталност, интерактивност, асинхронна комуникация,
специфично адресиране и мултимедийност, които имат сериозно въздействие
върху аудиторията [8].
Разглеждани в този аспект, значимо е възпитателното въздействие на съвременните масмедии върху подрастващото поколение, включително и за формирането на екологична култура.
Н. Бояджиева обосновава същността на „екологичната култура като система от материални и духовни предпоставки, създавани от човека в неговата
обществена практика и регламентира отношенията между човека и обществото… Основните компоненти на екологичната култура са: системата от знания
за екологичните обекти и процеси, пътищата и средствата за взаимодействие
на обществото с природата върху екологичното равновесие и начините на оптимизирането му; системата от умения и навици за рационално използване,
възстановяване и обогатяване на природата; опитите за творческа дейност за
изучаване на природата и решаване на екологичните проблеми; системата от
екологични норми, правила и ценности и ролята им в обществената практика.
Екологичната култура е основа и крайна цел за формиране на екологично създание и поведение в процеса на възпитанието – обществено и индивидуално“ [2].
А. А. Вербицкий счита, че „екологичната култура е съвкупен опит от взаимодействието на хората с природата, който обезпечава оцеляването и развитието на човека, изразен във вид на теоретични знания и практически методи
на въздействие върху природата от обществото, нравствени норми, ценности и
културни традиции [10].
Т. В. Анисимовой интерпретира това понятие като“ възприятие на околната среда в степента на отговорност към нея [5].
В научната теория съществуват многобройни възгледи за структурата на
екологичната култура, които в немалка степен се припокриват.
Популярна дефиниция е, че „екологична култура е система от четири компонента: екологични знания, екологично самосъзнание, целеполагаща дейност
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(осъзнати цели на човешката дейност, насочени към оптимизиране на взаимодействието с природата),единство от отношения (интелектуално, нравствено,
икономическо, естетическо и ценностно) към природата и околната среда, проявяващи се в практическа дейност на човека и обществото. Първият компонент
на екологичното съзнание (система от екологични и природозащитни знания)
е общ с екологичната култура. Екологичното съзнание е регулиращ фактор на
екологичното поведение [6].
За В. Л. Товбина „структурата на екологичната култура не се ограничава
само с елементи на екологическото съзнание, които са изключително важни, но
не изчерпват нейното съдържание. Тя има за своя основа практическия опит,
като проверените в практиката знания се превръщат в убеждения, в мотиви,
които на свой ред се реализират в хода на екологичната дейност. Екологическата култура е свързана с екологическата дейност и без нея не може да съществува [10].
С. Д. Муканова, А. З. Уракбаева детайлизират структурата на екологичната
култура на личността. Тя включва следните компоненти: мотивационен (система от мотивите на екологическата дейност и поведение на личноста); аксиологически (осъзнаване на ценността на природата за обществото и човека, както
самоценност); гностически (система от научни и емпирически знания за природата); етически (система от норми и правила, които ръководят поведението и
дейността на човека при взаимодействие с природата); операционно дейностен
(система от екологическите умения на личноста); емоционално-волеви (емоционалната отзивчивост на личността към природата и нейните проблеми) [9].
Според авторите, по-горе представените компоненти свидетелстват за
това, че „екологичната култура е интегративно качество и важно свойство на
личността, отразяващо нейната психологическа, теоретическа и практическа
готовност да се отнася отговорно към околната среда. Тя характеризира особеностите на съзнанието, поведението и дейността на хората при взаимодействието им с природата [9].
Ако вземем предвид едни от основните компоненти на екологичната култура – формирането на екологичното съзнание и поведение у подрастващите,
можем да отчетем, че този процес протича през последните години в различни
условия, поради медийното влияние.
За съвременните ученици екологичната тематика в учебното съдържание
често не е първият и единствен източник на информация. Средствата за масова
информация, особено уебазираните им варианти и интернет, се използват от
подрастващите, за да разширят знанията си по определении екологични теми,
за разработване на самостоятелни работи, проекти, творчески работи и др.
Медийни информации за екологични проблеми, събития, кампании, положителни и отрицателни прояви и постъпки имат пряко въздействие върху
отношението, ценностните ориентации, съзнанието и поведението им. За съжаление корелацията между СМИ(средства за масова информация) и нравственно-поведенческата сфера на подрастващите не е достатъчно изследвана.
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Обаче през последните години нараства научния интерес към проучване на
въздействието на новите медии върху потребителите, влючително върху децата и младежите.
Сериозното въздействие на новите медии се дължи на техните специфични характеристики – дигиталност, интерактивност, асинхронна коммуникация,
специфично адресиране и мултимедийност. Повишената визуалност и мрежовото представяне на екологична информация подсилва възействието ѝ върху
потребителите. Възможно е медийно съобщение с природозащитно съдържание да повлияе върху отношението на определени ученици към природата, да
промени тяхната позиция по определен екологичен казус и да ги подтикне към
природоопазващо или антиекологични постъпки и действия.
Текстовото и видеосъдържание с екологична насоченост, публикувано в
социалните мрежи, е сериозен фактор за формиране на определении ценностни ориентации сред подрастващите. Нерядко постваното в социалните мрежи
съдържание е с медиен източник, но в социалните мрежи то има самостоятелно
битие. Силното въздействие на снимки и видеа за природосъхраняващо или
разрушаващо поведение, публикувани в личните профили на учениците, предизвикват сериозен интерес особено сред техните връстници и приятели, които са част от тeхните facebook, tuitar, instagram и др. групи.
Засиленото влияние на социалните медии може да се търси в концепцията
за референтната група. Съвременните подрастващи приемат за важно мнението по различни теми на референтните групи, които често са техни виртуални
приятели в социалните мрежи. Те се присъединяват към мненията по екологични въпроси, заявени в социалните мрежи на значими за тях личности (певци,
артисти, спортисти и др).
Божидар Ангелов представя през призма на тази теория изследванията на
М.Райли и Дж. Райли за въздействието на СМИ(средствата за масова информация). Авторът посочва, че «масовите коммуникации се възприемат от индивидите като членове на определена група, имаща за тях важно значение… Индивидът съотнася своите постъпки и изказвания с ценностите на първичната
група [1].
В този смисъл, преплитането на вируалната и медийна реалност с действителността създава нови предизвикателства пред съвременното възпитание
на учениците. Проблемите за възпитателните измерения на медийното въздействие върху екологичната култура на подрастващите е поле за нови научни
изследвания.
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Характерни за всяка научна област на познание са сложните нелинейни
връзки и отношения между нейните компоненти. Следвайки тази логическа
последователност, педагогическата научна област също не прави изключение.
Съвременната научно-педагогическа литература се характеризира с интензивно развитие на новопарадигмални концепции за образованието, основаващи
се на интеракцията между постиженията на иновативни интердисциплинарни
изследвания, трансфериращи технологични модели и понятийни конструкти
от сродни дисциплини. Този непрестанен възход от хипотетични абстракции
към реално приложими модели и структури предполага непрекъснато разширяване и на педагогическите понятийно-терминологични системи.
Интензивното развитие на обществените процеси и явления, както и съвременните образователни потребности на учениците, се явяват фактор при
формирането и развитието на новото образователно пространсво. Това предпоставя необходимостта от своеобразен преход от традиционните концепции
за образование към очертаването на нови концептуални параметри на съвременната образователна реалност.
Редица автори, изследващи проблемите в областта на образованието, както от педагогическа, така и от философска и социално-антропологическа гледна точка, споделят схващането, че конвенционалната педагогика се нуждае от
доразвиване и дообогатяване на концептуалното педагогическо знание. Все поинтензивно започват да се търсят иновативни подходи и стратегии за подобряването на процеса на обучение и качеството на образованието.
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Дефинирането на понятието „обучение“, разглеждано въз основа на класическата структура на педагогическата теория, е по-скоро конотативно и се
определя от интенцията на процесите, в които се случва- като бинарно взаимоотношение или основно дидактическо дихотомно взаимодействие между дейностите преподаване и учене. Отразява се предимно погледът върху „събитието“ обучение от гледна точка на участниците в този процес, отколкото самото
„събитие“, разглеждано като социален феномен, реализиращо се в и чрез непосредствената актуална социална среда на индивида, т. е. зависещо от външните
условия на съвременото образователното пространство в които то протича.
Обучението може да бъде разгледано от вариативни изходни позиции,
произлизащи от философски, общонаучни и частнонаучни положения, чрез
интегриране на интердисциплинарни концепции, научни разработки, теории и
технологии в концептуалната структура на изследвания проблем.
Изследвайки дефинирането на някои от признаците на процеса на обучение като „организираност“, „целенасоченост“, „планомерност“, може да се
стигне до заключението, че те не са присъщи единствено за обучението, а са
общовалидни и за повечето признаци на процеси, присъщи при извършването
на различни по характер и приложимост човешки дейности.
Определянето на обучението чрез понятието „процес“ би причислило изследваното явление в контекста на признаците, характеризиращи отделните
процеси. Известо е, че признакът на предмета, отразен в понятието, не може
да бъде отличителен, ако не се явява достатъчен, за да отличи предмета на изследваното явление от всички други предмети. Процес може да съществува до
толкова до колкото съществува определено развитие и изменение на конкретен
признак. Характерът на изменението би допринесъл за разбиране на неговото
съдържание. До този момент терминът „процес“ може да бъде сведен по-скоро
до комплексна словесна абстракция.
Синтагмата „педагогическо явление“, с която сме свикнали да свързваме
обучението, може да бъде съотнесена както към обучението, така и към останалите образователни събития- възпитанието, развитието, дейността на учителя
и дейността на учениците(процесите, свързани с ученето).
Болшинството от дефинициите на понятието „обучение“ могат да бъдат
определени като общи, абстрактни и недостатъчни за разкриването на неговата специфика. Наблюдава се тенденция за търсене на отличителен признак
на този социален феномен, чрез който да се осъществи разграничаването му
от останалите елементи на конструкта образование. М.Андреев подчертава, че
„палитрата на подходите към обучението е толкова пъстра, колкото и противоречива и сложна е неговата природа [2, стр. 13].
Обособени са няколко подхода при разглеждането на понятието“обучение“,
поради своеобразната му социална ориентираност и сложност: като познавателен процес; като дейност; като бинарна дейност, съчетаваща взаимодействието
между учителя и учениците; като цялостно явление и цялостна система [4, стр.
117].

Научно-процесуална интерпретация на обучението
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Обучението може да бъде разгледано от позициите на теорията за педагогическото общуване. „Дейностите преподаване и учене предполагат осъществяването и организацията на конкретни комуникативни модели от учителя
в съответствие с целите на обучението“ [5, стр. 54]. Обучението се разглежда
като организирано по специфичен начин общуване, целящо предаване на педагогически адаптиран социален опит, изваждайки на преден план диалогичния
характер на процесът на обучение. Подчертава се организационно-функционалната страна на дидактическата комуникация.
Многоизмерният подход при разглеждането на обучението се разкрива
чрез дефинирането му като средство за дидактическо общуване, като производно на академичната учебна дисциплина, като конструиране и ръководене
на дейността на учениците [1, стр. 198]. Обучението може да бъде представено
като институционализирана организирана форма и средство на образованието
[6, стр. 143], като ръководене на психофизичния развой на учениковата личност.
Обучението (learning, teaching, training) може да се определи като колективна форма на организационно-функционално съчетание на дейностите на
учене и преподаване, имащи за цел целенасоченото и планомерно усвояване от
учениците на социално значим опит, процес водещ до изменение в човешкото
поведение или способности, които са следствие от опита [3, стр. 10].
Обучението в теориите на образованието се представя чрез различни модели, базиращи се на философските концепции и научни теории. Всеки модел
на обучение разкрива отношенията между неговите взаимосвързани елементи.
Освен интеракцията между елементите се представят и конкретни действия,
водещи до това, което се детерминира от поставените конкретни дидактически
цели. Следните модели на интерпретация на процеса на обучение представят
съществени взаимосвързани елементи от този процес: интербихейвиорална
сегментна интерпретация на обучението-базирана на постулати от интербихейвиоралната психология; ситуативно-конструктивистка интерпретация на
обучението-акцентът попада върху движението от структуриране на знания
към тяхната контекстуализация; низходяща „top-down“ интерпретация на обучението- традиционни възгледи относно процесa на обучение; дедуктивно-категориална интерпретация на обучението [6, стр. 308 – 321].
Обучението се описва като „събитие“, а не като категориален конструкт.
Това уточнение, приложено на практика при изследванията на науките за образованието, способства за създаването на реален образ на разгеждания процес
или явление [6, стр. 132].
То се представя като „последователно движение и динамична смяна на
състояния, които възникват, съществуват, подреждат се и затихват от интеракцията между преподаване и учене в училищна среда, върху базата на определено учебно съдържание и интегрирани от конкретни образователни цели“ [6,
стр. 302].
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Събитието „обучение“ „живее“ чрез интеракцията между участниците в
него, то е постоянно променящо се на базата на гъвкавата си структура и елементи, на трансформиращото се образователно пространство, в което протича.
Чрез разглеждането на обучението на базата на кибернетичния подход може да се добие представа доколко поставените чрез него дидактически
цели и задачи са адекватно възприети и реализуеми за колективния социален
субект(обществото). Обучаемостта като едно от свойствата на личността превръща обучението в неразделна част от нейното развитие. То съществува на
базата на нейните потребности и се реализира перманентно през целия ѝ житейски цикъл. Промените в социокултурните условия на развитие на личността водят до промени в нейната вътрешна структура, в нейните потребности и
възможности за обучение.
Затрудненията при осъществяването на онтогенетичен анализ на понятието обучение, се пораждат от факта, че то се намира в непрестанен процес на
развитие и еволюиране. Обучението като акт излиза извън пределите на институционализираното субект-обектно взаимодействие. Мултитаскинговата му
насоченост допринася за естествената адаптация на индивида към актуалната
социокултурна действителност, чрез интегрирането на дигитални и електронни технологии в образователния процес.
Метатеоретизирането на обучението способства за парадигмалното му
интерпретиране в полето на съвременното културнообразователното пространсво. То е многоравнищен комплекс от отношения межу цели, процеси,
технологии, резултати, насочени към постигане на висока степен на обученост,
детерминираща смисълa на процесите на преподаване и учене.
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РОЛЯТА НА СОЦИАЛИЗАЦИЯТА, ВЪЗПИТАНИЕТО
И ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТТА
Лора М. Рашкова
THE ROLE OF SOCIALIZATION, UPBRINGING AND
EDUCATION FOR PERSONALITY DEVELOPMENT
Lora M. Rashkova
ABSTRACT: Problems related to personality development are presented.Socialization, upbringing and education’s role is clarified in the course of the formation of the
personality. The composition of agents is indicated, which is different over the years.
The education is a purposeful process of upbringing and teaching in the interest of
man, society and country. The education in the global world needs to be fundamental, it needs to have universal and humanitarian basis, besides the scientific and
informational direction.
KEYWORDS: socialization, upbringing, education, development, personality.
Ролята на социализацията, възпитанието и образованието за развитие на
личността е значим проблем. Свързан е с осигуряването на пълноценен живот
на човека, реализацията и приобщаването му към обществото. Овладяването
на определена система от знания, умения, отношения и поведение улеснява
подрастващите при преминаването от играта към ученето, а по-късно към осъзната трудова дейност.
Социализацията е отражение на социалните взаимоотношения в индивидуалното развитие на детето. Свързва се с индивидуалните потребности и
начините на тяхното удовлетворяване.
Включва системата от придобити познавателни, емоционални и социални
умения. Те подпомагат детето при вграждането му в социална среда [2, с. 14].
В. Борисова [2, с. 14] счита, че: – „Социализацията е сложен процес на общуване в социалните условия на живот, в резултат на което детето придобива
своята индивидуалност и изгражда своя образ за света. Този процес съпътства
непрекъстнато детското развитие“.
В хода на формирането и развитието на личността социализацията на човешкият индивид се свързва с усвояването на норми, ценности, навици, практически умения. В това приобщаване към социалната среда индивидът научава
и използва образци на мислене и поведение, усвоява социални роли. Този процес започва от раждането на човека и завършва в края на живота му. Най-интензивна е социализацията в детските и юношески години. След това преобла-
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дава възпроизвеждане и усъвършенстване на натрупания в хода на началната
социализация социален опит. Агенти на социализация са тези социални субекти, които формират личностното „аз“. Съставът на агентите е специфичен и се
променя през различните етапи от живота на човека.На първо място сред тях
е семейството. Усвоените през първите години знания, ценности, навици, умения от децата остават трайни и в много случаи определящи в ориентацията и
поведението им. Други важни агенти на социализацията са връстниците, братя
и сeстри, приятелският и училищният кръг. При младежите агентите са отделни степени на образователни институции, създаване на собствено семейство,
работна среда [3, с. 163].
М. Белова [1, с. 129] пише, че: – „Водещият социализиращ агент са педагозите, ученическите общности и отделните ученици. Те са едновременно и
обекти и субекти на дейността в зависимост от ролите, които изпълняват, от
социалния им статус“.
Основният характер на структурата на отделната личност се е формирал
в процеса на социализацията върху основата на структурата на системите от
социални обекти, с които тя е имала връзка в течението на своя живот, включително разбира се, културните ценности и норми, институционализирани в
тези системи. Това е групата „системи за социализация“, която би могла да се
разглежда като „референтна група“. Това важи както за влиянието на малките
групи от непосредствената среда, така и за по-големи групи, към които се ориентира индивидът. Човекът не е в състояние да избира някои от основните си
референтни групи, например като семейството. Към други обаче целенасочено
се ориентира. От качеството на техния избор – на приятелска и професионална
среда в много висока степен зависи неговото развитие и социална реализация
[3, с. 164].
Л. Станоев [8, с. 5] счита, че изграждането на личността се осъществява в
няколко направления: развитие, формиране, социализация и възпитание. Тези
процеси възникват под влиянието на няколко фактора: наследственост, среда,
възпитание.
Едно от най–разпространените разбирания за човешкото развитие е, че
то представлява изменение, преход от простото към по-сложното, от нисшето
към по-висшето, процес на постепенни количествени натрупвания, които водят до качествени изменения. Оформянето на организма се изразява в морфологични, физиологични, психични процеси, социална адаптация.
Формирането на индивида възниква от взаимодействието между неговото
развитие и социализацията му, чрез взаимодействие със средата, която отначало удовлетворява жизнените му, а след това и социални му потребности.
Възпитанието допринася положително за развитието на личността. До голяма степен то зависи от съзряването на организма, от неговите физически и
психически възможности. От друга страна възпитанието подпомага развитието на различни страни на личността – познания, способности, ценности, опит,
насоченост [8, с. 8−10].
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Процесът на относително целенасочено, организирано и планомерно развитие на човека в образователните институции е обект на социалното възпитание [7, с. 257].
Според А. В. Мудрик [7, с. 257] развитието е свързано с реализация на
вътрешно присъщите свойства на човека. То започва от момента на негово
зачатие до смърта му. Развитието е многопланов процес. То е и развитие на
отделните системи на организма (костна, мускулна, кръвоностна и други), на
психическите функции на човека (усещания, памет, възприятия) и личностни
характеристики (самосъзнание, образователно ниво).
При различните хора прогресивното и регресивното развитие на отделните системи на организма, психическите функции и личностни характеристики
протича по различен начин. При едно и също лице когато едни системи и функции се развиват прогресивно, други може да тръгнат в негативна посока.
Изследвания показват, че развитието на човека се определя от различни
обстоятелства:
– природните заложби като условия и предпоставки;
– общуването, сътрудничеството с другите хора като съществен източник
за развитие;
– социалната среда като потенциален източник на развитие;
– собствената дейност на личността като движеща сила;
– противоречието между начина на живот и човешките възможности и
стремежът на човека да промени своето място като движеща сила;
-собствената активност на личността по преодоляване на тези противоречия и избор на нови дейности [7, с. 257 – 258].
А. В. Мудрик [7, с. 259 – 260] разглежда личността като индивидуален субект на социалното възпитание въз основа на факта, че тя е целенасочена система, активно влияе върху себе си, върху обстоятелствата на своя живот и обкръжаващата среда.
Личността е индивидуален субект на социалното възпитание дотолкова,
доколкото образователните институции създават условия за реализация и развитие на нейните потребности. Колкото по-благоприятни са тези условия, толкова по-активно се проявява личността като субект на социално възпитание.
Характера на проявите зависи и от формираното отношение на личността към
света за себе си и със себе си и от нейната креативност [7, с. 259 – 260].
М. Белова и други [1, с. 65 – 66] посочват, че развитието и възпитанието на
човека не са тъждествени понятия. Развитието е обективен процес, който се
извършва под въздействието и на стихийни социални процеси. В животинския
свят наследствеността е основен фактор за развитие. Но при човека без специално организирана дейност е невъзможно развитието на отделната личност
и на обществото като цяло. Още от древността в зависимост от конкретните
условия се създава система за предаване на социален опит на подрастващите,
за възпитаване у тях на едни или други качества, навици и умения. Възможностите на възпитанието за развитието на личността са неограничени, но не
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и безгранични. Възпитанието активно влияе върху развитието на природната
даденост на нервната система, способства за изграждането на множество образувания, тяхното диференциране и обединение, интеграцията им в нови структури. На база на организиране на съответна дейност възпитанието е обществено условие за прехода от по-нисша към по-висша степен на развитие.
Влиянието на възпитанието върху развитието на детето се опосредства
от типологическите особености на неговата нервна система, неговият темперамент. Ако не се съобразява с процеса на развитие, с движещите сили, с възрастовите и индивидуалните особености на личността, спецификата на макро и
на микро средата, възпитанието не само че недостатъчно подпомага развитието, но може и да го задържи. Пораждат се вътрешни и външни противоречия,
конфликти в живота на детето, които се съпътстват от различни отрицателни
прояви [1, с. 66].
Л. С. Рубинщайн [1, с. 66] като отбелязва единството между обучение, възпитание и развитие утвърждава тезата, че детето се развива като се възпитава,
обучава, образова. В следващите периоди изследванията на А. Н. Леонтиев и
други автори потвърждават единството между развитието и възпитанието с
водещата функция на възпитанието при условие, че то се организира в съответствие със закономерностите на човешкото развитие и на социалните процеси.
Пред училището големият проблем е така да организира възпитателния
процес, че да не задържа развитието на детето. Необходимо е да се осигури
висока ефективност в обучението, да се създават условия за интензивно развитие на ученика, като решаващо условие е активното му участие в този процес.
Най-интензивно се развива човек в онези сфери, в които проявява най-висока
активност [1, с. 67].
Според И. Кант [1, с. 67] „Човекът не е нищо друго, освен това, което възпитанието направи от него“. В книгата си „Антропология от прагматично гледище“ той разглежда по-подробно тази теза. Според него прагматичната заложба е по-високо стъпало към цивилизоване чрез култура и общуване. Затова
човекът се поддава на възпитание и се нуждае от него.
Дж. Добсън [1, с. 68] сочи, че възпитанието има водеща роля в развитието
на детето. Възпитанието като последователна дейност осигурява възможности
за развитие на личността, насочено е към формиране на самодисциплина, развиване на способности, интелект, социални качества.
В парадигмата на хетерогенната теория се откроява разбирането, че по
силата на наследствените си белези хората не са еднакви. Тази хетерогенност
предопределя и нееднородността на обществото. Хетерогенната теория се основава на антропологическата концепция за възпитанието, на принципа на индивидуализма, основан на обществения плурализъм [1, с. 68].
Идеите на реформаторската педагогика са в основата хетерогенната теория. Настъпва векът на детето, нов подем на реформаторската педагогика, зародила се през XIX век в теоретичните проекции на Е. Келлер, С. Френе, П.
Петерсен и други.
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Реформаторската педагогика утвърждава детето като самоцел на възпитанието, активен субект на развитието си. Тя се противопоставя на авторитарното възпитание, развивано от хербартианската педагогика [1, с. 69].
Валдорфските училища на Р. Щайнер получават голямо разпространение.
Те съществуват и днес като алтернативни частни училища, които се ползват и
от поддръжката на държавата в Германия, Белгия, Австрия, САЩ, Канада, Япония и други страни. Детето е в центъра на възпитанието.
Р. Щайнер се основава на философията на дейността, но не каква да е дейност, а творческа. Той е за свободно образование, за даване на равен шанс на
всички деца. Прави собствена периодизация на детското развитие. Училищата
на Р. Щайнер са единни и в тях се извършва съвместна работа с родителите,
няма оценки и учениците не повтарят класове. Обучението се провежда по базисни предмети и чрез метода на проектите, диференцирано по посока на интересите на учениците [1, с. 69].
В парадигмата на хомогенната теория се открояват социо-колективистичните идеи в теорията на възпитанието. Водещи са потребностите на обществото. От тях се определя необходимостта да се предоставя възможност на всички
деца да се обучават и възпитават при еднакви условия. Омаловажава се ролята
на различията в наследствеността [1, с. 69].
Възпитателно-образователният процес е единство между предаване, усвояване и създаване на социален опит посредством педагогическо взаимодействие, насочено към удовлетворяване потребностите както на обществото, така и
на отделната личност [4,с.86].
Методите за възпитание са начини за осъществяване на специфично, целенасочено и организирано възпитателно взаимодействие и влияние върху
личността. Те са система от педагогически действия и начини за организиране и ръководене дейността на възпитаника и общуването на възпитаниците
с цел постигане на желаните промени в поведението на личността. С оглед успешното решаване на задачите на възпитанието от първостепенно значение за
учители и възпитатели е познаването на методите за възпитателно въздействие
върху личността [4, с. 164].
Методите за възпитание се класифицират най-общо в три категории:
– методи за личностно влияние – внушение, убеждение, личен пример, образование, ръководство на самовъзпитание;
– методи за влияние на ситуацията – похвала, наказание, инструкция, възлагане на обществени функции и поръчения, упражнение;
– методи за организиране на обществената среда на възпитаника [4, с. 165].
Използването на един или друг метод зависи от действието на следните
фактори:
– обща цел и конкретни задачи на възпитанието;
– възрастови и индивидуални особености на учениците;
– начин или форма на социален контакт – индивидуален или междуличностен, групов и колективен;

394

Лора М. Рашкова

– своеобразие на педагогическата ситуация, спецификата на обстоятелствата, на конкретните условия, които характеризират даден педагогически
факт – събитие в класа, постъпка на отделен ученик, поведение на колектива;
– влияние на предишни целенасочени (във възпитателен план) и нецеленасочени (изхождащи от околната среда) въздействия на родители, учители и
възпитатели, приятели и другари, съседи, на обществеността върху възпитаника;
– субективни фактори, свързани с личността на възпитателите и тяхната
подготовка [4, с. 165].
В. Кутева [6, с. 127] счита, че главна цел на възпитанието е хармоничното
развитие на личността във всяка една социално-икономическа система, в която
възпитателното въздействие има положителна насоченост.
В случая хармоничността предполага органическо свързване и определено
съотношение между нравственото, умственото, естетическото и физическото
възпитание, между интелектуалното и емоционалното развитие, изграждането
на всички компоненти от структурата на личността в хармонично съзвучие.
Всеки един индивид трябва да съумее да използва възможностите на образованието през целия живот както за обогатяване на собствените си знания,
така и за динамично адаптиране към променящия се свят.
В този смисъл мисията на образованието е да позволи на всеки да оползотвори максимално своите заложби и интелектуалния си потенциал, да реализира собствен план на личностно развитие.
Образованието има универсална задача да помогне на всеки човек активно да се приобщава към живота на обществото и да се самоопознава, да разбира себе си и другите хора.
Значително нараства интересът към целите на образованието и възпитанието поради възникналите глобални и национални проблеми в обществото и
в условията на живот на отделната личност. Тези цели могат да бъдат представени като своеобразен проект, който в синтезирана форма отразява крайното
развитие (общо и индивидуално) на отделната личност [6, с. 127].
В своето развитие образованието е изпълнявало и изпълнява няколко
традиционни функции. Първата от тях е възпроизвеждаща. Традиционно образователните системи пренасят стойности под формата на знания от миналото. Образователните системи възпроизвеждат и съществуващи йерархии в
обществото. Съществуват различни степени в образованието, които носят наименования, олицетворяващи йерархията – начално, средно, висше [6, с. 151].
В. Кутева [6, с. 152 – 153] пише, че основните функции на образователната
система са две – познавателна и формираща.
Познавателната функция характеризира ролята на образованието за предаване на знания и развитието на познавателните способности на подрастващите.
Формиращата функция отразява значението на образованието за възпитанието на подрастващите, за формиране на самосъзнание и самоопределянето
им като личности.
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Културната функция на образователната система не трябва да бъде пренебрегвана. Тя може да се разглежда както по отношение на отделната личност,
така и по отношение на културата като цяло. По отношение на личността се изразява във влиянието на образованието върху начина на живот на личността,
върху начина на организиране на свободното време и личностното културно
равнище. Културните потребности и интереси на хората в съвременното общество стават все по-диференцирани и разнообразни, което поставя нови и
по-високи изисквания пред образованието.
Според И. Иванов [5, с. 9] ролята на образованието за развитие на личността е от съществено значение. Образованието е процес на физическо и духовно
формиране, на развитие и саморазвитие на личността, свързан с овладяването
на социално значим опит на човечеството, под формата на знания, умения и
емоционално-ценностно отношение към света.
Образованието е целенасочен процес на възпитание и обучение в интерес
на човека, обществото и държавата, съпровождан от легитимация на достиженията (образователен ценз). Определя се от изискванията на производството,
състоянието на науката, техниката, културата и обществените отношения.
Образованието е социален институт, чрез който се осъществява подготовката и включването на индивида в различни сфери на дейност на обществото,
приобщаване към културата на това общество.
Образованието трябва да е приспособено към нуждите на развиващия се
човек и да отчита постиженията на науката.
И. Иванов [5, с. 272] счита, че образованието като общочовешка ценност е
основен фактор, определящ устойчивото развитие на човечеството, формирането на нова култура и морал.
Образованието в глобалния свят трябва да бъде фундаментално, което
означава отказ от тясна специалност и подготовка за универсална дейност, комуникация, творчество, мобилност, способност за промяна на дейността в зависимост от измененията в света.
Принципът провъзгласен от ЮНЕСКО е „образование през целия живот“.
Фундаменталността на образованието се разширява като обхват, то трябва да
има общочовешка и хуманитарна основа, освен научното и информационното
направление.
Заключение: Социализацията, възпитанието и образованиетоса пряко
свързани с цялостното развитиеналичността.Чрез тях се осъществява подготовка и включването на индивида в различни сфери на дейност на обществото,
приобщаване към културата на това общество. Необходимо е възпитанието и
образованието да са съобразени с процеса на развитие, с възрастовите и индивидуалните особености на личността, със спецификата на макро и на микро средата за да имат положително влияние.Образованието в глобалният свят
следва да бъде фундаментално,да е приспособено към нуждите на развиващия
се човек и да отчита съвременните постиженията на науката и техниката.
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ЕЗИКОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ЕЛЕКТРОННА
КОМУНИКАЦИЯ В ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
В VIII КЛАС
Марина Петрова
LANGUAGE COMPETENCES AND ELECTRONIC
COMMUNICATION IN THE CASES OF BULGARIAN
LANGUAGE IN THE VIII CLASS
Marina Petrova
ABSTRACT: This report presents a methodical solution for the development of communicative and digital competences by applying interactive methods and forms of
work in Bulgarian language teaching in VIII grade.
KEYWORDS: email, stylistic norm, label formulas, interactive methods.
Главна цел в обучението по предмета Български език (БЕ) е развитието на
лингвистичната компетентност [2, 3], която в обозримото бъдеще ще се проявява най-вече в електронната комуникация. Към настоящия момент обаче
е-общуването не е контролирано и подрастващите привикват с отклоненията
от езиковите норми, фиксирани в речниците [1]. От друга страна, развитието
на дигиталната компетентност [6], свързваща се със знанията и уменията за
работа в е-пространството, е една от водещите цели в българската образователна система. Процесът е динамичен и поражда необходимостта двете цели
(конкретно предметната и общообразователната) да се развиват едновременно
чрез прилагане на комбинации от интерактивни методи за усвояване и усъвършенстване на комуникативната грамотност (писмена и устна) чрез работа
в интернет. В противен случай би се стигнало до момент на крайно противоречие – младите хора да имат добра дигитална компетентност, но да не са в състояние да комуникират грамотно. Ето защо е наложително в часовете по БЕ да
се прилагат иновативни методи и форми на работа, чрез които да се осъществява трансверсална подготовка [5], включваща надграждане и синхронизиране
на дигитални и комуникативноречеви компетентности.
На равнище осми клас учениците изучават петте функционални стила на
съвременния български книжовен език (СБКЕ) [7] откъм езиковите и комуникативните фактори, определящи стиловите характеристики[4]. На същото
ниво те вече имат умения да сърфират в мрежата и да търсят информация,
свързана с учебното съдържание; да работят с електронна поща; да използват
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различни електронни ресурси, но това не гарантира правилността на употребата на различните стилово маркирани лексикални средства. Затова в VIII клас е
подходящо в часовете по родноезиково обучение да се прилагат комбинирани
уроци, включващи упражнения за развиване и затвърждаване на знанията и
уменията за правилната употреба на лексикалните средства и етикетните формули в зависимост от сферата на комуникация чрез работа в интернет (електронна поща, електронни речници).
МЕТОДИЧЕСКО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНТЕРАКТИВНИ
ТЕХНИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В VIII КЛАС НА ТЕМА:
„СЪЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ПИСМО ЗА УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТ“ (УРОК ЗА УПРАЖНЕНИЕ)
Изборът на темата не е случаен. Работата по европейски проекти навлезе
в българското образование и дава изключително добри резултати – учениците
придобиват не само знанията и уменията, заложени в целите на проектите, но
и една широка културологична подготовка вследствие на прякото запознаване
с различни европейски достижения и национални черти.
Решението представлява прилагане на комбинация от изследователски,
съпоставителен и интерактивен метод; формите са мозъчна атака и съвместно (кооперативно) обучение; а похватите са съобщение на учителя и задачи за
упражнение (за създаване на текст /електронно писмо/ по конкретни указания,
предназначено за определена сфера на комуникация).
Реализацията на урока изисква предварителна подготовка от страна на
учителя – проучване на лингвистични и методически източници, свързани с
урочната тема; подготовка на подходящи задачи за упражнение, които водят до
повишаване на знанията и уменията на учениците за продуциране на текстове (електронни писма), предназначени за различни социокултурни сфери на
комуникация; подготовка на групови чек-листове, предназначени за отделните
екипи, осигуряване на работни листове и компютърна зала за работа.
Предварителните задачи към учениците са: да се преговори изученото за
текстовете, възникващи в различните сфери на комуникация и принадлежащи
на различните функционални стилове (комуникативни стилотворни фактори;
езикови стилотворни фактори; жанрове) и за електронното писмо (структура,
етикетни формули).
В хода на урока се очертават няколко учебни ситуации.
Началната учебна ситуация се свързва с актуализирането на знанията за
различните сфери на комуникация и различията между текстовете, принадлежащи на отделните функционални стилове (езикови стилотворни маркери);
знанията за създаване на електронно писмо и е-писмо с определена цел и адресат; избират се двама асистенти за конкретния учебен час; мотивира се темата:
– Важността да умеем да общуваме чрез е-поща с конкретен адресат.
– Постигане на планирани цели чрез комуникация през е-поща.
– Технологични различия в съставянето на е-писмо съобразно целта и
адресата.
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Първата учебна ситуация е необходима за разгръщане на темата и се реализира чрез прилагане на мозъчна атака. На учениците се поставя въпросът:
„Защо искам да участвам в проект, свързан с обучение в държава от Европейския съюз?“. Учениците се приканват верижно да дадат по едно предложение, а
отговорите им се записват на дъската от асистентите, посочва се и учителският
работен имейл.
Втората учебна ситуация представлява ядрото – създаване на електронно
писмо по определени параметри (цел и адресат). Учениците се разпределят в 4
екипа(по шест участници) и заемат позициите си до работния компютър. Всеки
екип получава чек-лист (Фигури 1. – 4.)за конкретната задача. Всеки ученик получава допълнителен лист, който да използва в процеса на работа. Материалите
се раздават от асистентите, които имат и ролята да контролират шума (ако се
създаде неблагоприятна атмосфера) и времето за изпълнение. Поставя се време
за изпълнение на задачата – 15 минути.
Фигура 1.
ЧЕК-ЛИСТ ЕКИП I
I.

Разпределете ролите си, както следва:
1. Отговорник за предложенията (дава думата на всеки от членовете да
изкаже предложението си за съдържанието на писмото).
2. Отговорник по записването (води записки за отделните предложения).
3. Отговорник по свързването на предложенията в текст е-писмо, с конкретна цел и отправено към конкретен получател.
4. Отговорник по набирането на текста в е-формат на електронна поща.
5. Отговорник по отстраняването на правописни, граматични, лексикални, пунктуационни и стилистични грешки (редактор).
6. Говорител на екипа.
II. Задача: Гимназията е спечелила квота за участие в европейски проект,
свързан с професионалното Ви обучение, което ще се проведе в рамките
на 20 дни в град Плимут, Великобритания. Вие много искате да участвате
в проекта и търсите подкрепата и съдействието на Вашите родители, но
в момента те са извън България и нямате друга връзка с тях освен чрез
е-пощата си. Напишете е-писмо в рамките на 10 изречения до своите родители, като представите събитието и споделите желанието си да участвате в
проекта.
III. Изпратете писмото на учителския имейл, като предварително редактирате
текста.
NB! В процеса на работа можете да се опрете на записаните на дъската предложения, както и да използвате електронни речници (правописен и тълковен).
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Фигура 2.
ЧЕК-ЛИСТ ЕКИП II
I.

Разпределете ролите си, както следва:
1. Отговорник за предложенията (дава думата на всеки от членовете да изкаже предложението си за съдържанието на писмото).
2. Отговорник по записването (води записки за отделните предложения).
3. Отговорник по свързването на предложенията в текст е-писмо, с конкретна
цел и отправено към конкретен получател.
4. Отговорник по набирането на текста в е-формат на електронна поща.
5. Отговорник по отстраняването на правописни, граматични, лексикални,
пунктуационни и стилистични грешки (редактор).
6. Говорител на екипа.
II.
Задача: Гимназията е спечелила квота за участие в европейски проект,
свързан с професионалното Ви обучение, което ще се проведе в рамките
на 20 дни в град Плимут, Великобритания. Вие много искате да участвате
в проекта и искате да споделите вълнението си с най-близкия/близката си
приятел/ка, но в момента той/тя е извън България и нямате друга връзка с
него/нея освен чрез е-пощата си. Напишете е-писмо в рамките на 10 изречения до своя/та приятел/ка, като представите събитието и споделите желанието си да участвате в проекта.
III.
Изпратете писмото на учителския имейл, като предварително редактирате
текста.
NB! В процеса на работа можете да се опрете на записаните на дъската предложения, както и да използвате електронни речници (правописен и тълковен).

Фигура 3.
ЧЕК-ЛИСТ ЕКИП III
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разпределете ролите си, както следва:
Отговорник за предложенията (дава думата на всеки от членовете да
изкаже предложението си за съдържанието на писмото).
Отговорник по записването (води записки за отделните предложения).
Отговорник по свързването на предложенията в текст е-писмо, с конкретна
цел и отправено към конкретен получател.
Отговорник по набирането на текста в е-формат на електронна поща.
Отговорник по отстраняването на правописни, граматични, лексикални,
пунктуационни и стилистични грешки (редактор).
Говорител на екипа.
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II.

Задача: Гимназията е спечелила квота за участие в европейски проект,
свързан с професионалното Ви обучение, което ще се проведе в рамките
на 20 дни в град Плимут, Великобритания. Вие много искате да участвате
в проекта и по условие трябва да изпратите имейл до директора на
гимназията, в който да заявите желанието си и да представите мотивите си
за включване в групата.
III.
Изпратете писмото на учителския имейл, като предварително редактирате
текста.
NB! В процеса на работа можете да се опрете на записаните на дъската предложения, както и да използвате електронни речници (правописен и тълковен).

Фигура 4.
ЧЕК-ЛИСТ ЕКИП IV
I.

Разпределете ролите си, както следва:
1. Отговорник за предложенията (дава думата на всеки от членовете да
изкаже предложението си за съдържанието на писмото).
2. Отговорник по записването (води записки за отделните предложения).
3. Отговорник по свързването на предложенията в текст е-писмо, с конкретна
цел и отправено към конкретен получател.
4. Отговорник по набирането на текста в е-формат на електронна поща.
5. Отговорник по отстраняването на правописни, граматични, лексикални,
пунктуационни и стилистични грешки (редактор).
6. Говорител на екипа.
II.
Задача: Гимназията е спечелила квота за участие в европейски проект,
свързан с професионалното Ви обучение, което ще се проведе в рамките
на 20 дни в град Плимут, Великобритания. Вие сте сред избраните да
участвате в проекта и по молба на директора на гимназията, сте натоварен/а
със задачата да изпратите електронно писмо до е-вестника „24 часа
Пловдив“, което да бъде публикувано в медията. Целта е да информирате
обществеността за успеха на вашето училище, свързан със спечелването на
проекта и позитивите за участниците в него.
III.
Изпратете писмото на учителския имейл, като предварително редактирате
текста.
NB! В процеса на работа можете да се опрете на записаните на дъската предложения, както и да използвате електронни речници (правописен и тълковен).

Третата учебна ситуация се свързва с проверка и анализ на изпълнението на задачата. След приключване на времето говорителите на екипите изчитат писмото на своя екип. Двамата асистенти следят получените на учителския
имейлписма, като задачата им е да открият грешките в текста (ако има такива).
След изчитането на всяко от писмата се прави коментар на стиловите белези,
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характерни за вида на общуването, етикетните формули и употребата на експресивна и неутрална лексика.
Заключителната ситуация представлява обобщение със следните смислови акценти:
– Тематичната връзка между отделните е-писма, но ясните разлики, породени от различните адресати, целите и комуникативноречевите ситуации, за
които са предназначени текстовете.
– Важността на етикетните формули при писмено общуване е-писмо.
– Важността на езиковата грамотност при продуциране на текст (е-писмо).
За да се стимулира желанието за участие и работа в екип, всеки от екипите
получава оценка за изпълнението на задачата (в точки/в оценка).
По отношение на лингвокогнитивните цели чрез прилагането на такива уроци на учениците се дава възможност да осмислят декларативните знания за: същността на текста електронно писмо; различията и особеностите
на електронното писмо съобразно целта и адресата му; постигането на стилистичен ефект в текстове предназначени за сферата на медиите и битовото
общуване;стиловата норма и стиловите грешки;отношението между език и общество, език и личност, език и култура; функционирането на текста в различните социокултурни сфери на общуване; отношението между понятията текст
и стил. Да се усвоят процедурни знания за създаване на електронно писмо с
определена цел и адресат.
По отношение на лингвопрагматичните цели чрез прилагането на такива
уроци на учениците се дава възможност да усъвършенстват комуникативноречевитеси умения: да се ориентират правилно при създаването на електронно
писмо съобразно целта и адресата му (обмислят съдържанието на електронното писмо съобразно адресата и комуникативната ситуация; използват уместно етикетни формули и обръщения; ориентират се в структурните особености на текста; планират собствени електронни текстове; изграждат екипно
текстове от описателен и аргументативен тип – по житейски въпрос; планират
и структурират текста съобразно темата и целта на общуването);да подбират
езиковите средства според ситуацията на общуване, построяват логически
изложението си и го оформят в съответствие с основните изисквания за писмено общуване;да продуцират текст (електронно писмо) с оглед на комуникативноречевата ситуация;да развият дигитална компетентност (използване на
правописен и тълковен електронен речник; прилагане на правилата за речева
учтивост в интернет общуването); да създават текст по формулирана тема, с
препоръчана конкретна функционално-смислова доминанта, като използват
текстопораждащи техники, най-пълно съответстващи на субективно-комуникативното намерение; да построяват логически изложението си, като подбират
езиковите средства според ситуацията на общуване и го оформят в съответствие с основните изисквания за писмено общуване (правопис, пунктуация,
графично оформяне на текста);да създават и сравняват текстове предназначени за различни сфери на общуване и анализират особеностите на колективния
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стил;да редактират стилови грешки в ученически текстове;да коментират начините, по които езикът функционира в различните социокултурни сфери.
По отношение на лингвокултурологичните цели чрез прилагането на такива уроци у учениците се възпитават етични и естетически ценности усвояват
се умения за използване на етикетни формули и прецизен подбор на думи и
изрази, подходящи за конкретнатакомуникативноречева ситуация; формират
се умения за толерантност и уважение.
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ПОТЕНЦИАЛ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ
И СПОРТ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА СТУДЕНТИТЕ
В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И МВР
Мария Н. Бурева
POTENTIAL OF PHYSICAL EDUCATION AND
SPORT IN HIGHER SCHOOLS FOR PROFESSIONAL
IMPLEMENTATION OF STUDENTS IN BULGARIAN
ARMY AND MI
Mariya N. Bureva
ABSTRACT: The proposed work is in essence a scientific message for the framework
of a dissertation entitled „Potential of Physical Education and Sport in the Higher
Schools for Professional Implementation of the Students in the Bulgarian Army and
the Ministry of Interior“ in the professional field: 1.3 Pedagogy of Physical Education – Education from the Scientific Field: 1. Pedagogical sciences. On the basis of
a concentrated theoretical analysis, we set out the methodological concept and the
complex methodology of the study.
KEYWORDS: Sport, physical education and sport, educational process, professional
realization.

Въведение
Основният гарант за националната сигурност в България си остават институциите за сигурност и отбрана, и добрата подготвеност на човешките ресурси, които работят във тях. Един от важните фактори, от които зависи доброто функциониране на тези институции е качественият подбор на младите кадри. В годините на преход от тоталитарна държава към гражданско общество
в тях настъпиха съществени промени. Девоенизацията на Министерството на
вътрешните работи, пропуските допускани при подбора и назначаването на
редови служители без необходимите личностни качества, недостатъчната целенасоченост и системност на професионална подготовка, включително и физическата, рязко снижават ефективността на тази най-значима и с най-голям
личен състав институция. Подобно е положението и в Българската армия, от
която зависи военната сигурност на страната.
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Осъществяваната професионализация на войската е съпроводена със слабости от най-различно естество. По-съществените от тях са: остарялата техника; бавната подмяна на обучителите офицери по бойна подготовка с добре
подготвени обучители от сержантите и ефективната им подготовка за това; лошият подбор и прием на кадрови войници, за да се изпълнят на всяка цена количествените показатели; незадоволителната психофизическа готовност на
част от офицерите и сержантите да изпълняват учебно-бойните и бойни задачи; понижаване на критериите за качествена оценка по физическа подготовка
на личния състав и др.
Осигуряването на качествен подбор за институции за сигурност и отбрана,
зависи в голяма степен от осигуряването на една последователна, целенасочено
и системна подготовка на младото поколение (включително и за студентската
младеж) за защита на българската държавност, духовност и култура. Липсата
на стратегия и концепция през годините на преход за работа с учащите в тази
област, доведе до премахване на старата система за начално военно обучение
без да бъде подготвен нов модел, съобразен с промените и изискванията на
времето.
Изследванията на [Пасков 1996; Димитров 2003; Давидов 2005; Йорданов
2014; Цолова 2013: с. 19] показват, че физическата готовност на учащите за
служба в институциите за сигурност и отбрана е незадоволителна. Развитието
на основните физически качества (издръжливост, сила, бързина) на значителна
част от младото поколение е на по-ниско равнище в сравнение с техните връстници от преди 10 – 20 години.
Редица авторите на учебни програми по физическо възпитание –, отрекоха необходимостта от приложна насоченост на физическото възпитание и подготовка на учащите за служба в сферата на сигурността на страната. Работата
на учителите по физическо възпитание и спорт е ориентирана към занимания
на учащите основно със спортни игри, докато атлетическата и гимнастическата подготовка е занемарена. Същите проблеми съществуват и в системата за
физическо възпитание и спорт на студентската младеж [Р. Русев, Л. Марекова,
2003;]
Осветлените от нас аспекти на физическото възпитание и спорт във ВУ
в достатъчна степен разкриха неговите хоризонти на различните етапи от съвременното развитие на Република България. Академичните ръководства с
малки изключения недоглеждат набъбващите проблеми. Силно е накърнен
статутът на учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ – хорариума, учебните програми, обхвата на студентите, перманентната оценка
на физическата им годност, неспазване на Закона за физическо възпитание
и спорт, подценяване на прилагането на кредитната система и изискванията за самостоятелна работа на студентите.
Всичко това, взето заедно, се отразява силно негативно върху поддържащата функция на спорта относно физическото развитие, рязко се влошава физическата годност (дееспособност) и нервно-психическата реак-
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тивност на студентите. Обездвижването и наднорменото тегло (особено на
фона на нерационално хранене), консумацията на вредности и силно ограничена активна почивка, довеждат до рязко влошаване на здравния статус
на студентската младеж.

Постановка на проблема и работна хипотеза
Извършеният теоретичен анализ за целта и задачите на физическото възпитание, като целенасочен педагогически процес във висшите училища разкри
подчертано многообразие на педагогическите парадигми.
Моделите и конкретиката на програмното осигуряване зависят от редица
фактори. Сред тях като най-съществени са: педагогическата и спортна специализация на преподавателите; концептуалната стратегия на катедрите по физическо възпитание и спорт за изпълнение на ЗФВС и на националните програми
и мотивацията на студентите. До голяма степен тя зависи от пролонгиращата1
професионална дейност на студентите в процеса на трудовата им реализация.
Проведените предварителни беседи със студентите разкриха, че при определени условия те биха се ориентирали към институциите за сигурност и отбрана
на Република България. Същевременно констатирахме, че те имат бегла представа за качеството и способностите, които са необходими за подобен вид професионална дейност.
Изложеното позволи да определим същността на научния въпрос на дисертационния труд. Тя е свързана с изясняването на целта, средствата, методите и формите за постигане на адекватна физическа кондиция и готовност на
студентите за ориентиране и кандидатстване за работа в структурите на МВР
и БА.
Уточняването на научния въпрос позволи да издигнем следната хипотеза:
Допускаме, че прилагането на адаптирана система за предвоенна физическа
и спортна подготовка във Висшето училище ще подпомогне студентите да
постигат критериите на институциите за сигурност и отбрана в Република
България.
Предвиждаме методологичната основа на нашето изследване да бъде
холистичният подход. За решаване на отделните задачи и за разкриване на
динамиката на структурните компоненти на експерименталната педагогическа парадигма, ще използваме основно системно-структурния подход.
Целта на изследването е, да се разработи и приложи система за постигане
на адекватна предвоенна физическа и спортна подготовка на студентите, с оглед възможна професионална реализация в структурите на МВР и БА.
За постигане на целта набелязахме следните задачи:
• Да се установят отношението и интересите на студентите от Университет „Проф. д-р „Асен Златаров“ (УАЗ) гр. Бургас към заниманията с физически упражнения и спорт.
1 Прологнгираща – става въпрос за целокупна професионална дейност на студенти-
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• Да се проучи организацията и провеждането на физическото възпитание и спортна дейност със студентите в УАЗ гр. Бургас.
• Да се изследват някои от основните показатели за физическото им
развитие, физическата им дееспособност и спортна подготовка.
• Да се изяснят основните изисквания към физическо развитие и физическа дееспособност на студентите за евентуалната им бъдеща професионална
реализация в институциите за сигурност и отбрана.
• Да разработим и експериментираме целенасочена учебна програма за
предвоенна и физическа подготовка и спорт.
Предмет на изследване е ефективността на приложената спортна-педагогическа парадигма за постигане на адекватна предвоенна физическа и спортна
подготовка на студентите от УАЗ.
Обект на изследването са количествени и качествени промени в резултат на оказаното педагогическо въздействие.
Субект на изследването са 40 студенти и 40 студентки на възраст от 18 до
21 години от БУ „Асен Златаров“.
В изследването ще използваме комплексна методика, която обхваща:
теоретичен анализ и синтез; социологически проучвания; антропометрия;
тестиране на физическата годност; спортно-педагогически експеримент;
математико статистически методи.
Същност и насоченост на спортно –педагогическият експеримент:
За постигане на нормативните стойности на изискванията на БНА и МВР
разработихме специализирана програма за повишаване на физическата годност и кондиционна подготовка на студентите от Университет „Проф. д-р.
„Асен Златаров“. Тази програма за въздействие всъщност се явява основа на
спортно-педагогическия експеримент. Основни задачи на експерименталната
програма са свързани с оптимизирането на основните структури на кондицията: бързина, сила и издръжливост.
Основните средства, които сме предвидили по експерименталната програма се доближават до тези, които се използват за оптимизиране на военнофизическата подготовка на човека. Приложената експериментална програма се
явява усъвършенстван вариант на програмата, която използвахме в рамките на
предварително проведен експеримент.
Очаквани резултати:
1. Да се потвърди издигнатата хипотеза на изследването.
2. Да се оптимизира образователна спортологична компонента: знания
за спорта като социално-биологичен феномен, противодействие на негативните явления и социална пролонгираща адаптация; да се кумулират практикоприложни знания за военна психофизическа подготовка на студентите.
3. Да се докаже ефективността на предлаганата от нас педагогическа парадигма за потенциал на физическото възпитание и спорт във висшите училища
за професионална реализация на студентите в Българската армия и МВР.
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ВЪЗПРИЕМАНЕ И НАГЛАСИ СПРЯМО УЧЕНИЦИ
С НАРУШЕН СЛУХ ОТ ЧУВАЩИТЕ ИМ СЪУЧЕНИЦИ
В МАСОВИЯ КЛАС
Мария Валявичарска, Мира Цветкова-Арсова
ACCEPTANCE BY AND ATTITUDES TOWARDS HEARING
IMPAIRED STUDENTSBY THEIR CLASSMATES IN THE
MAINSTREAM CLASS
Maria Valyavicharska, Mira Tzvetkova-Arsova
ABSTRACT: After the adoption of the new Pre-school and School Education Act in
2015 and the Ordinance for the Inclusive Education in 2016, more and more children
and pupils with special educational needs (SEN) are included in the mainstream
kindergarten and schools. A large percentage of them are students with hearing
impairments. An important element of their inclusion is the attitude towards them
by their classmates and their acceptance in the class. Our research aimed to identify,
through a questionnaire consisting of 21 questions, the relationships between
students with hearing impairments and their classmates in primary school age. The
results show a positive trend in the attitudes towards the hearing impaired pupils
andgood relationships between the two groups and prove that students with hearing
impairments are generally well accepted by the геьисхж яшкаехшя, create friendly
relationships, and many of them successfully manage in the general class.
KEYWORDS: inclusive education, special education, socializing, communication,
relationships, hearing impairments.

Постановка на проблема
Личностното развитие на децата с нарушен слух е детерминирано от общи
вътрешни фактори, но то е силно зависимо от действието на специфичните вътрешни фактори: време на възникване на глухотата, степен и локализация на
слуховото нарушение, комуникативни способности, интелектуален потенциал,
наличие на допълнителни увреждания.
Увреденият слухов анализатор е биологична предпоставка, която не обуславя изолираното отпадане на сензорна функция. Поради системният характер на психиката се появяват качествени изменения или своеобразна „атипична“ картина на психическото развитие. Качествено се променят всички останали функции и взаимоотношенията между тях. Ако отклоненията в слуховата

409

410

Мария Валявичарска, Мира Цветкова-Арсова

функция имат първичен характер, то другите са следствие и се отличават с
функционалната си същност.
Много автори определят отклоненията във формирането на речта и нейните качества, като определяща детерминанта в психическото развитие на децата с вродена или рано придобита глухота. От овладяването на речта зависи
общото психическо развитие на детето, както и изграждането на междуличностни взаимоотношения. От развитието на речта на свой ред зависи и развитието на познавателните процеси – памет, мислене, въображение, концентрация.
Освен това, развитието или неразвитието на речта играе още една важна роля
в училищна възраст, която засяга именно изграждането на взаимоотношения
и приятелства между децата. Именно училищната възраст е тази, в която детето започва да изгражда приятелски връзки, които постепенно, с напредване на
времето изместват семейството. Това е периодът в който детето изпитва остра
нужда от общуване и споделяне с други на неговата възраст индивиди. Именно
тук детето започва да предпочита да създава приятелства с деца и лица с неговите нарушения, което позволява едно по-свободна комуникация помежду им.
Не доброто развитие на речта, както и намаленият слух или неговата пълна
липса водят до изолация от чуващите. Комуникацията между детето със слуховите нарушения и детето с нормален слух се затруднява, не върви абсолютно
гладко, което от своя страна отнема частично удоволствието от самата комуникация. Детето с нарушен слух често пъти се чувства не добре разбрано, или пък
има смущение, че не всеки път е разбрало всичко, което от своя друга страна му
пречи да реагира адекватно в различни създадени социални ситуации. „Това,
което правят предимно подрастващите е да говорят. Затова е необходим лесен
начин на общуване, а не напрягане и постоянна концентрация“ (Съева, 2009).
Късното диагностициране и получаване на съответната рехабилитационна помощ създава сериозни проблеми при постигането на езикова компетентност в ученическа възраст. Демонстрират се по-ниски училищни постижения и
редица проблеми при общуване със съучениците. Това провокира отклонения
в потребностно-мотивационната сфера и незрели модели на поведение. Езиковата и социалната депривация оказват силно влияние върху личностните особености на децата и подрастващите. Ограничена е възможността за усвояване
на социалния опит, за оптимално разгръщане на подражанието и индентификация при усвояване на социално-поведенчески стилове. Децата с нарушен
слух имат проблем с възприемането и разбирането на социалните изисквания,
ценности и норми на общуване. Често срещано явление е затруднената интернализация на външния социален контрол и развитието на самоосъзнаването.
Редица автори забелязват, че през последните години се налага идеята, че
перспективите в езиковото, когнитивното и социално-емоционалното развитие на тези деца са в силна зависимост от характера на семейната, рехабилитационната и педагогическата среда. По този начин отговорността за благоденствието и правилното развитие на детето се разпределя между семейството му,
слухово-речевия му терапевт и образователната институция, която посещава.
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„Състоянието на комуникативните възможности на всеки един етап от
онтогенезата обуславя различни възможности за участие в съвместни дейности с връстниците. Тези възможности се отразяват благоприятно на потребностно-мотивационната сфера, върху емоционалното развитие на личността,
върху поведенческите реакции и структури, в способността за самоосъзнаване
и саморегулация в социалната действителност“ (Шошева и съавт., 2013).
Що се отнася до мануалния език, който използват глухите деца като компесаторен механизъм за постигане на комуникация с околните Л. С. Виготски
потвърждава неговите важни функции за личността на детето. Също както Х.
Фурт (1996) потвърждава, че „невербалната комуникация е средство, което
подпомага интелектуалното и личностното развитие на глухите деца и възрастни индивиди“. Жестовият език оказва благоприятно въздействие върху емоционалното развитие, когнитивните и лингвистични умения, изграждането на
един ефективен самоконтрол.
След изброените до тук ползи и особености на мануалния език и неговата употреба от децата в училищна възраст, бихме могли да направим няколко
предположения, засягащи функционирането на децата с нарушен слух в масовото училище и прогнози за негово успешно или неуспешно включване. Въпреки своите предимства и ползите, които извличат от него, лицата с нарушен слух
в масовото училище, мануалният език би бил по-скоро бариера пред успешната
и пълноценна комуникация в класа. Един от най-съществените проблеми пред
изграждането на стабилни взаимоотношения между хората е слабата комуникация, отсъствието на емпатия и неразбиране на събеседника. Ако детето използва предимно жестов език като основно средство за комуникация с околните, както се случва най-често с децата с нарушен слух от глухи семейства, които
живеят и функционират постоянно в глухата общност и не е овладяло вербалния изказ и четенето по устни, то този ученик не би могъл да разбира, нито да
бъде разбран от своите съученици в масовия клас. Това създава предпоставка
за едни много ниски нива на комуникация, на изграждане на дългосрочни и
стабилни връзки, както и за изолация на детето с нарушен слух от чуващите
му съученици, поради липса на общи интереси и взаимност в отношенията.
Така създадената ситуация от своя страна води до проблеми в психическото,
емоционалното и социалното развитие на индивида. Затруднява се развитието
на Аз-концепцията и самовъзприемането.
Други съществени фактори за развитието на личността на децата с нарушен слух са интелектуалният потенциал и характеровите особености. Доказва
се, че именно те обуславят равнището и качеството на овладяваните в специалната психо-педагогическа практика езиокови способности, както и характера
на компесаторните образувания (Шошева, 2013).
Редица автори в областта на психологията съвсем до скоро са подкрепяли идеята, че глухотата във висока степен определя емоционалната изостаналост. Американският психолог Е. Левин (1960) определя емоционалната изостаналост на глухите като емоционално недоразвитие, съществени пропуски
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в междуличностното общуване и отношението към света, силно егоистични
жизнени перспективи, слабо привързване към книгите като източник на информация, ограничена вътрешна стабилност. Според Rainer &Altschuler (1967)
глухите деца имат сравнително много повече поведенчески проблеми от чуващите си връстници. Резултатите им описват нисък фрустрационен толеранс,
слаба проницателност, ограничена емпатия, слаба ориентация в поведението на другите и собственото поведение. След проведени изследвания Wallis,
Musselman&MacKay (2004) докладват, че данните за проблемите в психичното
и емоционалното развитие на децата с нарушен слух варират силно. Стига се до
извода, че рискът от проблеми в тези две области е много по-висок при децата
с нарушен слух, в сравнение с този при децата в норма, а проблемите в психичното здраве са по-широко разпространени. И въпреки наличието на тези
специфики в психиката на хората с нарушен слух, Дионисиева (1996) заявява,
че „ слуховото увреждане е основна причина за отклоненията в развитието на
детето, но няма решаващо значение при определяне на неговите възможности
за възпитание и обучение в една или друга среда“.
„Психолозите признават, че принадлежността към групата на връстниците има личност-стабилизираща функция и помага за процесите на идентификация, а по-късно за придобиването на идентичност“ (Попзлатева, 2010). Обучението на деца със слухови нарушения в масовото училище е сложен процес с
много неизвестни. Но освен неговата непозната страна, която поражда съмнения у класните ръководители и родителите на тези деца, то ползата от тяхното
пребиваване там е напълно доказана както в образователен, така и в психологически план. „Съотношението на включените в специалното и обучението
сред чуващи в масовото училище глухи деца се променя в полза на последните“
(Попзлатева, 2010).
Montanini-Manfredi (1993) правят сравнителни проучвания върху личностните характеристики на деца с нарушен слух в училищна възраст, които са
обучавани в различни институции. След проведените изследвания, резултатите им сочат, че глухите ученици от масовото училище са „принудени да използват цялата си енергия и ресурси в борбата за самоутвърждение“ (Попзлатева,
2010). Глухите подрастващи се чувстват изключени от живота на чуващите си
връстници. Установили са висока степен на социална тревожност.
През 2005/2006г. Попзлатева провежда изследване на социално-психологическия профил на българските глухи младежи. Резултатите ѝ сочат, че учениците с нарушен слух, които са интегрирани в масовото училище се чувстват приети и ценени като личности в групите от чуващи връстници. Интегрираните ученици се оценяват като отстъпчиви, емоционално уравновесени,
адаптивни към социалните ситуации. По отношение на вътрешния самоконтрол, учениците с нарушен слух от маосвото училище демонстрират висока
организираност, амбициозни усилия, добросъвестност и усърдие. „Във връзка
с училищният контекст се допуска, че академичното представяне на глухите
ученици се подобрява чрез интеграцията в масовото училище, социалното и
емоционалното развитие протича в по-критични условия“ (Попзлатева, 2010).
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Проведеното изследване обобщава съществени различия в социално-психологическите профили на учениците от масовото и специалното училище.
По-късно Х. Майкълбаст (1964) също обобщава, че глухите са недостатъчно зрели в отношенията си към другите. Психиатрите К. Алтщулер (1964), Х.
Шлизингер и К. Медоу (1972) също характеризират глухите като егоцентрични,
зависими, без емпатия, твърде импулсивни.
Съвременната психология интерпретира глухотата като уникален феномен, който обуславя изключителна обвързаност на емоционални, социални,
лингвистични и интелектуални проблеми и специфики в личността.Нарушението на речта при деца с нарушен слух оказва негативно влияние върху развитието на всички когнитивни процеси, особено социализацията. Децата не
разбират мотивите за поведението на хората около тях, нямат представа относно човешките отношения. Те не могат да чуят емоционалните нотки в гласа на
членовете на семейството си и на скъпи приятели. Често пъти глухото дете в
чуващо семейство е безпомощно, неспособно да изрази своите чувства и нужди, често не разбират за какво точно разговарят членовете на семейството, а
това ги довежда до чувство за самота и изолираност. „Глухотата само по себе
си не създава проблеми в поведението, но невъзможността за свободно общуване с другите, както и неразбирането на ситуацията, могат да имат негативно
отражение“ (Балканска, Трошева, 2014). Те смятат, че слуховите нарушения могат да повлияят на възможностите на детето да: усвоява подходящо социално
поведение чрез случайно учене; да общуват ефективно с всички около тях; да
променят стила си на общуване и изразяване в зависимост от ситуацията; да
изразят своите чувства и емоции; да развият доверие към хората и добро самочувствие.
Въздействието на глухотата върху комуникацията често пъти се определя
за основна причина за емоционалните и поведенчески разстройства на децата
с нарушен слух. Тези разстройства се появяват най-често, когато детето е многократно разочаровано, защото комуникацията му с околните се усеща като
незадоволителна. Животът на детето с нарушен слух в един чуващ и свободно
говорещ свят се затруднява допълнително и от невъзможността за четенето по
устни. Също така, като основен причинител за ниското и съответно за високо и
нормално самочувствие у глухите деца в училищна възраст се посочва умението за една спокойна и нормална комуникация, която може да протече гладко.
Също така Съева (2009) отбелязва, че умението на детето да чете влияе върху
самооценката му и върху нивото на самочувствие. Изследванията показват, че
децата със слухови нарушения, които четат добре, имат високо самочувствие.
Децата с по-дълбоко нарушение на слуха, които посещават масовото училище,
имат по-високо самочувствие спрямо ученици от специално училище, което се
обяснява с това, че по този начин те се чувстват равни със своите чуващи съученици в училище. Този факт потвърждава твърдението на Балканска и Трошева, че „Учителят е важен фактор в социалното развитие на детето с увреден
слух и може да го подпомогне“(Балканска, Трошева, 2014).
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Същност на проведеното изследване
Изследването беше проведено с деца, учещи в масов клас в общообразователно училище съвместно с деца с диагностицирана глухота. Възрастовата
група е 7−10 г, обхващата учениците в начален етап на образование 1 – 4 клас.
Наблюденията, които бяха направени по време на изследването, засягащи взаимоотношението между децата по време на учебен процес и междучасие, дадоха много добри резултати. В класовете не се наблюдава агресивно поведение и
отношение от страна на децата към глухите им съученици. Забелязват се формирани приятелски групи, в които участва и детето с нарушен слух. Не се забелязва изолация или нетипично силни конфликти. Силно впечатление прави
фактът, че глухите деца в тези класове обикновено са настанени от своя учител
на челни позиции в класната стая. Това ни дава основание да твърдим, че и
класните ръководители осъзнават и се съобразяват с нарушението на детето.
При запитване на учителите, разботещи с децата, получихме отговори,
които показват загриженост, внимание и добро отношение. Нито един от учителите не намира детето с нарушен слух за пречка по време на процеса в класната стая. Често срещана реакция обаче е реакцията на съжаление и склонност за
занижаване на образователните изсиквания в полза на по-високия резултат на
детето. Наблюденията ни показаха ниска осведоменост сред масовите учители,
засягаща глухотата. Всички бяха добре запознати с написаното в епикризите на
децата, които са предоставени от родителите, но никой от тях не беше запознат
с въздействието на степента на загубата на слух върху образователния процес
за детето. Учителите на децата не познават разликата между инплант и слухов
апарат и голяма част от тях отбелязват като феномен фактът, че децата могат
да четат по устните. Ниската информираност на учителите на децата с нарушен
слух оказва негативно влияние върху образователния процес, поради непознаване на нуждите и спецификите им. Много често децата просто присъстват в
класната стая без учителят да е сигурен до каква степен го разбира детето. Това
поражда много обърквания и неприятни емоции за детето, тъй като, както отбелязахме в теоретичната част, именно добрата комуникация, усещането за
споделяне и разбиране в разговора могат много да повдигнат самочувствието
на детето с нарушен слух, както и, разбира се, в обратна посока− недоразбирането, усещането, че пропуска постоянно някаква информация и вечното търсене на начини за да се изразия ясно, така, че да си сигурен, че си разбран, могат
да доведат до негативи в поведението и самооценката на детето със слухово
нарушение.
Във въпросника, насочен към учениците, са залегнали 21 въпроса, от които 16 са с опция за избор на отговор, а останалите представляват въпроси с отворен отговор, в който детето може да изрази със свои думи личната си оценка
за случващото се в класа и личното си мнение и впечатление от детето с нарушен слух. Благодарение на отворените въпроси в тестовата батерия успяхме
чрез изказванията на децата да затвърдим отговорите от теста, а също така и да
обясним дадените кратки отговори преди това.
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Анализ на резултатите от изследването
Резултати от изследването ни показаха, че 76,6 % от децата намират съученика си с нарушение за приятен, а 63,5 % за спокоен. 86,5 % от запитаните деца
определят себе си като приятелски настроени към детето. Също така 71,2 % от
тях ги смятат за мили и любезни, а едва 28.8 % за груби и нарушаващи личното
им пространство. Включват го в игрите си, споделят хобитата си.
Едва 28,8 % обаче определят себе си за близки приятели с въпросното дете.
Останалите 69,2 % определят отношенията си за далечни.
На въпроса, как вашият съученик реагира при ново запознанство с друго
дете, 84,6 % смятат, че това се случва топло и дружелюбно, а едва 15,4 % смятат,
че е враждебно и с нежелание. Също така децата определят съученика си поскоро за подкрепящ, отколкото за враждебно настроен.
Около 90,4 % определят глухите си съученици като забавни и интересни за
игра и контакт, като при отворените въпроси стана ясно, че определено влияние оказва и социалният статус на семейството на детето – с какви дрехи ходи
на училище, какви играчки има, хубава ли му е раницата.
Когато засегнахме въпроса, касаещ честотата на конфликтните ситуации,
в които изпада детето с нарушен слух, открихме, че резултатът е почти равен
между тези, които ги намират за конфликтни и тези, които смятат, че са спокойни и уравновесени, а именно с 48,1 % за първото предположение и 50 % за
второто. Доказателство за това е и процентният отговор на въпроса „Моят съученик/съученичка често....“, където откриваме отговор сред 67,3 %, че „съгласява се често с околните, дори, когато мисли, че не са прави“, 17,3 % за отговор
„не се съгласява никога и винаги държи да е на обратното мнение на групата“ и
15,4 % от анкетираните деца смятат, че техните глухи съученици не проявяват
отношение в спорове, възникнали в класа.
По отношение на външния израз, изразяващ емоционалното състояние на
детето в ежедневието му, 84,6 % от децата ги определиха като усмихнати, позитивни, жизнерадостни, а едва 13,5 % от тях дадоха отговор „мрачен“. 96 % от
съучениците на глухите деца ги смятат за отворени към игри, а 48,1 % са дали
отговор „затворен е, не контактува, не търси запознанства и игри с децата“.
Засягайки темата за приятелството и искреността във взаимоотношенията, установихме, че 48,1 % ги смятат за верни и предани приятели, 17,3 % ги
определят като клюкари, говорещи зад гърба им, а 32,7 % избягват отговора на
въпроса и избират опцията „Не знам, не ми е близък и не съм го опознал“.
На въпроса „Има ли вашият съученик/съученичка приятели в класа?“,
82,7 % от децата отговарят утвърдително, а само 17,3 % ги определят по-скоро
като самотни индивиди.
Частта от нашето изследване, която дава възможност на децата за отворен,
собствен отговор, също е много интересна. Първият от отворените въпроси е
„Какво ви ядосва най-много в него/нея?“. Тук децата споделиха, че това, което
ги ядосва най-много в техните съученици с нарушен слух, са именно последи-
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ците на глухотата – викане, поради неспособността да премериш силата на гласа си, това, че се налага да му казват нещо по няколко пъти, докато го разбере
и, разбира се, фактът, че масово децата с нарушен слух се опитват всячески да
се налагат.
Следващият отворен въпрос е „Какво мислиш за своя съученик в класа?“.
На този отговор децата даваха отговор с по една дума, която най-често беше
мил/а е, дружелюбен/дружелюбна е, мил/а. Тук положителен отговор дадоха
дори децата, които в предишните въпроси бяха негативно настроени.
Третият въпрос беше „Радваш ли, че можеш да общуваш с дете, което има
някакъв проблем, някаква специфика в развитието?“ Всички единодушно обявиха положителното си отношение по въпроса. Позволихме си да добавим разяснение и попитахме „А защо да?“ и тук получихме интересни отговори, като:
„Много бих искал/а да му/й помогна“, „Да, защото, ако отиде в друг клас, няма
да разбира децата, а тук нас ни разбира всички“, „Да, защото съм виждал/а импланта/апарата му/й, а никога не съм виждал/а преди“, „Да, защото тя/той е
болен“; „Да, защото ние ще го/я научим да говори“.
Четвъртия, последен отворен въпрос гласеше: „Намираш ли своя съученик за различен от другите деца?“. 95 % от анкетираните отговарят отрицателно. Те приемат глухия си сученик/съученичка като всяко друго дете в класа.
Само 5 % от тях отговарят положително, а аргументите по отношение на различието между тях са слуховият апарат или имплант; други се аргументират, че
явна черта на различието е самата глухота; трети наблягат на неспособността
на децата със слухово нарушение да говорят и да се изразяват добре и винаги
разбираемо.

Изводи и заключение
Изводите, които бихме могли да направим след проведеното изследване,
са, че:
1. Децата с нарушение в слуха са добре приети от своите съученици, макар и със своите специфики и особености в поведението, развитието, речта.
2. Чувашите съученици по достойнство оценяват положителните им
страни, създават групи и приятелства с тях. Никъде не открихме съжаление
сред децата. Те се събират и разделят по ред причини, но никога причина за
приятелството или контактуването помежду им не се дължи на съжаление от
страна на чуващото към глухото дете. Те са открити. Казват каквото мислят, без
предразсъдъци и задни мисли.
Това ни води към крайното заключение от нашето изследване, а именно
че включването на ученици с нарушен слух в масов клас е по-скоро положителен процес, отколкото отрицателен. Глухотата е нарушение, което позволява
на децата да се обучават успешно в масовия клас сред чуващите си съученици,
макар и с известни затруднения в образованието и общуването, причинени от
моменти на недоразбиране на дадена ситуация или зададена задача.

Възприемане и нагласи спрямо ученици с нарушен слух от...

417

References
1. Svetoslava Saeva, „The deafness in the family“, Sofia, 2009.
2. Veska Shosheva and Team, „Integration of children with SEN in the conditions of the
kindergarten“, Ministry of Education, Youth and Science; Project N:BG051РО001/3.1.03 –
0001; „Qualification of school specialists 2013.
3. Rainer, J., K. Altshuler and F. Kallmann, „Family mental health problems in a deaf population“ 2nd edition, Springfield, IL: Charlse C. Thomas.
4. Wallis, Musselman &MacKay, „Teaching def learners: Psychological and developmental
foundations, 2004.
5. Katya Dionisieva „Deafness in childhood“, 1996, Sofia.
6. Tsanka Popzlatheva, „Human deafness – socio-cultural identity and personality profiles“, 2010, Sofia.
7. Montanini – Manfredi, „ The emotional development of the def children“, 1993.
8. Neda Balkanska, ANA. Trosheva, „Inclusion of the child with hearing impairment in
the educational environment“, 2014, Sofia.

Мария Петрова Валявичарска
Докторант към катедра по специална педагогика и логопедия
СУ „Св.Климент Охридски“
mariavalyavicharska@abv.bg

ФИЗИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ
ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН
Мартин С. Базелков
PHYSICAL DEVELOPMENT OF PUPILS FROM
THE INITIAL STAGE OF BASIC EDUCATION
Martin S. Bazelkov
ABSTRACT: In the presented paper, we will examine and establish the physical development of children from the lower secondary level. From the measurements we
will characterize the morphological features of the third grade students.
KEYWORDS: physical development, physical education, anthropometric indicators.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 89/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Физическото развитие на човека е сложно и комплексно понятие. Според
Б. Янев, Ив. Попов то е съвкупност от морфо-функционални признаци на организма определящи се от генетичните фактори и факторите на околната среда. От физическото развитие се характеризира формата, масата и строежа на
тялото, от което зависи двигателните и физически качества на всеки човек [5].
Основното значение на понятието физическо развитие се свързва с процеса на
изменение в онтогенезиса на морфофункционалното развитие на човека. Според В. Гаврийски върху процеса на физическото развитие влияние оказват два
фактора: ендогенни – опеделящи естествения ход на биологично развитие и
екзогенни – определящи се от външни фактори като температура, атмосферно
налягане, хранене и не на последно място трудовата дейност и двигателната
активност [2]. Когато използваме понятието физическо развитие в по-тесен аспект, можем да обозначим с него моментното състояние в развитието на антропометричните показатели на човек.
Физическото възпитание и спорт в училище е тясно свързано с физическото развитие на учениците. За да бъдат подбрани адекватно физическите упражнения с цел подобряване на физическата дееспособност се изисква разграничение на отделни възрастови периоди.
Интерес за нас представляват възрастовите особености на децата от второто детство или учениците от начална образователна степен. Това е период, в
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който те се намират на възраст, в която настъпват значителни промени в техния
организъм. Както знаем биомеханичните движения на 9 – 10 годишните ученици значително се доближават до тези на възрастния човек, но пропорциите на
тялото им все още се различават значително от тези на човек, завършил растежа си. Съотношението на мускулната маса към общото тегло на подрастващите е значително по малко (25 % – 28 %), докато на възрастен човек е между
40 % – 45 %.
Главната задача на физическото възпитание в периода I – IV клас е да се
даде една добра и правилна обща физическа подготовка, с която да подобрим
физическата дееспособност и спомогнем за правилното физическо развитие на
детския оргазнизъм.
Целта на нашето изследване е да анализираме и установим физическото
развитие на учениците от начална училищна степен.
За постигането на целта си поставихме следните задачи:
1. Проучване на достъпните литературни източници по изследвания проблем;
2. Да разкрием същността на мофологичното развитие на учениците от
начална училищна степен;
3. Да анализираме и сравним получените резултати от проведеното изследване.
Таблица 1.
Показатели за физическото развитие – 3 клас момчета
№
1
2
3

Тест

Ръст
Тегло
Р ъ с т ов о - т е гл ов и
индекс
4 Обиколка на гърди
в пауза
5 Обиколка на гърдите – max. вдишване
6 Обиколка на гърдите – max. издишване
7 Дихателна разлика
8 Измерена жизнена
вместимост
9 Предвидена жизнена вместимост (P)
10 Витален капацитет
( %)

n

Статистически параметри
Sx
Mx
V
5.9
1.16
4.3
7.2
1.41
22.4
2.2
0.43
12.7

26
26
26

Av
136.6
32.1
17

R
129 – 156.5
22.5 – 59.0
13.9 – 24.1

26

69.1

4.8

0.94

6.9

59.5 – 83.5

26

73.4

5.5

1.08

7.5

63 – 92

26

68.2

5.1

1.00

7.5

59 – 85

26
26

5.2
1681.5

1.2
232.3

0.23
45.5

22.7
13.8

3–8
1390 – 2420

26

2119.2

250.7

49.1

11.8

1900 – 2950

26

79

2.2

0.43

2.7

73 – 82
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Таблица 2.
Показатели за физическо развитие – 3 клас момичета
№

Тест

1 Ръст
2 Тегло
3 Ръстово-теглови индекс
4 Обиколка на гърди в
пауза
5 Обиколка на гърдите – max. вдишване
6 Обиколка на гърдите – max. издишване
7 Дихателна разлика
8 Измерена жизнена
вместимост
9 Предвидена жизнена
вместимост (P)
10 Витален капацитет
( %)

n

Статистически параметри
Sx
Mx
V
7.2
1.8
5.2
4.9
1.22
15.5
1.8
0.45
10.8

16
16
16

Av
139.1
31.8
16.3

16

68.2

4.4

1.1

6.4

63 – 77

16

71.5

4.3

1.07

6.1

64.5 – 80

16

66.9

4.2

1.05

6.3

60 – 74.5

16
16

4.5
1658.5

1.1
236.8

0.27
59.2

25.3
2.5 – 6
14.3 1310 – 2270

16

2094.4

254.5

52.3

12.2 1830 – 2800

16

78.8

2.6

0.47

3.3

R
123.5 – 155
23 – 40
14.3 – 21.8

71 – 81

Анализ на резултатите
Изследвани бяха 26 момчета и 16 момичета от III клас.За да определим нивото на физическо развитие, ние ще разгледаме и сравним основните антропометрични показатели: ръст, тегло, гръдна обиколка, както и физиометричните
такива: витален капацитет, дихателна разлика и жизнена вместимост с националното изследва на БАН от 1982г.
Най-постоянният и характерен за физическото развитие на човек е показателят-ръст в изправено положение. В таблица 1 и 2 представяме показателите за физическото развитие на момчета и момичета третокласници. Средната
стойност на ръста е Аv = 136.6, което е с около 3 см по-ниска от мащабното
изследване на БАН от 1982г. Нашата извадка се характеризира с ниска вариативност, която е 4.3 %. Много изследвания са доказали, че първото чувствително изменение на ръста при подрастващите е именно между 8-мата и 9-тата
година от техния живот. След този период момичетата осезателно изпреварват
момчетата. Това се доказва и от измерена средна стойност от нашето изследване при момичетата, което е с 2.5 см по високо Av = 139.1 см. Това е един от
първите признаци на предпубертетното развитие и настъпване на полово развитие. Както при момчетата, така и при момичетата наблюдаваме много ниска
вариативност – V=5.2 %, което показва хомогенната извадка по този антропометричен белег.
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Теглото на тялото е следващият антропометричен показател, който ще анализираме. В голям процент от случаите идеалното тегло на отделния индивид
се дължи на повишена физическа работоспособност и здравословния начин на
живот. Периодичните антропометрични изследвания в световен мащаб показват тенденция за бъдещи изменения на теглото. Теглото на изследваните от нас
ученици е с видимо по-ниски стойности от тези на изследването от 1982 г. При
момчетата е 32.1 кг, а при момичетата е 31.8. Този факт може да се дължи на
редица причини, някои от които са нерационалния начин на живот, хранене
и почивка. За да се защити това твърдение обаче е необходимо да се подкрепи
със съответната статистическа достоверност. За целта използвахме средните
стойности, сигмалните отклонения и обемите на репрезентативните извадки,
за да изчислим t-критерия на Стюдент, който е P(t) = 72.87 за момчетата и P(t) =
92.8 % за момичетата, с което ни дава основание да отхвърлим горепосочената
теза. Констатираните от нас разлики се дължат на случайни фактори. Въпреки ниската численост на нашите групи коефициентът на варияция (V) е доста
голям, както при момчетата (22.4 %), така и при момичетата (15.5 %). Това ни
дава основание да заключим че изследваните групи са с относително голяма
разнородност.
Според индекса на Кетелет, използван от Световната здравна оргазнизация е ясно, че средните стойности на изследваните от нас момичета и момчета
са под нормата. Този факт не би трябвало да ни позволи да направим категорично твърдение за ръстово-тегловото съотношение, защото този индекс трябва да се използва по-предпазливо, когато се отнася за подрастващи в младша
ученическа възраст.
Следващият показател, който сме взели под внимание, е гръдната обиколка. Той се явява важен показател, отразяващ степента на развитие на гръдния
кош, мускулния апарат, подкожния мастен слой на гърдите, което тясно корелира с функционалните показатели на дихателната система. Получените данни
от измерванията са с близки стойности и при двата пола. За констатация нашите данни са с по-високи стойности от тези на средните за страната. Разликиките
обаче не се подкрепят с необходимата достоверност, която не може да ги окачестви като закономерни и съществени. Получените различни данни вероятно се
дължат на случайни фактори.
Интерес за нас представляват резултатите от измерването на гърдите при
вдишване и издишване, както и дихателната разлика. При момчетата наблюдаваме средна стойност на вдишване и средна стойност на издишване, доста
близки с тези на момичетата. Дихателната разлика също се доближава като
стойности между двата пола. От тези резултати можем да заключим, че на тази
възраст областта на гръдния кош и мускулатура са приблизително еднакво развити както при момчетата така и при момичетата. За подобряване на показателите характеризиращи силата и еластичността на ребрената мускулатура и
дихателната разлика може да се включат към дневния режим на детето повече
физически упражнение с изразен аеробен режим.
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Жизнената вместимост е важен показател който характеризира функционалните възможности на детето и дихателната му система. И при двата пола
наблюдаваме неблагоприятни стойности в сравнение с биоконстантите за България отнасящи се към виталния капацитет (79 % и 78.8 % от теоретичната жизнена вместимост). Това се подкрепя и от ниската вариативност на отчетените
стойности. Средната стойност за населението на териоторията на нашата страна е Av = 1932см, докато същата измерена в нашата група е Av= 1681.5см. Тази
чувствителна разлика се подкрепя и с високата достоверност на данните P(t)
= 99.6 %. Причините за понижението на виталния капацитет са комплексни,
някои от които ние свързваме с обездвижването и заседналия начин на живот,
както и неблагоприятната среда в която израстват децата. Последни поучвания
сочат, че страната ни е на първо място по тютюнопушене в Европа.

Обобщение
От направените антропометрични и физиометични измервания отчитаме,
че физическото развитие на учениците от III клас не отговаря на нормативите използвани в България за индивидуална и колективна оценка на здравното
състояние. Отклоненията от нормата очертават негативни тенденции. Жизненият капацитет като прогностичен тест за функционалните възможности на
двигателната система се характеризира със значително по-ниски стойности от
националните стандарти. Ръстово-тегловото съотношение недвусмислено доказва изменение от нормата и преминаване в различни степени на поднормено
тегло.
Върху величините на антропометричните показатели, характеризиращи
физическото развитие влияят най-разнообразни фактори. Ние ги диференцираме на основни категории – общодействащи и идивидуално действащи фактори. Към първите отнасяме възрастта, полът, социалната принадлежност, предпубертета у подрастващите и други.
Индивидуално действащите фактори имат двупосочно действие – в едни
случаи те съдействат за повишаване стойностите на показателите характеризиращи физическото развитие, а в други за понижаване на техните свойства.
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ABSTRACT: For centuries, oral traditions contained the correct way to perform on
the piano – the secrets and the good piano practices were transmitted from teacher
to student. Leonard Stein was the first concert pianist, who realized that the piano
performer should be a good musicologist as well, in order to give an adequate interpretation on the musical stage. He conducted the first piano-performance research
and defended the first piano-performance dissertation. This article is dedicated to
this valuable book.
KEYWORDS: piano music, piano performance, twelve-tone music, serial music,
aleatoric music.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 134/08.02.2016 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Клавирната изпълнителска практика съществува от векове по един мистериозен и тайнствен начин. Как да инерпретира дадена творба, как да вникне в
принципите на даден стил, как да изведе музикалните идеи на даден автор и как
да ги представи на слушателите по най-добрия и най-лесно разбираемия за тях
начин, пианистът се е учил сам и с помощта на своя учител. Пътят на клавирната интерпретация традиционно е вървял по линията педагог ученик, по пътя на
директния контакт, по пътя на устните обяснения, по пътя на демонстрацията
и по пътя на имитацията. Клавирното изпълнителско изкуство в продължение на дълъг период от време, се е считало за допълнение на композиторското
творчество, а клавирният изпълнител – за „необходимото зло“ – за мускулите и
здравите пръсти, които да реализират в звукове музикалната творба, за да достигне тя до слушателите. Векове наред се е считало, че най-важното за клавир-
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ния изпълнител е да има перфектна техника, т. е. да бъде виртуоз на пианото.
Нищо не е било по-важно за него от задачата да прекара колкото може повече
време в упражнения на своя инструмент и да усъвършенства максимално своите технически умения.
Неслучайно Леонард Щайн казва: „Истината е, че през цялата история
на музиката проблемите на изпълнението са имали второстепенно значение в
сравнение с тези на композицията и теорията. Много разкрития на подходящи
методи на изпълнение, което всъщност е разбирането на определен стил и усвояването на необходимата техника, обикновено са били предавани от учител
на ученик чрез уважаваните устни методи“ (Stein, 1965, p. VIII).
На този етап от развитието на пианистичното изкуство, клавирният педагог е бил най-важен за достигането на висок професионализъм – той е знаел
тайните на добрата клавирна интерпретация и ги е споделял само със своите
ученици. За да бъдеш добър интерпретатор на Бетовен, например, е трябвало
да учиш при самия Бетовен или някой от неговите ученици. Така се създават
т. н. клавирни „школи“ като например „Шопенисти“, Бахови изпълнители, последователи на Лист и т. н.
Както е известно, пианото е бил любим инструмент на много гениални
композитори. С течение на времето клавирната литература достига невиждани
размери и клавирният изпълнител получава възможността да включи в репертоара си творби от различни епохи, стилове и автори. Интересът на концертиращия пианист да стане последовател на някоя от съществуващите школи, които следват определени автори, напълно естествено намалява с разширяването
на творческите хоризонти на интерпретатора. Въпреки това нищо съществено
не се променя по пътя на пианиста към сцената – обучението остава на ниво
споделяне на мисли, идеи и технически похвати на изпълнението между учител
и ученик. Принципът: писането е за композиторите, а свиренето – за изпълнителите, като че ли господства много дълго време в музикалния живот, чак до
ХХ век.
С настъпването на ХХ век светът се променя. ХХ век идва със своите интензивни събития: от една страна – с великите си открития и смайващи изобретения (например дирижабълът на Цепелин, първият успешен полет с аероплан
на Райс Брадърс, първият спътник до Луната, първият човек на Луната и много
други), от друга страна – с най-ужасните конфликти, които човечеството някога е виждало (като например Китайската революция, Болшевишката революция, фашизмът, Балканскта война, двете Световни войни, атомните бомби над
Япония и т. н.).
Музикалното изкуство на ХХ век не остава незасегнато от характеристиките на века – нито по отношение на революционните му открития, нито по отношение на конфликтите, които го съпровождат. Появяват се революционните
музикални открития на века: дванадесет-тоновата композиционна техника, сериализмът и алеаториката – ражда се абсолютно нова музика, въплъщаваща
нови идеи, изповядваща нова естетика и използваща нови изразни средства,
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която е останала в музикалната теория и история с военния термин „авангардна музика“, за да я запомним като музиката на първите, музиката на водещите.
Една от основните задачи на пианиста, свирещ авангардна музика, е да
направи план на изпълнението си, да създаде своя собствена интерпретационна концепция, която е строго индивидуална и по тази причина – уникална по
отношение на много повече параметри, отколкото при всяка друга музика. Технически способности са му изключително необходими и важни, но съвсем не
и достатъчни. Той не може да изсвири музикалната творба, ако първо не я дешифрира като нотен текст, ако не вникне в загадките ѝ, ако не постигне дълбоко
разбиране по отношение на музикалните и естетическите ѝ параметри. Авангардната музика поставя по най-категоричен начин сериозното изискване пред
пианиста да има дълбоки познания за музикалното изкуство, за да осъществи
адекватно изпълнение на дадена музикална творба, т. е. да бъде музиколог. Интерпретацията на авангардна музика, освен това, не предполага чисто механична техническа репродукция на нотния текст, а изисква от пианиста да вплете
своите идеи, чувства и художествени стремежи в изпълнението, т. е. променя
коренно позицията му спрямо изпълняваната творба. Това обстоятелство вече
не поставя под съмнение необходимостта добрият клавирен интерпретатор да
бъде и добър музиколог.
Бихме казали, че Леонард Щайн е първият пианист, поел риска да се изяви и в попрището на музиколог. Той първи започва да публикува статии на
изпълнителска тематика, той е и авторът на първата клавирна изпълнителска
дисертация „ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВАНАДЕСЕТ-ТОНОВА И СЕРИАЛНА
МУЗИКА ЗА ПИАНО“, защитена пред Музикалния факултет на Унивеситета
на Южна Калифорния през 1965 г.
Леонард Дейвид Щайн (1916 – 2004) представлява една изключителна и
крупна фигура в музикалното изкуство през ХХ век. Той следва музикална теория и композиция при създателя на дванадесет-тоновата композиционна техника Арнолд Шьонберг, става един от най-близките му приятели и съмишленици, нещо повeче – работи като негов асистент от 1939 до 1942 година (т. е. докато
учителят му се пенсионира). Леонард Щайн е един от най-близките сътрудници
на Шьонберг, той редактира някои от неговите музикални творби, както и найсериозните му теоретични трудове като например: „Основи на музикалната
композиция“ (1967. Arnold Schoenberg. Fundamentals of Musical Composition) и
„Стил и идея“ (1975. Arnold Schoenberg. Style and Idea, revised edition. New York:
St. Martin’s Press). Клавирно-изпълнителаката му кариера включва изпълнение
на творби в най-близко сътрудничество с водещите музикални фигури на века
като Веберн, Щокхаузен, Пиер Булез, Месиен, Лигети, Янис Ксенакис, Джон
Кейдж и много други. Леонард Щайн е също и магнетичен клавирен педагог,
следващ принципите на Шьонберг в обучението по пиано. Списъкът на неговите студенти включва имената на едни от най-проспериралите пианисти на века.
Своята дисертация „ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВАНАДЕСЕТ-ТОНОВА
И СЕРИАЛНА МУЗИКА ЗА ПИАНО“ Леонард Щайн започва с Предговор, в
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който мотивира необходимостта от написването на своя труд. Той споделя мнението си, че макар Шьонберг и неговите ученици да са публикували първите си
статии за дванадесет-тоновия композиционен метод в началото на 20-те години
и въпреки непрекъснатото увеличаване на броя на публикациите по тази тема,
почти всички материали се занимават с различни аспекти на процеса на композиране на дванадесет-тонова музика. Той счита също така, че водещи в тази
литература са самите композитори, които са имали възможност да споделят
своите гледни точки – основно от технически и естетически произход. Колкото и богата да е тази литература по отношение на композиционната техника и
естетиката, Леонард Щайн отбелязва, че много малко е казано за изпълнението
на дванадесет-тоновата и сериалната музика, за проблемите на интерпретацията и новите технически клавирни похвати, която тя изисква. Като отчита, че
през цялата музикалната история изпълнителските изследвания са били пренебрегвани, той обръща специално внимание върху факта, че „днес, повече от
всякога, изучаването на изпълнителските практики на всички епохи се счита за
основно изискване за автентичната интерпретация на музиката от всеки период“ (Stein, 1965, p. VIII).
Щайн отбелязва, че през новото време разпостранението на изпълнителските методи в модерната музика продължава да става по оралния метод – от
учител на ученик, но изпълнителят вече има възможност да използва и записи като дискове и магнетофонни ленти. Освен това авторът обръща внимание
върху непрекъснато нарастващата близост в контакта композитор-изпълнител, особено в някои специализирани центрове за изпълнение на съвременна
музика [5]. Той смята, че тези обстоятелства водят до по-доброто усвояване на
„модерния идиом“ (Stein, 1965, p. IХ), но въпреки това в голяма част от творбите на новата музика изпълнителят се сблъсква със специални проблеми, противоположни на традиционните аспекти на музицирането, с което е привикнал и
които изискват коренно ново отношение към изпълнителското изкуство.
На първо място авторът поставя проблема с разширяването и големите
промени в музикалния език, които пианистът трябва да изучи и усвои преди
да пристъпи към самото изпълнение [5]. На второ място Леонард Щайн поставя новата роля на изпълнителя, която му се възлага при интерпретацията
на музика от по-късните фази на сериалната музика, която е комбинирана с
елементи на незавършеност – тези нови обстоятелства поставят пианиста на
едно ниво с композитора. Той счита, че тази ситуация изисква много близка
работа с композитора и детайлно познаване на неговите намерения. „В някои
случаи от изпълнителя се изисква дори да довърши аспекти от структурата,
което официално принадлежи изцяло на царството на същинската композиция“ – отбелязва авторът (Stein, 1965, p. IХ – Х).
Доказателства за много по-големите изисквания към пианиста-изпълнител на дванадесет-тонова и сериална музика за пиано Леонард Щайн вижда в
голям брой съвременни композиции, които представят нови системи на нотация и съдържат множество указания, които изпълнителят най-напред трябва
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да разучи и да приобщи, за да може на тази база да получи представа как да
подходи към произведението. Това явление той обобщава така: „С други думи,
от изпълнителя сега се изисква да дели определено поведение и гледни точки
с композитора, което е доста чуждо на опита му с предишната музика“ (Stein,
1965, p. Х).
Леонард Щайн завършва предисловието към дисертацията си с декларацията, че това изследване е резултат от неговия опит, натрупан чрез многобройните му изпълнения на модерната музика. Той уточнява, че това са неговите наблюдения, осъществени в процеса на разучаване на тази музика и се надява да
сподели своя опит с други изпълнители, които също са работили за постигане
на по-добро разбиране на „едно от главните творчески постижения на нашето
време“ (Stein, 1965, p. Х).
Първа глава е озаглавена „Въведение“, в което авторът излага виждането си, че методът на височинно-сериална организация, представен през 20-те
години на ХХ век от Арнолд Шьонберг в неговите дванадесет-тонови творби,
оказва огромно влияние върху следващите фази от развитието на модерната
композиция, особено в практиките на сериалната музика след Втората Световна война. Тук Леонард Щайн изяснява и разликата между двата композиционни метода: дванадесет-тоновият метод прилага стриктен ред и правила
при боравенето със звуко-височинните линии, а сериалният – прилага тези
принципи също и при не-височинните параметри. Това са всъщност първите
дефиниции на новите модерни методи за композиране, които се използват и до
днес при анализирането на авангардна музика. Изследователят акцентира още
веднъж върху оценката си, че дванадесет-тоновите композиции от двата вида
представляват едно от най-важните открития в музиката на ХХ век. Тези нови
теоретични концепции и практики, свързани с атоналността, довеждат до това
композиторите да ре-формулират много от основните функции на музикалните елементи и да открият нови начини, по които да ги свържат помежду им, за
да се получат нови структури.
Използването на новите композиционни техники довежда до голямо увеличение на изпълнителските проблеми – „някои, свързани с традиционните
практики, а други, изискващи нови отношения и подходи към техническите и
интерпретационни проблеми“ (Stein, 1965, p. 1). Леонард Щайн обръща внимание върху факта, че са написани изключително много дванадесет-тонови и сериални композиции за пиано, в които инструментът е използван по много нови
начини, идващи от непрекъснатия стремеж към увеличаване на сонористичните аспекти на клавирните творби. За да осъществи подходящо изпълнение, на
пианиста му се налага да разшири неимоверно техническите си умения, а също
и да се научи да разбира необичайните формални и стилистични концепции на
авангардните композитори.
Авторът също така извежда два генерални проблема от техническо и интерпретационно естество, с които изпълнителят се сблъсква:
“(1) контролът на всички музикални детайли с по-голяма прецизност отколкото досега; (2) разбираемото представяне на по-големи формални структу-
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ри в техния цялостен архитектоничен, изразителен и драматичен дизайн. Тези
фактори се отнасят особено до по-късните фази на сериалната композиция,
където от изпълнителя се изсква от една страна – прецизен контрол върху динамиката, ритъма и клавирното туше, а от друга страна – гъвкав избор на материал и организация“ (Stein, 1965, p. 1).
В Първа глава – „Въведение“ Леонард Щайн също изяснява, че в неговото изследване се анализират специфични произведения от Шьонберг, Веберн,
Месиен, Булез и Щокхаузен, в хронологичен ред – от 1920 до 1960 година, по
отношение на техните структурни и сериални аспекти, с цел да се осветлят найзначителните проблеми при изпълнението на този вид музикални творби, които най-често възникват директно от връзката им с метода на композиране. Той
също така уточнява, че тъй като в края на 50-те години в много творби се появяват елементи на шанс и незавършеност, те също са разгледани в дисертацията, както и някои аспекти на алеаторната музика, идващи от произведенията на
Джон Кейдж и последователите му.
„Проучване на дванадесет-тоновата и сериална музика за пиано“ се нарича
втората глава на дисертацията. Тук Леонард Щайн прави първата в света класификация на развитието на дванадесет-тоновата и сериална музика – в четири
фази. За първа фаза той определя периода около 20-те и 30-те години, в който
доминиращи са композициите на създателя на дванадесет-тоновия композиционен метод Арнолд Шьонберг и неговите ученици Албан Берг и Антон Веберн с център Виена (т. н. Нововиенска школа). Втората фаза е разширяването
на техните концепции и практики чрез творчеството на учениците им – първо
във Виена, а по-късно и в Централна и Западна Европа по времето на Втората световна война. Следвоенният период разпостранява бързо тази композиционна техника и в началото на 50-те години тя се явява като водеща система
в модерните композиции. Теориите на френския композитор Оливие Месиен и
по-специално тази за ритъма също извоюват свои последователи между младите композитори, както и използването на сериална организация на не-височинните музикални елементи – т. е. сериалната музика. Появата на сериалните
композиции Леонард Щайн определя като трета фаза. За последна – четвърта
фаза, авторът счита периода след 50-те години, когато се разпостранява използването на алеаторни методи в сериалните творби и се появава нов тип нотопис – графичната нотация.
Трета глава е изцяло посветена на клавирната музика на „бащата“ на дванадесет-тоновия компизиционен метод Арнолд Шьонберг. Леонард Щайн разглежда възгледите, проблемите и стремежите на т. н. „Виенска експресионистична школа“ (Stein, 1965, p. 25) през периода 1908 до около 1920 година – т. н.
атонален период. Тук той анализира произведенията за пиано на Шьонберг,
като проследява развитието от „Три пиеси за пиано“ опус 11 и „Шест малки
пиеси“ опус 19 до дванадесет-тоновите му композиции „Пет пиеси за пиано“
опус 23, „Сюита за пиано“ опус 25, „Пиеси за пиано“ опус 33а и 33б, както и
Концерта за пиано опус 42. Те са изследвани като опорни точки в процеса на
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раждането, оформянето и систематизирането на новия компазиционен метод
и представляват базата за извеждане на новите и специфични изпълнителски
проблеми, които възникват чрез него.
Тематиката на Четвъртата глава е свързана с творчеството на ученика,
близкия приятел и съратник на Шьонберг – Антон Веберн и по-специално – с
детайлния анализ на неговата изключителна творба „Вариации за пиано“ опус
27, осъществила сериозно влияние върху творчеството на много от младите
композитори на времето.
Петата глава се занимава с идеите, творчеството и влиянието на Оливие
Месиен върху модерната музика на ХХ век. „В царството на ритъма Месиен
прави може би своя най-интересен принос“ – мисли авторът (Stein, 1965, p. 106).
Избрани клавирни произведения са анализирани детайлно с всички композиционни особености и интерпационно-психологически и технически проблеми.
Пиер Булез и Карлхайнц Щокхаузен са предмет на изследване в Шеста глава – като явления в музиката на ХХ век, по отношение на клавирното им творчество и особеностите на изпълнението на техните произведения за пиано.
Седма глава обхваща развитието на новаторската музика след средата на
ХХ век и се нарича „Алеаторни аспекти в сериалната музика за пиано“. Леонард
Щайн забелязва началото на това явление в естетическите възгледи на Джон
Кейдж и неговите американски последователи, които представят в своята музика елементи на „свобода на избора“ и непредвидимост“ (Stein, 1965, p. 148). Теоретичното изясняване на алеаторното композиране се преплита с разясняването на абсолютно новите проблеми за пианиста, необичайни за изпълнението
на никоя друга музика, а именно – да участва в изграждането на формата и да
поеме отговорност за нея, т. е. да поеме част от композиторските ангажименти
и отговорности. Леонард Щайн анализира още две клавирни творби: „Пиеса
за пиано“ ХI на Щокхаузен и Трета Соната на Пиер Булез – две емблематични
алеаторни произведения, сътворени на Европейския континент.
Осма глава е последната глава от дисертацията: „Заключение: Резюме на
пианистичните проблеми в сериалната музика“. Тук е мястото, където Леонард
Щайн обобщава клавирните проблеми, които изследва и анализира детайлно в
предишните глави на дисертацията на базата на конкретни музикални творби.
Цялостното теоретично изложение в дисертацията е богато илюстрирано
с 35 музикални примера, които служат и като доказателства за всеки, направен
от автора извод в това изследване.
Библиографията се състои от 68 заглавия, имащи косвено отношение към
темата и разглеждащи по-скоро теоретични, естетически и други принципни
композиционни проблеми на новата музика. Извеждането, формулирането,
анализирането и обобщаването на клавирно-интерпретационните проблеми
са изцяло заслуга на Леонард Щайн.
Дисертацията е много ценна и с двете си приложения, които дават автентична информация, базирана изключително на личния и изпълнителски опит и
сътрудничество на Леонард Щайн с най-великите композитори на века. Първо-
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то приложение е „Избран списък на дванадесет-тонови композитори и техните
композиции за пиано“, класифицирани в три групи: А – Ученици на Шьонберг,
Берг и Веберн в Европа преди 1940 година; Б – Други композитори на дванадесет-тонова музика за пиано, родени преди 1920 (подредени по географски
принцип – Австрия и Германия, Англия, Франция, Италия, Южна Америка и
САЩ). Второто приложение представлява избран списък на дванадесет-тонови и сериални композитори, творили след Втората световна война, родени след
1920 година, както и техните клавирни произведения, класифицирани отново
по географски принцип.
Дисертацията на Леонард Щайн „ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВАНАДЕСЕТТОНОВА И СЕРИАЛНА МУЗИКА ЗА ПИАНО“ е първата изпълнителска дисертация, изледваща проблемите на клавирната интерпретация. Чрез нея авторът доказва, че за да осъществи адекватно концертно изпълнение на дадена
клавирна творба, пианистът се нуждае не само от виртуозно техническо владеене на инструмента, но и от сериозни теоретични познания и анализаторски
способности – т. е. пианистът е нужно да бъде и добър музиколог. Тази дисертация за пръв път в историята на музикалното изкуство разкрива и доказва
по научен път проблемите и етапите на работа върху музикалните творби за
пиано и по-специално – авангардните музикални композиции. Тя притежава и
неоценима педагогическа стойност, доказателство за което е фактът, че години
наред е служила и продължава да служи като наръчник на неопитния пианист
за изпълнението на дванадесет-тонова, сериална и алеаторна музика. Нейната
автентичност не подлежи на съмнение, поради факта, че е написана от концертиращ пианист с най-голяма активност в изпълнението на тази новаторска
музика, а също и с най-дълбоки познания по отношение на теоретичните, технологичните и естетическите параметри на изследвания композиционен метод,
както и не на последно място, интерпретатор, работил в най-близко сътрудничество и приятелство с най-големите имена в музиката на ХХ век.
Не можем дa не се съгласим с мнението на големият руски пианист и педагог Фейнберг: „На изпълнителя му е необходимо да осъзнае своя път в изкуството, да си изясни закономерностите и стиловите особености на даденото
музикално направление... когато изпълнителят може да осъзнае и изрази отчетливо своето разбиране за изкуството, своите цели и стремежи... привежда
в обмисленa система техниката и прийомите на свиренето – това осветява и
облекчава по-нататъшното движение към усъвършенстване... Те (изпълнителските изследвания) поне отчасти пробиват прозорец в почти неразработената
област на осъзнаване на творческия процес на интерпретиране на произведението и, не по-малко важно, внасят някои принципни съображения, касаещи
практиката на свирене, умения закономерно да развиват майсторството и да го
предават на учениците. Можем да съжаляване, че такива работи не са писани
по-рано, затова ние малко знаем за опита на крупните музиканти и педагози от
миналото“ (Фейнберг, Пианизм как искусство, 1969, стр. 532 – 533).
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ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ
НА ТОДОР ИКОНОМОВ
Милена А. Георгиева
PEDAGOGICAL VIEWS OF TODOR IKONOMOV
Milena A. Georgieva
ABSTRACT: Todor Ikonomov is mostly known as advocate of the Bulgarian church
during the National Revival and as a politician, philosopher and social activist
after the Liberation. He isn’t very well known for his achievements as a teacher and
pedagogue, with modern pedagogical views.
KEYWORDS: Todor Ikonomov,pedagogical views.
Животът и творчеството на Тодор Икономов не са достатъчно изследвани и анализирани. Липсват подробни проучвания на педагогическата му дейност или възгледи за образованието и възпитанието, независимо че неговото
публицистично и книжовно наследство е богато, наситено от идеи, в които са
ситуирани общочовешки ценности. Въпреки отдалечеността от Икономовото
време, днес те будят размислъл със своята актуалност и насочват изследователя
към преоценка. Извор за богатия и съдържателен обществен опит на възрожденеца са основно неговите мемоари, такива на съвременниците му и запазени документи. Те очертават образ на необикновена личност и както го обрисува най-запаленият изследовател проф. Тончо Жечев [12; 18] – това е човек
със „стихия“, събрала в себе си „хармонията, съразмерността, мярката умът и
вкусът“. Такива необикновени личности са харизматичните обладатели на знанието и духа.
Значителен принос за изясняване на основни страни и моменти от дейността, творчеството, просветителските или философските възгледи на Тодор
Икономов имат и изследователи като Иван Тодоров, Емил Коралов, Михаил
Бъчваров. Авторите отчитат редките качества, които притежава възрожденецът – ерудираност, честност, безкористност и неподкупност. Точно такива качества може да формира у себе си човек, който получава, развива и дава на
другите възпитание, знание и образование. Първите изследователи и популяризатори на делото на Тодор Икономов са писателят Илия Рашков Блъсков и
историкът Данаил Константинов. В различни исторически трудове и периодични издания слова за просветителя и строител на съвременна България са
писали още Петър Карапетров, Стилиян Чилингиров и др.
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В теоретично отношение историята на българското образование е все още
в дълг към личността на Тодор Икономов. Досега не е правено специално и
обстойно изследване върху основата на което обективно да се представят просветителските и педагогическите му възгледи. Някои от неговите приноси като
педагог са подчертани в една научна статия, посветена на неговия ученик Панайот Волов [1]. Конкретно за анализ на педагогическите възгледи на Тодор Икономов могат да бъдат подложени сведения и податки, намиращи се в следните
източници:
1. Мемоарите на Икономов, които са обнародвани за пръв път в сп. „Искра“ 1896 г. и специално издадени на следващата година като дневник от неговия син д-р Константин Икономов. Същите са преиздадени в 1973 г. с анализ
от Т. Жечев;
2. Публицистиката на Икономов – дописки и статии във в-к „Дунавски
лебед“, в-к „Турция“, в-к „Македония“, в редовната притурка на в-к „Македония“ от 1872 г., в-к „Право“, сп. „Читалище“, в отделни статии и брошури след
Освобождението;
3. Учебниците на Икономов;
4. Архивни материали – приятелска кореспонденция с възрожденски дейци и с видни общественици след Освобождението;
5. Спомени на негови съвременници и др.
За правдивото и по-пълно изясняване на делото на мъдрия български
просвещенец е необходимо актуализиране на оценката за мястото и ролята на
Тодор Икономов в развитието на българската педагогическа мисъл. Тя може
да бъде реализирана върху основата на нов прочит на неговото творчество, от
педагогическа гледна точка, без идеологически съображения и ограничения. Би
могла да бъде постигната в един по-обемен труд, чрез основните подходи на
историко-педагогическото изследване.
При задълбочено разглеждане на мемоарите на Тодор Икономов става
ясно, че те не са изолирано явление, а са в тясна връзка с учебно-възпитателната практика в българското училище през възрожденския и следосвобожденски период. Днес цялото книжовно наследство и голямо обществено дело на
възрожденеца будят респект и интерес. Неговите пряко или косвено изразени
възгледи за образованието, обучението и възпитанието могат да бъдат анализирани през призмата на историко-педагогическия анализ. Теоретичният анализ на творчеството и дейността на Икономов дават интересни ракурси и при
разглеждането на философските, естетическите, социологическите и политическите схващания на твореца, които се проследяват в основните моменти от
жизнения и творческия му път, както и в неговите съчиненияя които излизат
за пръв път през 1897 г. и са издадени от неговия син д-р Константин Икономов
[11].
Творбите на Тодор Икономов са пропити от чувство на гражданска доблест, включително и различните му авторски учебници и учебно-помощна литература. Те са жалони в личната му и в обществената учебно-възпитателна
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практика на неговото време. Основен източник на познанието в тази насока
представляват и публикациите в редактираните от възрожденеца вестници,
статии, дописки, книги, научно-популярни брошури, кореспонденция. Хронологически те се разполагат през третата четвърт на ХІХ в. и в следосвобожденския период до 1892 г., като най-ярки източници, от които черпим сведения за
дейността на бележития творец в просветителското и педагогическо поприще,
са „Периодическо списание на Българското книжевно дружество“, „Български
книжици“, списанията „Училище“, „Читалище“, които разкриват същевременно и актуалното състояние на учебно-възпитателната практика по българските
земи, включени в рамките на Османската империя и след Освобождението на
България.
До края на живота си Тодор Икономов остава истински просветител и радетел за образованост на българския народ – въпреки сложната общественополитическа обстановка, в която той развива своята дейност, въпреки дългия
и труден път на идейно, духовно и политическо израстване. Както е известно,
ранното детство и юношеските години на младия Тодор Икономов преминават
в будната Жеравна.
Юношеството на Тодор Икономов е белязано с усилни ученически години, отново в родното селище, а също в София и Сливен. Силно любознателен
ученик, той продължава да развива своите знания в Сливен, след което и в София – при бележития просветител Сава Филаретов, като оттогава са и първите
му творчески наченки в сферата на публицистиката. Началните опити на Тодор Икономов като учител са в Разград, Кюстенджа и Балчик. Живее за кратко
в София, от където изпраща първата си дописка за вестника на Драган Цанков „България“ (1859), от 24 декември 1859 г. Вестник „България“, наричан и
„Цанковата газета“, започва да се чете навсякъде, където има българи. В края
на 50-те и началото на 60-те години на ХIХ век започва активната обществено-политическа и църковна дейност на Тодор Икономов в Цариград (1861 г.).
Малко известно е, че той пристига в столицата на Османската империя и първото му препитание там е като учител в Униатското училище. Като такъв той
се сближава с френските калугери-лазаристи и с техния учен патер Фавериал,
при когото всеки ден учи френски език. Ето какво още научаваме от неговия
съвременник П. Карапетов, представено от писателя Иван Тодоров [17]: „И попреди той подразбираше френски, а гръцка книга добре знаеше; изпърво с Фавериала все гръцки хоратяха... Тоя 23-годишен момък, вижда се, бе чел доста и
имаше вече своите възгледи. Той бе свободомислящ“. Всъщност първоначално
Униатството като обществено движение не пречи, а подпомага националната
консолидация. Известна е ролята на Унията за бурното навлизане на международно признатия френски език в българските територии, за модернизиране
на българското просветно дело, за приобщаване на българите към достиженията на западната цивилизация след Ренесанса. Всичко това показва, че идеята
за Уния с Рим намира благодатна почва у нас. Постепенно покрай догмите на
черквата Икономов започва да вижда прогресивните изобретения на хората.
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Ето още как го охарактеризира неговия съвременник: „Странно бе откъде това
момче бе взело тия идеи в онова време – 1861 г. Чело ли бе то Волтера или някой
друг свободомислящ философ? Този момък упражняваше вече влияние върху
другарите си... Речта му бе убедителна, внушителна. Той много споменуваше за
ученията на някой си български поп Богумил и за „някой си“ френски философ
Волтер, а от гръка Каири се възхищаваше. Благодарение на влиянието на гръцкия пламенен патриотизъм върху учащата се българска младеж и учителство
по това време български родолюбци като Иларион Макариополски запалват и
млади хора като Икономов. Така той става последовател и формира възгледите
си за единна църква и всеобщо просвещение на народа. Младият човек тогава
запалва у себе си най-истинска национална гордост и дълбоки патриотични
чувства, на които не изменя до края на живота си. Тогава той създава и своя
идеал за целокупна самостоятелна „България“ и в богослужението вижда един
от начините за служене и на българския народ.
Идейното формиране на католическия млад учител Икономов протича
през неговия „Униатски период“ много динамично. Той стига и до разочарованията и до кардинално преосмисляне на ценностите и идеалите в живота и
скоро започва университетското си обучение. Лазаристите в Цариград предлагат на Икономов да учи в Париж, но той се насочва убедено към източноправославното богословие и тръгва към Русия. Там има възможността да завърши
целия четири годишен курс на Киевската духовна академия. Тогава Икономов
слага началото и на своята още по-сериозна творческа дейност и формира нови
обществени и естетически възгледи. В това време той работи и като секретар
на бившия униатски български патриарх Йосиф Соколски в прочутата Киевска
Лавра. Още като студент там той дооформя възгледите си за учението, труда и
справедливостта. В своите спомени за „академическото учение“ той подчертава факти, които говорят формирани вече у него стремежи към дисциплина и
самодисциплина при понасяне на трудностите, уважение към онези, които му
помагат. „Когато подир няколко месеца стана нужда да изляза на квартира, аз
можих да проживея в разстояние на много месеца с помощта на дяда Йосифа.
С неговите десет рубли в месец и със сухарите, които ми даваше от време на
време, аз можих да дочакам паричната помощ от академията...“ [12]. Лишенията, които търпи само и само да учи са прекъснати за известно време от политическите събития на Балканите. Младият семинарист прави опит да прекъсне
обучението си, научавайки от вестниците, че „Белград се бомбандира“, че там
е българският легион от „20 000 души“, а от Търновско и Шуменско са в готовност въстаническите чети от по „25 – 30 хиляди души“. Затова той иска разрешение от академичното си началство и билет за пътуване за Сърбия. „Мене ме
обгърна нетърпението да се намеря на полето на борбата и да взема участие в
освобождението на отечеството“ – споделя той. При пристигането си в Белград
със своя „временен билет за България“, легионът е вече разпуснат. Заврърнал се
отново в Киев, семинаристът се отдава изцяло на своето образование. Но скоро
е завладян от убеждението за „непълнотата и едностранчивостта на семинар-
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ското и академическото учение“. Заедно с други семинаристи той се включва в
група, която си наема „особен учител за математиката, физиката и други някои
положителни уроци“. В едно свое писмо от 30.11.1861 г. Икономов споделя още
за отношението си към науките: „Лекциите в духовната академия, с тяхната отвлеченост, в тяхната остаряла форма ми служат само като горчиво лекарство за
възбуждане на апетит към друга храна“. За формиращите се у него възгледи за
възпитанието, могат да послужат сведенията от този период, свързани със студентското ежедневие. От мемоарите му се узнава, че често между българските
семинаристи избухват разни скандални ситуации, което предизвиква Икономов често да се намесва в тях и да ги съветва „на мир и покорство“. Със своята
дипломатичност и морални принципи Икономов печели уважението на своята
общност. След успешното завършване на богословското си образование, през
1865 г., Икономов се завръща в България и търси поприще на учител. Младият интелигент е поканен за учител първо от Шуменската община. От запазен
документ – „Спогодително писмо за назначение“ – узнаваме, че местните първенци му предлагат място в престижното Мъжко класно училище. В него той
работи четири години и негови колеги са ерудирани шуменци като Н. Бацаров,
И. Блъсков, чехите Мах и Жебничка и др. Присъствието му внася положителни
промени в атмосферата на крепостния град – предимно в просветното дело, но
скоро и в борбите за църковна независимост. Педагогическата дейност на Тодор Икономов в Шумен се развива в периода от 1865 г. до 1869 г. и образът му на
„инакомислещ човек“ и бунтар завладява младите хора, но той става и неудобен за някои от представителите на чорбаджийството. Учителят е авторитетен
и много добре познава педагогическите теории и представители в общоевропейски мащаб, има свое мнение по редица въпроси и най-вече „за вървежа на
българските училища“. Позициите си за образованието той смело изразява и
върху страниците на тогавашния печат. Например, „благонравните хорица“ в
Шумен „изтръпват, когато той разкритикува, чрез своя дописка поместена във
вестник „Турция“ начина на преподаването на закон Божи. Неговите ученици
ползват и познават книгите и учебниците му, защото са написани с добре подредено и балансирано учебно съдържание и на висок за времето си стил.
През 1866 г. учителят Тодор Икономов прави превод на едно полезно пособие – „Методическо ръководство за първоначалната аритметика“. То се отпечатва „с иждивението на Петра Стоянова“ в Букурещ в печатницата на Ст.
Расидеску. Следват неговите авторски учебници: „Читанка за приготвяне към
граматиката“. Сбрана от Тодора Икономова. Издава ся от книжарницата на Д.
В. Манчева в Русчук, Пловдив, Битоля, Виена. Печатано у типогр. на Л. Сомера.
1867 г.“ и „Нова българска читанка от Тодора Икономова. Русчюк, в печятницата на Дунавската област, 1867 г.“. В 1868 г. излизат и следващите негови учебници: „Пълна числителница от Тодора Икономова, Русчук, в книжарницата на
Дунавската област“ и „Пространна българска читанка за приготвяне към българската граматика. От Тодора Икономова. Русчюк, в печятницата на Дунавската област“. След това е издадена още „Кратка българска читанка от Тодора Ико-
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номова. Печатана от книжницата на Тод. Икономова в Шюмен. Издание второ“.
Същата година излиза от печат и „Пълна числителница от Тодора Икономова, Русчук, в книгопечатницата на Дунавската област“ – 1868 г. По-късно,
през 1872 г., той издава и „Воскресник или черковно восточно песнопение, содержающе осмогласника, утринните стихири и последованието на литургията.
Написан от Т. Икономова. Напечатан же иждивением Андреа Атанасова и сие.
Цариград, в печатницата на Т. Дивитчиана“.
През 1874 г. излиза „Читанка за приготвяне към граматиката. Събрана от Т.
Икономова. [2 изд.] Книжарница Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук, Велес Виена,
печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие“. На следващата
година се отпечатва „Ръководство за словосъчинение на българский язик. Наредил Т. Икономов. Издава книжарницата на Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчук,
Велес, 1875 (Българската печатница на Янко С. Ковачев.) [Виена]. В това отношение той продължава да работи и през следващите десетилетия.
След Освобождението на България Тодор Икономов изпълва със силния
си просветителски заряд и съвременно научно отношение следните учебници:
„Читанка за първите два класа“ (1886), „Кратка всеобща история за долните
класове“ (1887), „Елементарна практическа граматика“ (1891) и др. Книгите му
с уроци придобиват национално признание и се ползват в много от българските училища. Малко известно е, че и след Освобождението децата учат по
тях и се преиздават многократно. Например „Нова Българска читанка“, излязла
за пръв път през 1867 г., е претърпяла 4 издания, а отпечатаната от Христо Г.
Данов „Читанка за приготовление към Граматиката“ от 1874 г. е достигнала 11то издание през 1883 година. „Ръководство за Словосъчинение на Българский
език“ от 1875 г. също е преиздавана, а „Българска Грамматика“ от 1881 г. излиза
в своето „ІV-то издание“ през 1883 г. В 1886 г. излиза поредното издание на „Читанка за първите два класа. Собрана от Т. Икономов. Издание ново с чертежи“,
Руссе, 1886 г. Необходимо е да се уточни и това, че „Ръководство за словосъчинение на българский язик. Наредил Т. Икономов“ се издава първо в Българската печатница на Янко С. Ковачев, Виена, 1875 г., после се преиздава и от Хр. Г.
Данов в Пловдив, после в Русчук и във Велес.
Чрез своите учебници Тодор Икономов се изявява като реформатор и на
новобългарския език. В неговата „Граматика“ и в активната публицистична
дейност се показва гъвкавост, новаторство, сила. По богатство езикът му се
равнява с езика на Петко Славейков, с този на Каравелов и Ботев и най-плътно
се доближава до съвременния български език. Икономов се изявява като един
от най-видните възрожденски педагози-теоретици, пише множество статии по
въпросите на образованието. Неговите читанки „за първите класове“, издадени
в Русе през 1885 г. и 1886 г. или пък „Кратка всеобща история за долните класове: С три исторически харти“ Т. Икономов – В. Търново: Н. П. Неделкович,
1887. – 231 с., „Читанка за обучение в прочит„ Състав. Т. Икономов. 2-ро изд.,
Солун: К. Самарджиев, 1888, съответно за Първо отделение, Второ отделение
и Трето отделение; „Елементарна практическа граматика“, Т. Икономов. Ново
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изд. – Шумен: Типогр. Сп. Попов, 1891 г. от 291 с. и др. са направени по строгите
методически изисквания на европейската педагогика. Известният просветител
и общественик Тодор Икономов е автор на осем учебника по българска граматика и история, които са съставени според изискванията на образователната
система в българското училище, непосредствено след Освобождението.
Тодор Икономов е добър педагог със съвременни разбирания и възпитава
своите ученици в духа на хуманизма, демократизма, зачитането на личността и
качествата на детето, с индивидуален подход към него. С акцента върху езиковото ограмотяване и обучение той възпитава и в любов към родния език, литературата, науката и знанието. Подобно на схващането на Любен Каравелов, че
„българските книги трябва да са самобитни, с български дух и насоченост към
българската действителност“ [2] и Тодор Икономов отразява в своите читанки
този стремеж. Също като своя приятел и колега Илия Р. Блъсков, Тодор Икономов е „строг и придирчив“, но впечатлява всички с педагогическия си талант:
„Заговори ли, очите му топлят. Ще те преведе от там, отгдето друг още не е минавал. С уважение за него говорят и хората от еснафа“.
Макар че периодът на учителстването в Шумен на Тодор Икономов е не
особено продължителен, той е ярък и най-плодотворен за педагога, който показва на дело смела гражданска доблест като парира опита на валията Митхат
паша, за създаване на смесени българо-турски училища през септември 1867 г.
В хода на акцията за одържавяване на учебното дело в Дунавския вилает, административният управител не посмява да направи опит за създаване в Шумен и
региона на смесени възпитателни училища. Известно е, че самият проект, след
дълги протакания и преработки, е внесен в Общия вилаетски съвет и предвижда цялостна образователна реформа в империята. Според него е трябвало да
бъдат създадени „събиян мектеплери“. Това са първоначални училища, в които
се предвижда учениците да се обучават в паралелки, съобразно майчиния им
език, като децата в християнските училища ще изучават задължително турската азбука и леки четива на този език. Това ще им позволи в следващата учебна
степен да изучават и турската граматика. След успешно полагане на годишен
изпит учениците ще могат да продължат нататък в следващото учебно стъпало – училищата от типа „рюшдие“. Предвижда се те да имат капацитет 150 ученици и да се изградят във всеки град. В тях българските и турските деца трябва
да учат заедно, като срокът за обучение е пет години, но в първите две години
всички ученици трябва да наблягат върху изучаването на турската граматика.
Все пак има и предложение мюсюлманските деца също да изучават български
език. Третата степен са училищата „идадие“. Според проекта, първото такова
училище е предвидено да се открие в Русе, а след това и в центровете на санджаците, които би трябвало да ерозират постиженията на националното ни
образование. Планът на управителя на Дунавския вилает цели под благовиден
предлог да унищожи българското училище като един от източниците на национално движение. Прозрял намеренията му обаче, шуменският учител Тодор
Икономов написва ред разгромителни статии по адрес на този образователен

440

Милена А. Георгиева

проект на валията реформатор във в-к „Македония“. Тодор Икономов алармира
за сериозната опасност и печели още по-голям авторитет. Нараства амбицията
му за модернизиране и практическо приспособяване на българското училище
към изискванията на времето. Той застава на страната на Русия, която също се
обявява срещу проекта за реформиране на образователното дело в империята.
Точно тогава борбата за или против просветната реформа се превръща в един
от проблемите на Източния въпрос [5]. Ето какво изповядва в своите мемоари
учителят, заедно с отношението си по този въпрос: „Срам и позор да бъде за нас
таквози съгласие; безчестие и разврат ще поженем ние от подобни одобрения.
Плана на Мидхат паша трябва да падне, трябва да се развали; но как? Кому
да говориш, кой ще те послуша? Ще се обърна към народа. У него здравото,
простото разсъждение още не е помрачено“ [12]. Наистина много убедително
шуменският учител, с цялата си поредица от разгромителни статии, успява да
даде отпор срещу опита да бъде впрегната енергията на българското просвещение в колесницата на младотурските имперски стратегии. Известно е, че през
1866 г. под натиска на Мидхат паша са създадени такива училища тип рюшдие в
три големи града на Дунавския вилает – Русе, Варна и Търново. Експериментът
бързо се проваля, а в Шумен дори и не е правен опит за създаване на такова
школо [7]. Приближените до Мидхад паша също пишат срещу Икономов, който е наречен „хинаетин на турската държава“ във в-к „Courrier d’Orient“.
Следва да бъде подчертано, че Икономов много добре познава идеите,
заложени в реформите в учебната програма на мюсюлманските начални училища – „Мектеби“ [8] и особено тези на османските общообразователни училища – „Рюшдие“ [9] през периода на Танзимата. В Шумен той се запознава
и с особеностите на „парижкото турско училище“, както и с манталитета на
местното мюсюлманско население и дори с нагласите на свои колеги-учители
като Мехмед Ефенди. В своеобразния си критичен стил Икономов отбелязва
следното: „турчин и образование, турчин и равенство между хората са неща
несъвместими, несъединими, несродни. Тяхното голямо учение не достигаше
дотам, щото да приемат, че земята е валчеста и че хората могат да бъдат равни...
Такива са образованите турци, които днес водят работите на държавата“ [12].
По време на учителстването си в Шумен Тодор Икономов сътрудничи и
на в-к „Турция“, изпращайки статии с различно съдържание. Едни от темите
са свързани и с безцелността на училищните театри, като в полемиката по този
въпрос се включва с отрицателно отношение и Икономов. В изказванията се
проявява и една взаимна неприязън между него и колегата му Добри Войников.
От една страна той приема сериозността на театралното изкуство, но от друга
проявява критичното си отношение към начините на поднасянето му към родната публика. Всъщност размислите на Икономов относно театъра са породени
от тревогата, че „както сме тръгнали, ние ще станем актьори преди да сме станали граждани и хора“.
Философските му възгледи вече са добре оформени и насочени към безкористно и отговорно служене на обществото и на просветата, които открива-
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ме най-пълно развити в известната му статия „Силата на идеите“, написана в
1869 г. Тогава Икономов се премества да живее в град Тулча и продължава да
работи като учител. Междувременно се залавя и със същата енергия да устрои
добре читалището и да съживи общината и народните работи. Според неговите
съвременници тук, учителят „е душата и ръководителят на българската община. Всички го слушаха...“.
Известно е участието на Тодор Икономов в църковната борба и в изграждането на новата българска църква, след издаването на султанския ферман от
1870 г. През тази година възрожденецът живее и да работи като учител в град
Тулча. Избран е да представлява Тулчанската община на Църковно-народния
събор в Цариград (1871 г.). Една от блестящите му вестникарски статии по този
въпрос е отпечатаната във в-к „Македония“ (в Цариград, от 1 март 1872 г, на
с. 1) статия „Избирането на български екзарх“. Последват негови компетентни
изяви и в списание „Читалище“ – „Една стъпка напред“. В същото списание излиза и неговото интересно становище за управлението на училищата. В блестящата си дописка той опонира на автора Миркович, „че нашите училища не
се управляват добре и трябва да минат под управлението на правителството“.
Тодор Икономов излиза в защита на самобитността и значимостта на българското училище, което следва закономерностите в историческото си развитие и
ето какво споделя в мемоарите си още той: „Аз зная от историята, че всичките
народи са сбъркали дълго време и само чрез тия сбърквания са добивали опит
и знания защо да са сърдя за това на моя народ?...За да бъде нам угодно, хайде
да земем училищата от народа и да го оставим вечно дете. Зер сичко е затворено за него и нийде не може да добива граждански опит, хайде да му земем и
училищата...“.
Възгледите на възрожденския и следосвобожденски просветител и педагог
очертават и неговата ярка позиция за социализиращата роля на образованието
и значимата му роля за обществено-политическото и духовното развитие на
българския народ.
Интересна е оценката на Тодор Икономов към програмата за българската
национална революция. Въпреки своите умерени позиции той признава приноса на образованието в националноосвободителното движение.
Тодор Икономов е и общественик, който неведнъж изразява оформените си възгледи за същността и принципите на образованието – за всеобщност
и достъпност, за светски и национален характер. В практическата си педагогическа дейност той издига по всякакъв начин авторитета на училището като
образователна институция. Също както и Петко Рачов Славейков и други свои
колеги, Тодор Икономов изисква „училищното обучение да е нагледно и достъпно, съобразено с възможностите на ученика и формиращо положително отношение към ученето“ [3]. Възрожденецът работи неуморно за утвърждаване
на обучението на роден език. В центъра на образователното съдържание поставя учебни предмети, съдействащи за национално самопознаване и формиране
на национално самосъзнание. Препоръчва образователно съдържание с реална
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насоченост, което съдейства за развитие на интелектуалните, нравствените и
физическите сили на ученика.
Своят оригинален почерк Тодор Икономов проявява в критическия анализ
на учебното съдържание и принципи на обучението като нагледност, съзнателност и активност, достъпност и индивидуално-личностен подход. Средствата
за обучение, които той използва, са актуални и успешни в неговата дидактическа практика, заедно с използваната от него научна литература, методически
похвати и пособия. Сам той е автор на богата и високо издържана педагогическа книжнина, която издава и разпространява, въпреки различни трудности, с
които се сблъсква.
В разностранното книжовно наследство на Тодор Икономов намират място и възгледите му за възпитанието и развитието на човека. Интересни свои
становища той изразява в своята публицистика и учебници, напр. за патриотичното, нравственото и гражданското възпитание на българина. Най-важно
според педагога богослов са умственото и духовното възпитание на младите
хора. Заслужено той си спечелва име на любимец на интелигентната възрожденска младеж и става герой от национално-църковните борби за освобождение, а като смело перо на публицистиката на своето време, пробужда духовете
на цялото българско общество. С право и днес будят респект статиите на Тодор
Икономов по актуални въпроси на литературата, философията, естетиката и
обществено- политическите теми. За кратък период жеравненецът е редактор
на сп. „Читалище“ и на в-к „Турция“, издавани в Цариград. Блестящото му перо
разбужда духовете навсякъде в селищата на българските земи и най-вече в средите на емиграцията в Румъния и в Цариград.
Тодор Икономов е любимец на интелигентната възрожденска младеж и
става герой от национално-църковните борби за освобождение. Общественополитическата дейност на твореца е ангажирана основно с неговата просветителска, публицистична и обществена дейност, но малко известно е, че тези
сфери на изява го свързват още и с читалищното дело. От този период на неговия живот започва изграждането му като „революционер сред черковниците“
и дава начало на неговото ново философско амплоа с изяви по проблемите на
религията и църквата, на науката и просветата и относно човека и обществото.
Малко популярният като просветител и педагог възрожденец Тодор Икономов израства като авторитетен интелигент, който много добре познава педагогическите теории и представители в общоевропейски мащаб. Учениците му,
сред които са имена със значими приноси в българското образование и просвета, като Панайот Волов, Рачко Рачев и много други, ползват и познават книгите
и учебниците му, написани на висок за времето си стил. Известно е, че още като
учител в Шумен Икономов се отдава на учебникарското поприще, повлиян и
привлечен от Христо Г. Данов.
Един малко проучен поради оскъдните изворови данни е въпросът за възгледите на Т. Икономов за дисциплината. Не са ясно очертани лично от него методите на дисциплиниране на учениците, но по косвен път, от други мемоарни

Педагогическите възгледи на Тодор Икономов

443

източници съдим и за неговото отношение към реда и дисциплината в учебната
и извънучилищна среда. Няма данни Икономов да се е занимавал и с нормотворческа дейност, свързана с дисциплината. Като привърженик и последовател
на идеите на Л. Каравелов, П. Р. Славейков и В. Друмев [4] може да се твърди, че
той също работи на попрището в служба на българския народ, за да възпитава
знаещия, достоен българин и гражданин.
Известен като строг учител, Икономов познава и стриктно спазва установените от 1860 г. „Школски закони на Шуменските училища“, които регламентират задълженията на учениците и учителите, както и наказанията. Тези
закони се отнасят и за Мъжкото класно училище в Шумен, където преподава
Икономов [10] и по-късно полезното от тях пренася и в училището в Тулча.
Следващият период на младия учител се характеризира със съдържателност
и динамика. Той се включва и в последния етап от борбите на нашия народ за
изграждането на новата българска църква, след издаването на султанския ферман от 1870 г. Общинарите на град Тулча възлагат на Икономов да раздвижи
работата в училището, в читалището и общината. Ето какво пише той за дейността си тук: „Януари 1870 г. С усърдното съдействие и с щедрата помощ на
младежите тулчанското читалище се възобнови. Неговият устав се преработи
и неговото назначение се разшири. То става не само сборно място за ченовете
и салон за четение, но и център за водение на разни народни работи. То ще има
при другите длъжности и тия: да подпомага на литературни[те] трудове като
ги печати и разпространява, да работи за напредъка на училищата в санджака
и да ги надзирава; да посредствува за добивание на добри учители; да държи
сношения с другите читалищаи да се съвещава с тях по някои общи въпроси;
да да служи за място за съвещания за всяко народно дело; да внася съгласие
между гражданите, за което се казва „Съгласие“ [12]. С цел подпомагане на училището, читалището снабдява още карти глобуси, книги и др. разни пособия за
просвета и знание. „Всяка седмица след черковен отпуск Т. Икономов разказвал в него за учебни и обществени работи, а в неделя, на 13 юлий, е станало и
освещението му в присъствието на всички читалищни членове“ – това пише за
ролята на новодошлия учител и читалищен деятел Икономов писателят Стилиян Чилингиров [6].
Освен сказките в неделя след черковен отпуск в него стават редовно и събрания за нареждане на училищата и черквите на окръжните села, а всяка вечер
се преподават както разни науки тъй и всеобщеисторически разкази, още нещо
от френски и турски“ [6]. През 1874 г. читалище „Съгласие“ в Тулча се премества в черковния двор на местната църква „Св. Георги“. Тук Икономов започва да
развива още по голяма дейност, като два пъти седмично се провеждат вечерни
събрания, което научаваме от тогавашни вестници. Той продължава своите редовни сказки, винаги с висока посещаемост. Някои от тях са четени в Мъжкото
училище, поради това, че читалищният салон често се оказвал тесен, а разискванията, които се провеждали по време на изнасянето им пък, се пренасяли и
във вестниците. От пресата научаваме и имената на лекторите, както и темите
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на беседите. Сред тях са Кръстю Мирски, П. Х. Димитров, С. Панаретов – ерудирани педагози и общественици. Много обсъждана беседа е била „Върху училищата“, изнесена от Тодор Икономов.
От страниците на възрожденския печат будят удивление дописки, в които
са отразени факти за голямото влияние, което е имало през 70-те години на
ХIХ в. тулчанското читалище „Съгласие“ върху училищата в цяла Добруджа.
Това е период, в който то поставя под свой надзор „сичките в окружността училища и имало грижата да ги пригледува, като им наредило еднакви програми,
доставяло по-способни учители и се стараяло да бъде сичко в добър ред“ [6].
Като учител и читалищен деятел Икономов се включва активно и в работата на Тулчанската община. Редом с училището те стават не само негови лични
приоритети, а и значими фактори в крайната и решителна фаза на черковния
въпрос. В Тулча Икономов продължава да работи с младите си възпитаници, като
им внушава стремеж към „академическото учение“, но най-вече към онези знания,
които са бизки до живота. Той радее „особено за България, която имаше нужда
не от приспивание, а от пробуждане към жива и практическа деятелност“. С тези
свои съждения за познанието и науките той е актуален и днес [12; 13; 14; 15; 16].
Какво е дал на своите съвременници, особено на младите хора и как неговата личност може да бъде разбрана и търсена днес ни дават отговор думите
на първия български екзарх Антим: „Това е железен человек...! Ако се случеше
да чуем и думите му, да поговорим с него, това щеше да бъде особено щастие,
защото бяхме говорили с българския писател и патриот. Такова благоговение
питаеше в онова време българската младеж към Т. Икономова...“.
Приносите на възрожденският деец са много и необикновени. А идеите на
Тодор Икономов за нашето образование и просвета още ще се изучават. В своята характеристика на делото на Тодор Икономов проф. Тончо Жечев подчертава че скромният учител е „особено подценен като голям възрожденски педагог,
теоретик и практик на българската образователна система, на която лансирал
най-напредничавите за времето си идеи“. Винаги верен на обществения идеализъм, мъдрият Икономов оставя ярка следа и дава още много уроци по морал,
нравственост и почтеност в политическия живот на свободната и изграждаща
се отново българска държава.
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MUSCULAR STRENGTH AND GENERAL ENDURANCE OF
STUDENTS FROM UNIVERSITY OF RUSE „A. KANCHEV“
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ABSTRACT: Legal base fir the assesment of the conditional training of the physical
abilities muscular strength and general endurance f\of students from University of
Rousse “A. Kanchev”. Regardless of the differences in content used in the concept of
physical capacity, it always includes as a basic element the state and manifestation
of physical qualities – strength, speed, endurance, flexibility, agility, etc.
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Въведение
Приема се, че физическата дееспособност е вътрешно присъщо състояние
на организма на човека, характеризиращо се с определено ниво на двигателните реакции, достигнато вследствие на функционалната адаптация към разнообразните биосоциални въздействия [2].
Физическата дееспособност според Верхошанский, В. Ю. [3] се измерва с
качественото ниво на двигателните способности, които се изразяват в:
– изпълняване на двигателни действия със съответно ниво на проявяване
на физическите качества;
– икономичност на мускулна работа;
– вработване на организма от една дейност в друга;
– ускорени възстановителни процеси.
Независимо от различията в съдържанието, влагано в понятието физическа дееспособност, то винаги включва като основен елемент състояние и проявление на физическите качества – сила, бързина, издръжливост, гъвкавост,
ловкост и др. [4].
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Възможността на организма успешно да се противопоставя на процесите
на умора, които настъпват в организма, определят издръжливостта като основно качество, на базата на което се развива и усъвършенства физическата кондиция на човека [4].
Заниманията със силови упражнения повишават жизнения тонус, намаляват нивото на стреса и напрежението от всекидневието. Те спомагат за формирането на редица позитивни човешки качества у младите хора като самодисциплина, воля и мотивация, които имат своя пренос в други сфери на живота [1].

Изложение
Контингент на изследванеса 106 мъже – студенти от Русенски университет „Ангел Кънчев“, редовно обучение, от І до V курс различни специалности,
средна възраст 22,2 години. За изследването на общата издръжливост и силовите способности на младите хора са използвани тестовете 600 метра гладко
бягане и лицеви опори. Студентите не са активно спортуващи – не са включени
в съставите на национални отбори по различните видове спорт и не участват в
Държавните първенства на България. Изследванията бяха проведени в Русенския университет за периода учебната 2015 − 2016 година.
Оценка на основните характеристики и вариативност на показателите, характеризиращи силовите качества и общата издръжливост, са представени в
таблица № 1.
Таблица 1. Оценка на основни характеристики за постиженията на лицеви
опори и 600 метра гл. бягане на студенти мъже от Русенски университет
Брой

Лицеви опори 600 метра гл. бягане
106
106

X

38,12

156,23

S

15,90

24,0

41,70 %

15,37 %

m[ X ]

1,54

2,33

x min

10,0

110,15

x max

101,0

263,84

91,0

153,69

Vˆ , %

R

Най-добрият резултат на теста „лицеви опори“ е 101 броя, а най-слабият – 10 броя. При беговата дисциплина най-силното постижение е 110,15 сек., а
най-слабото – 263,84 сек.
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Между показателите за лицевите опори и беговата дистанция 600 метра
има умерена корелационна зависимост с коефициентът r = – 0,38. Знакът е отрицателен поради факта, че с повишаване на постиженията за силовите способности, измервани в бройки, съответстват по-добри резултати на 600 метра,
които имат низходящ характер, отчитани в секунди.
Въз основа на тези данни е определена нормативна база за оценяване на
постиженията на студентите от Русенски университет, която е разработена на 5
степени – слаба, задоволителна, добра, много добра и отлична оценки за лицеви
опори и бегова дистанция 600 м. В табл. 2 са показани резултатите от проверка
на хипотезата за закон на разпределение за реалните постижения на мъже –
лицеви опори.
Таблица 2. Резултати от проверка на хипотезата
за закон на разпределение на реалните стойности
Долна
граница
под

над

10
29
47
65

Горна
граница

Опитна
честота
9
0
28
29
46
47
64
24
6
P-Value = 0,0623582

Теоретична
Chi-Square
честота
4,07
4,07
24,14
0,98
45,85
0,03
26,87
0,31
5,07
0,17

Реалните данни са разпределени по нормален закон, тъй като вероятността P-Value = 0,06 е по-голяма от равнището на значимост α = 0,05. На фиг.1 графично са представени резултатите от изследването във вид на хистограма.

Фигура 1. Хистограма на разпределение на постиженията от теста лицеви
опори за мъже – емпирични данни
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Таблица 3. Резултати от проверка на хипотезата за закон
на разпределение на теоретичните стойности – лицеви опори
Долна граница
под

над

Горна граница
14
15
28
29
43
44
57
58

Опитна
честота
6
26
47
21
6

Теоретична
Chi-Square
честота
7,12
0,18
27,64
0,10
42,37
0,51
23,71
0,31
5,17
0,13

P-Value = 0,542958
Тъй като вероятността P-Value е много близко до α = 0,05, генерирани са
106 стойности по нормален закон с параметър а – средна аритметична стойност
( X ) на реалните стойности = 38,12 броя и параметър b – средно квадратично
отклонение (S) на реалните стойности = 15,90. За тези стойности (106) е проверена хипотезата за нормално разпределение – табл. 3.
От таблицата се вижда, че за тези стойности гаранционната вероятност
P (, к) = 0,54 е по-голямо отколкото Р = 0,06 за реалните стойности.
Затова приемаме изработването на нормативна база да бъде по теоретичните данни. Разпределението на теоретичните стойности е показано на фиг. 2.

Фигура 2. Хистограма на разпределение на постиженията от теста лицеви
опори за мъже – теоретични данни
В таблица № 4 е представена нормативна база за оценка на показателя 600
метра гладко бягане – студенти.
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Таблица 4. Нормативна база за оценка според реалните данни
от резултатите на теста 600 метра гл. бягане
Долна
граница
под

над

110,15
140,89
171,64
202,37

Горна
граница

Опитна
честота

Теоретична
честота

110,14
140,88
171,63
202,36

0
23
60
19
4
P-Value = 0,0385187

Chi-Square

2,91
24,80
50,66
24,73
2,90

2,91
0,13
1,72
1,33
0,42

На фигура № 3 е представено разпределението на емпиричните стойности.

Фигура 3. Хистограма на разпределение на резултатите от теста 600 метра
гл. бягане – реални стойности
Таблица 5. Нормативна база за оценка според теоретичните данни
от резултатите на теста 600 метра гладко бягане
Долна
граница
под

над

120,68
148,96
177,24
205,52

Горна
граница
120,67
148,95
177,23
205,51

Опитна
честота

7
25
45
27
2
P-Value = 0,243141

Теоретична
честота
6,69
26,79
42,40
24,55
5,57

Chi-Square
0,01
0,12
0,16
0,24
2,29
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От таблицата се установява, че за тези стойности гаранционната вероятност P (, к) за теоретичните стойности = 0,24 е значително по-голямо отколкото
Р = 0,04 за реалните стойности.
Затова и при теста 600 метра гладко бягане – студенти приемаме изработването на нормативна база да бъде по теоретичните данни. Разсейването прилагаме във фигура 4.

Фигура 4. Хистограма на разпределение на резултатите от теста 600 метра
гл. бягане – теоретични стойности
Предлагаме изготвянето на нормативна база за оценка на кондиционната
подготовка на студентите от Русенски университет да се изготви въз основа на
теоретичните показатели, което е представено в таблица № 6.
Таблица 6. Нормативна база за оценка на силови качества
и обща издръжливост за студенти
№
1
2
3
4
5

Оценка
Слаб
Задоволителен
Добър
Много добър
Отличен

Нормативна база за
теста лицеви опори
под 14
15 – 28
29 – 43
44 – 57
58 над

Нормативна база за 600
метра гл. бягане
над 205,52
205,51 – 177,24
177,23 – 148,96
148,95 – 120,68
120,67 под
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблемът за изготвянето на нормативна база за оценка е с изключително
значение, тъй като това е начин на студентите да се сравнят по ниво на развитие на умствените, физически и двигателни способности.
Възможностите на студентите остават различни, независимо от положените усилия и въздействие на проведените занятия. Това налага индивидуална
оценка като изразител на физическата годност на студентите, тяхната активност и ефективността на учебния процес.
Данните са обработени с програма STATGRAPHICS [5].
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ СПОРЕД
ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ, НАРЕДБА № 12 ЗА СТАТУТА И
ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ,
ДИРЕКТОРИТЕ И И ДРУГИТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
СПЕЦИАЛИСТИ И НАРЕДБАТА ЗА ПРИОБЩАВАЩО
ОБРАЗОВАНИЕ
Наталия И. Витанова
TEACHERS ‘RIGHTS AND OBLIGATIONS BY LAW
PRESCHOOL AND SCHOOL EDUCATION, ORDINANCE
№ 12 ON THE STATUS AND PROFESSIONAL
DEVELOPMENT OF TEACHERS, DIRECTORS AND OTHER
PEDAGOGICAL SPECIALISTS AND THE ORDINANCE FOR
INCLUSIVE EDUCATION
Natalia I. Vitanova
ABSTRACT: This article presents the views of the legislator on the rights and obligations of the contemporary Bulgarian teacher in the context of the new Preschool and
School Education Law in force since 1 August 2016, Ordinance No. 12 of 01.09.2016
on the status and professional development of teachers, directors and other pedagogical specialists and Ordinance on inclusive education.
KEYWORDS: teachers rights, obligations, pre-school and school education law.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 82/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Да се откажеш от свободата, означава
да се откажеш от достойнството си
като човек, от човешките права
и дори от своите задължения.
Жан-Жак Русо

На прага на третото хилядолетие човечеството стига до линия, отвъд която
е ноосферата – сферата на духа и разума. Съвременните реалии свидетелстват,
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че бъдещето на света в голяма степен зависи от възможностите на човешкия
интелект. Ето защо просветените и постоянно усвояващите нови знания хора,
способни творчески да възприемат и решават жизнени проблеми, рано или
късно се оказват проспериращи. За да се предотврати духовната катастрофа, е
необходимо човечеството да осъзнае онези важни сфери, развитието на които
да позволи да се преодолее опасният разрив между човешката мощ и мъдрост,
огромните технически възможности и „жалък“ морал, между обективните знания и предразсъдъците. Днес, както никога, се осъзнава голямата отговорност
на обществото за образованието на новата генерация. Реформите в образованието имат за цел да използват всички възможности и всички ресурси, за да се
повиши ефективността на образователно-възпитателния процес (днес не всички педагогически ресурси се използват в сферата на образованието).
През последните двадесет години в цяла Европа, в това число и в България, се акцентира върху качеството на образованието, по-специално „увеличаване на капацитета за новаторско (иновативно) обучение и засилване на
професионализацията на учителите. Това поставя нови изисквания пред учителите – увеличаване на отговорностите им, разширяване на задълженията им
и, в по-общ план, промяна на условията им на труд и на техния статут“ (http://
www.eurydice.org).
Успехите на една институция се детерминират от точното определяне и
изпълнение на правата и задълженията на членовете на тази институция. Това
твърдение важи за всяка организация, включително и за училището. Правата
и задълженията се предявяват от законодателя и те се отнасят до всички участници в образователно-възпитателния процес.
Правата са „узаконена от държавата възможност, свобода на човека да
постъпва според нуждите и желанията си“ (Български тълковен речник, 1976:
711). Правата са тези, които легитимират свободата, а задълженията предпоставят тази свобода. Правата представляват съвкупност от споразумения между
членовете на обществото, които определят по отношение на кого и при какви
условия членовете на обществото могат да действат, ръководейки се от своята
воля, задават границите на човешката свобода и автономия, независимостта
на човека спрямо държавата, неговите действия в икономическата, социалната
и духовната сфера. Те не съществуват сами по себе си, а винаги съществуват в
обществото. Те не са универсални, а са различни в различните общества. Правата предполагат и отговорности (задължения), които са гарантирана от държавата мяра, определяща допустимото и приемливото, желателното поведение
на човека, обективно обусловено от потребността за съществуване и развитие
на другите хора. Те са бариера на пътя на произвола, хаоса и на всичко, което
пречи на нормалното развитие на обществото. Правата не могат да съществуват без задълженията. Задълженията са вътрешен източник за движение, реализация и развитие на правата на човека. Правата от своя страна са вътрешен
източник за реализация на задълженията. Правата и задълженията регулират
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стандартите на социалното и индивидуалното поведение. Правата се обуславят
от йерархична система от ценности и са вторични по отношение на нея. Обществото дава права на своите членове при определени условия, които трябва
да се спазват и изпълняват. Правата не са неотменно качество на човека, те се
дават и се отнемат.
Правата и задълженията на съвременните учителите са регламентирани от законодателя в Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО), обн., ДВ, бр. 79 от 13 октомври 2015, в сила от 1 август 2016 година,
глава единадесета – Учители, директори и други педагогически специалисти,
раздел II – Права и задължения, и са императивни за всички учители.
Задълженията на учителите, предвидени в сега действащия закон, според
чл.219, ал (2) са:
1. да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти;
2. да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията;
3. да зачитат правата и достойнството на децата, учениците и другите
участници в предучилищното и училищното образование и да сътрудничат и
партнират със заинтересованите страни;
4. да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките
за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел одобряване качеството
на образованието им. В същия смисъл е и ал. (3), от чл. 221, който конкретизира честотата на квалификационната дейност – педагогическите специалисти са
длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на
децата и учениците.
(3) На педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността.
Не е ясно поради какво причини законодателят предписва в този раздел,
че учениците, родителите, административните органи и обществеността дължат почит и уважение към учителите. От една страна, правата се свързват найвече със свободата, а задълженията/отговорностите с принудата. Необходимо е
да се направи едно терминологично уточнение, като се разграничат термините
„принуда“ и „уважение“/„авторитет“. Докато принудата е насочена към волята
и ограничава намеренията, а по този начин и свободата на даден човек, то уважението/авторитетът предполага воля за признание, т. е. уважението/авторитетът не може да бъде постигнат насила, дори е опасно да се предявяват претенции за уважение/авторитет, защото това може да доведе до тоталната му загуба.
По своята същност уважението/авторитетът може да съществува само тогава,
когато има отделна личност или група хора, които го признават. Той предполага и взаимно доверие. В този контекст трудно може да се дефинира право или
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задължение е предписаното от законодателя в ал.(3). По-скоро може да се определи като задължение на учениците и останалите визирани общности. По този
начин законодателят ясно и категорично декларира, че останалите участници в
образователно-възпитателния процес дължат уважение на учителите. Вероятно присъствието на този текст, точно в този раздел, е породено от тревожната
и станала вече симптоматична за българското училище агресия на ученици и
родители към представители на учителската колегия. По презумпция може да
се приеме, че този текст цели и превенция на неприемливото поведение на визираните две общности.
Според ЗУПО на учителите се забранява:
• да извършват срещу заплащане обучение или подкрепа на деца и ученици, с които работи в детската градина или в училището, ако това заплащане
е от името и за сметка на децата и учениците, включително със средства от училищното настоятелство (ЗУПО,чл.220, ал (1));
• да участва при изготвяне и оценяване на изпитни материали и да извършва проверка и оценка на изпитни работи, ако е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане, ако това заплащане е от името и за сметка на децата и учениците (ЗУПО,чл.220, ал (2));
Като специфични задължения на учителите могат да се откроят следните:
• в едномесечен срок от началото на всяка учебна година педагогическият специалист подава пред работодателя си писмена декларация относно
обстоятелството дали срещу заплащане от името и за сметка на децата и учениците през предходната учебна година е извършвал обучение или подкрепа
на деца и ученици и че това не са били деца и ученици, с които педагогическият специалист е работил в детската градина или училището в същия период
(ЗУПО,чл.220, ал (3));
• преди включването в дейности по ал. 2 (чл. 220) педагогическият специалист подава декларация, че не е подготвял ученици за явяването им на съответния изпит срещу заплащане от тях или от родителите им (ЗУПО, чл. 220,
ал (4)).
Законодателят постановява (ЗУПО, чл. 220, ал. (5)), че при установяване
нарушение на ал. 1 и 2, както и в случаите на неподаване на декларацията по
ал. 3 или при подаване на декларация с невярно съдържание педагогическите
специалисти носят дисциплинарна отговорност по реда на Кодекса на труда.
Първото впечатление по отношение на задълженията на учителите според Новия закон е стремежът на законодателя да минимизира задълженията
на учителската колегия. Но това е само привидно и илюзорно. Поради липсата на правилник, който да конкретизира изпълнението на закона, някои от
задълженията на учителите са заложени в Наредба № 12 на МОН за статута
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г. В
Наредба № 12 задълженията са дефинирани като функции. Първото значение
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на термина „функция“ според тълковния речник е „професионално или друго
задължение, поле на дейност; предназначение, длъжност, роля“ (rechnik.info),
т. е. функциите на учителите предписани в наредбата следва да се тълкуват като
задължения. По смисъла на Наредба № 12 функциите на учителите най-общо
са „свързани с подготовка, организиране и провеждане на обучението, възпитанието, социализацията и подкрепата на децата и учениците в институциите
в системата на предучилищното и училищното образование“ (Наредба № 12,
чл. 3, ал (1)). В контекста на Наредба № 12 съобразно длъжността, която заема
в училище – „учител“, „старши учител“ и „главен учител“ законодателят предпоставя следните задължения:
• длъжността „учител“ според чл. 4, ал. (1) се свързва със следните
функции: планиране на образователния процес и/или на дейностите по самоподготовка, организиран отдих, физическа активност и занимания по интереси
при отчитане на възрастовите, индивидуалните възможности и особености и
специални образователни потребности на децата и учениците, както и на възможностите за развитието им; организиране и провеждане на образователния
процес, на самоподготовката, организирания отдих, физическата активност и
заниманията по интереси на учениците, използване на ефективни методи на
обучение, на информационните и комуникационните технологии, създаване и
поддържане на стимулираща и подкрепяща образователна среда и позитивна
дисциплина, които насърчават развитието на децата или на учениците, на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество както
между учител и децата/учениците и между самите деца/ученици, така и между
учител и родител; оценяване напредъка на децата или на учениците и на степента на усвояване на предвидените компетентности, насърчаване на постиженията или оказване на необходимата подкрепа и съдействие за пълноценното
им интегриране в образователната и социалната среда съобразно специфичните им потребности; сътрудничество и участие в екипи за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците съвместно с други педагогически
специалисти, взаимодействие с други институции и организации за осъществяване на подкрепа за личностно развитие на децата или на учениците; контролиране, насърчаване и отчитане участието на децата или на учениците в
образователния процес и своевременно информиране на класния ръководител
за допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел набелязване на мерки за преодоляване; отговорност за живота и здравето на децата и
учениците както по време на образователния процес в педагогическа ситуация
или в учебен час, така и по време на организираните допълнителни дейности
или занимания по интереси; участие в провеждането на национално външно
оценяване, държавни зрелостни изпити и държавни изпити за придобиване
на професионална квалификация – по теория и практика на професията, като
квестори, оценители, консултанти и др.; участие в оценяването и избор на подходящи познавателни книжки или учебни помагала, на учебник или на учебен
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комплект по преподавания учебен предмет, отчитайки спецификата на групата
или класа (ЗПУО, 2016).
• Според чл. 5, освен чрез функциите по чл. 4, ал. 1 – 4 „старшият учител“,
изпълнява следните специфични задължения: 1. провежда вътрешноинституционалната квалификация: а) по съответните учебен предмет, модул или образователни направления в детската градина; б) планира, организира и провежда
методическа дейност на помощник-възпитателите в детската градина; 2. участва в: а) подготовката на изпитни материали: тестове, задачи, задания и критерии за оценяване на знанията и уменията на учениците по съответния учебен
предмет или модул; б) диагностиката и оценката на резултатите на децата и на
учениците, напредъка и необходимостта от допълнителна работа; в) провеждането на външно оценяване и държавни зрелостни изпити; г) провеждането
на училищен кръг на олимпиади, конкурси, състезания и други извънкласни
форми и дейности; 3. обобщава и анализира резултатите, получени от: а) проследяването на постиженията на децата по възрастови групи; б) оценяването
на входното и изходното равнище и/или от външно оценяване по съответния
учебен предмет или модул на ниво клас (ЗПУО, 2016).
• На „главния учител“ законодателят предписва следните функции:
подпомага разработването на стратегията за развитие на институцията с актуализирането ѝ и с отчитането на изпълнението ѝ; планира вътрешноинституционалната квалификация чрез участие в подготовката на план за квалификационната дейност като част от годишния план за дейността на институцията,
организира и координира методическата дейност; организира и координира
обмяната на добри практики в училището, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането на интерактивни методи за работа с децата
и учениците; участва в подготовката и провеждането на дейностите, свързани
с: а) националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити в училището; б) обобщаването на резултатите от националното външно оценяване
и от държавните зрелостни изпити за училището; в) олимпиади, състезания,
конкурси, пленери и други извънкласни форми и дейности, когато областен
или национален кръг се провежда в съответното училище; консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“ в училището,
при оценяването на индивидуалните потребности и на напредъка на децата и
учениците; подпомага и консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и
длъжността „старши учител“, по отношение на самооценяването в процеса на
атестиране и диференцирано заплащане (ЗПУО, 2016).
Освен изброените по-горе задължения, предявени от законодотеля,
„старши учител“ и „главен учител“ имат и функции, свързани с: 1. наставничество: а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране
за професионално усъвършенстване и кариерно развитие като наставник; б)
чрез ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на „ста-
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жант-учители“ като „учител-наставник“; в) за осъществяване на методическа
и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането; 2. консултиране и подпомагане на лицата, заемащи длъжност „учител“,
с цел кариерното им развитие; 3. разработването на училищните учебни планове, учебни програми, иновативни и авторски програмни системи в случаите,
предвидени в държавните образователни стандарти; 4. организиране и координиране на дейности по разработване на проекти и участие в изпълнението им
(чл. 7, ЗПУО, 2016).
Както в ЗНП (1991), така и в ЗУПО (2016), на учителя, който е и класен
ръководител, законодателят предписва следните функции: 1. формиране на
умения за работа в екип и за изграждане на позитивен организационен климат, като поощряват уменията на учениците за общуване и за интегриране в
училищната и социалната среда; 2. подкрепа на ученическото самоуправление
чрез включване в дейности по изготвянето на: а) план за часа на класа с теми
от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, за
кариерното им ориентиране и др.; б) правила за поведението на паралелката,
съобразени с Етичния кодекс на училищната общност съвместно с учениците; 3. своевременното информиране на родителите за: а) програмната система,
по която работи детската градина, или училищният учебен план, по който се
провежда обучението в училището, седмичното разписание и възможностите за избор на допълнителни форми на педагогическо взаимодействие или на
занимания по интереси; б) успеха и развитието на децата им в процеса на обучение, възпитание и социализация, за спазването на правилата в училището и
на Етичния кодекс с цел приобщаване към училищната общност; в) възможностите и формите за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на
детето или ученика, за определения график на допълнителното обучение и на
допълнителните консултации по учебни предмети, за предлаганите занимания
по интереси; г) допуснати отсъствия и възникнало проблемно поведение с цел
набелязване на мерки за преодоляване; 4. консултиране на учениците и на родителите по въпроси, свързани с кариерното ориентиране, с оглед осигуряването на подходяща среда за максимално развитие на заложбите и на уменията
им; 5. правят мотивирано писмено предложение до директора на училището
за налагането на санкция „забележка“ или „преместване в друга паралелка на
същото училище“ на ученик във връзка с неизпълнение на задълженията му и
за преодоляване на проблемно поведение; 6. спазват изискванията за оформяне
и съхранение на документите на групата или паралелката (чл. 8, ЗПУО, 2016).
За първи път в Закона за предучилищното и училищното образование,
в чл. 40, законодателят дефинира задълженията на учителя наставник, който
ръководи практическата подготовка на стажант-учителя“, като той: (1) 1. представя годишното тематично разпределение по образователни направления на
учебния предмет (учебни предмети) или модул; 2. показва различни видове
педагогически ситуации или уроци; 3. консултира при планирането, разработ-
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ването на урока или на педагогическата ситуация, като съблюдава спазването
на програмната система или на учебната програма, одобрява го и помага за осъществяването му; 4. запознава с характеристиката на групите или на паралелките, в които самостоятелно ще провежда образователен процес, и подпомага
адаптацията му; 5. подпомага по отношение мястото на тема или методичната
единица, формирането на целите, разработването на структурата на урока или
на педагогическата ситуация, в аргументирането на избора на методи и техники на преподаването и контролира работата му; 6. демонстрира/използва
интерактивни и иновативни методи на преподаване и на педагогическо взаимодействие; 7. насочва при избор на техники за мотивиране и поощрение и
на критерии за оценяване напредъка на децата или на учениците; 8. запознава
с документите на институцията и изискванията за работа с нея; 9. стимулира
участието в обсъждането при анализа на наблюдаваните уроци или на педагогически ситуации; 10. подкрепя в подготовката, организирането и провеждането на родителска среща и на индивидуални консултации с родители; 11. представя на членовете на педагогическия съвет, запознава го с функциите както на
педагогическия, така и на обществения съвет и на училищното настоятелство;
12. контролира изпълнението на поставените задачи, дава практически съвети
по време на работа и оценява качеството на изпълнението; 13. вписва в дневника за практическата подготовка по чл. 39, ал. 4 оценките за изпълнението на
възложените задачи, препоръките и постигнатия напредък и го заверява; 14.
поддържа връзка с обучаващата институция чрез определения преподавател
от висшето училище, като дава аргументирано мнение и оценка за работата на
стажант-учителя по време на педагогическата практика. В срок до 15 работни
дни след приключването на практическата подготовка „учителят наставник“
с доклад уведомява преподавателя от висшето училище за резултатите от работата си със стажант-учителя и учителя, за неговия напредък или проблеми,
като прави и конкретни препоръки и предложения. Докладът се съгласува
предварително с директора на детската градина или на училището. (4) С оглед
постигане на ефективност при провеждането на практическата подготовка, без
това да нарушава образователния процес, един учител наставник може да ръководи не повече от двама стажант-учители (ЗПУО, 2016).
Според ЗПУО на децата и учениците следва да се осигури подкрепа на личностното развитие. Подкрепата е обща и допълнителна и тя се реализира от
специално формиран екип., който според чл. 189 – 1. идентифицира силните
страни на детето или ученика, затрудненията, свързани с развитието, обучението и поведението му, както и причините за тяхното възникване; 2. извършва
оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика; 3. изготвя и
реализира план за подкрепа; 4. извършва наблюдение и оценка за развитие на
всеки конкретен случай; 5. изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование (ЗПУО). Екипът
за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика освен посочените
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функции в чл. 189, т. 1 – 4 от ЗПУО изпълнява и следните функции, според
Наредбата за приобщаващо образование (НПО): 1. осигурява необходимия инструментариум за извършване на оценката на индивидуалните потребности на
детето или ученика и определя правила за работата си; 2. проучва документите
и информацията за детето или ученика, включително от изследвания и консултации при наличие на такива, и извършва наблюдение на детето или ученика
в естествената му среда във връзка с провеждането на оценката; 3. обсъжда
проведената оценка и наблюденията на всеки член от екипа и формулира общо
решение за предоставяне на допълнителна подкрепа в протокол от заседанието; 4. информира директора на детската градина или училището за взетото решение за предоставяне на допълнителна подкрепа; 5. определя вида и формата
на обучение на детето или ученика въз основа на оценката на индивидуалните
му потребности; 6. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности при необходимост разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или повече учебни предмети
за ученици със специални образователни потребности и за ученици с изявени
дарби, съответно по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 2 ЗПУО за учебната година; 7. до един месец от извършването на оценката на индивидуалните потребности разработва
индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми за ученици
със специални образователни потребности и множество увреждания; в случай
че учениците се обучават в центрове за специална образователна подкрепа,
индивидуалните учебни планове и програми се разработват в сътрудничество
с координиращите екипи в центровете за специална образователна подкрепа;
при изготвянето на индивидуални учебни планове и програми на ученици със
сензорни и множество увреждания може да участват и специалисти от специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания;
8. проследява напредъка в развитието на детето или ученика на всеки три месеца от учебното време през учебната година и при необходимост внася промени
в плана за подкрепа и в индивидуалните учебни програми след информирано
писмено съгласие на родителя, представителя на детето или лицето, което полага грижи за детето; 9. работи с децата и учениците, с учителите, с родителите,
с представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата, за
изпълнение на дейностите в плана за подкрепа; 10. извършва консултативна
дейност с децата и учениците, с учителите, с родителите, с представителите на
децата или с лицата, които полагат грижи за децата, свързана с изпълнението
на индивидуалните учебни програми; 11. извършва консултативна дейност с
всички деца или ученици в групата в детската градина/в паралелката в училището, с учителите и с родителите, представителите на децата или с лицата,
които полагат грижи за децата, за приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности в общността на детската
градина или на училището; 12. провежда екипни срещи заедно с учителите и с
другите педагогически специалисти в детската градина и училището, свързани
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с изпълнението на плановете за подкрепа; 13. координира взаимодействието
със социалния работник, водещ на случай от съответния отдел за закрила на
детето – за деца и ученици в риск; 14. координира взаимодействието със съответните специалисти от лечебни заведения – за деца и ученици с хронични
заболявания; 15. изготвя доклади до директора на детската градина или училището, съответно в 7-дневен срок след края на първия учебен срок и в 10-дневен
срок след края на втория учебен срок на учебната година, съдържащ оценка
на развитието на детето или ученика, на постигнатите цели и резултатите от
обучението, на използваните специални педагогически средства и методи на
работа, на изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика (чл. 133,
НПО, 2016).
Във връзка с организирането и координирането на процеса на осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в Наредбата за приобщаващо образование е записано, че със заповед на директора на детската градина или на училището в началото на всяка
учебна година се определя координиращ екип в детската градина или в училището (чл. 7, ал.1, НПО, 2016). В този екип може да бъде включен и учител
или друг педагогически специалист с компетентност и/или опит в областта на
приобщаващото образование (чл. 7, ал. 2, НПО, 2016). Координиращият екип
(респ. учителят, ако е включен в него) осъществява следните функции: 1. обсъжда наблюденията и анализите на учителите в групата в детската градина/
класните ръководители и на учителите, които преподават на ученика, във връзка с обучението, развитието и участието на детето или ученика в дейността на
групата/класа; разглежда документите на децата и учениците, включително от
изследвания и консултации – при наличие на такива, и въз основа на събраната
и анализираната информация разпознава потребностите от предоставянето на
обща подкрепа за личностно развитие на дете или ученик или от извършване
на оценка на индивидуалните потребности за предоставяне на допълнителна
подкрепа за личностно развитие на дете или ученик; обсъждане и анализиране
на информация за детето или за ученика с цел разпознаване на потребности
от подкрепа може да се извърши и по инициатива и предоставяне на такава
информация от родителя, от представителя на детето или от лицето, което полага грижи за детето; 2. предлага на директора да утвърди съставите на екипите
за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците – в случай на потребност от предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;
3. координира извършването на оценките на индивидуалните потребности на
децата и учениците със специални образователни потребности, в риск, с изявени дарби и с хронични заболявания от екипите за подкрепа за личностно
развитие; 4. координира предоставянето на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от педагогическите специалисти в детската градина или в училището; 5. преценява съвместно с учителите,
с класните ръководители, с психолога или с педагогическия съветник необхо-
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димостта от осигуряването на педагогически специалисти – ресурсни учители,
рехабилитатори на слуха и говора и други, и предлага на директора да ги осигури в зависимост от индивидуалните потребности на детето или на ученика
от регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,
от Държавния логопедичен център, от център за подкрепа за личностно развитие или от специално училище за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания; 6. осъществява връзката и координира осигуряването на
подкрепата за личностно развитие на децата и учениците с органите на местното самоуправление, включително по отношение на възлагането на дейности
за подкрепа за личностно развитие по чл. 49, ал. 1, т. 2, 3, 4, 5 и 6 ЗПУО (Чл. 49.
(1) Центровете за подкрепа за личностно развитие според дейността си са за:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; 2. кариерно ориентиране и консултиране; 3. превантивна с деца и ученици; 4. ресурсно подпомагане
на деца и ученици със специални образователни потребности;, диагностична,
рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа; 5. педагогическа
и психологическа подкрепа; 6. прилагане на програми за подкрепа и обучение
за семействата на децата и учениците с увреждания.); 7. координира работата
на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците с родителите, представителите на децата или с лицата, които полагат грижи за децата; 8. координира работата и взаимодействието на всички екипи за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците в детската градина или в училището; 9. организира съхраняването на документите по чл. 69, ал. 3 и 4 на
децата и учениците, за които са формирани и работят екипи за подкрепа за
личностно развитие ((3) За извършването на оценката родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, представя следните
документи:1. заявление до директора; 2. статуси от проведени предварителни
изследвания и консултации – психологични, логопедични, медицински – при
наличие на такива, в зависимост от потребностите на детето или ученика; 3.
всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и
социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други
документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето или ученика, включително документи от детската градина при наличие на
такива,необходими за извършване на оценката по чл. 68, ал. 2; 4. протокол от
специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия
и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на
Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания,консултации,
епикризи и други, които удостоверяват заболяването – при деца и ученици с
хронични заболявания. (4) При извършването на оценката се вземат предвид и:
1. резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения; 2. документите от личното образователно дело на детето
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или ученика и материали от портфолиото на детето; 3. други документи, при
необходимост, по преценка на екипа по чл. 68, ал. 2.); 10. осъществява връзката
и координира работата с координиращите екипи в детските градини и училищата, както и с останалите институции в системата на предучилищното и училищното образование и с други институции и организации, работещи с деца,
по отношение на предоставянето на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; 11. осъществява връзката и координира
с регионалния екип за подкрепа за предоставянето на методическа подкрепа за
работа с деца и ученици със специални образователни потребности от екипи
на детски градини и училища, от центрове за подкрепа за личностно развитие,
от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена
полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища,
в зависимост от конкретните потребности на детската градина или училището;
12. осъществява връзката и координира със съответния регионален център за
подкрепа на процеса на приобщаващото образование и с Държавния логопедичен център организирането и провеждането на различни дейности, свързани с
квалификация на педагогическите специалисти в детската градина или училището; 13. организира и координира дейности и събития в детската градина или
училището за децата и учениците, за училищната и за родителската общност,
насочени към промяна на нагласите и приемане на различието, както и към
изява на дарбите на децата и учениците; 14. организира и координира дейностите във връзка с провеждането на събеседването и насочването в определена
подготвителна група на задължителното предучилищно образование или в определен клас на малолетни и непълнолетни чужденци, търсещи или получили
международна закрила, при приемането им за обучение в детска градина или
училище; 15. изготвя и представя на педагогическия съвет след приключване
на втория учебен срок на съответната учебна година обобщен доклад за състоянието на процеса на приобщаващото образование в детската градина или
училището; докладът се представя и на началника на съответното регионално управление на образованието, който след обобщаване на информацията за
областта я предоставя на органите на местното самоуправление за целите на
анализа на потребностите от подкрепа в общината, както и на областния управител (чл. 7, ал. 2, НПО, 2016).
Според чл. 15 на същата наредба общата подкрепа за личностно развитие
в училището, която е насочена към всички деца в подготвителна група за задължително предучилищно образование и към всички ученици в класа, следва
да гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността
на училището. За да се реализира успешно тази подкрепа е необходима от една
страна екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, а
от друга изпълнение на определени специфични задължения. Екипната работа
включва: 1. обсъждане на дейностите за обща подкрепа, в които се включват
децата и учениците – обмен на информация и на добри педагогически практи-
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ки с цел подкрепа на всички учители за подобряване на работата им с децата в
групата или с учениците в класа; 2. провеждане на регулярни срещи, когато са
за целите на превенцията, между малка група учители и други педагогически
специалисти в детската градина, съответно между класния ръководител, учители и други педагогически специалисти в училището, за: а) преглед и обсъждане на информацията по чл. 22, ал. 2 за обучението и развитието на дете или
ученик (ал.2 – 1. сведения от педагогически специалисти за силните страни на
децата и учениците, които срещат затруднения в обучението, и на индивидуалните им нагласи по отношение на ученето и участието в образователния процес и в дейността на институцията; 2. сведения от педагогически специалисти
или от социален работник в детската градина или в училището – за наличие
на възможни рискови фактори в средата на тези деца или ученици; 3. данните
от информацията, която придружава тези деца и ученици от детската градина,
включително за предоставяни дейности по обща подкрепа за личностно развитие в детската градина; 4. данните от установяването на готовността на тези
деца за училище от логопедично изследване, портфолио и др.); б) набелязване
на конкретни мерки за обща подкрепа само за отделни деца и ученици – в случаите по чл. 23, ал. 1. – когато се установят затруднения в обучението на детето
или ученика и/или има рискови фактори в средата, които може да повлияят на
обучението му, но които все още не изискват предоставяне на допълнителна
подкрепа за личностно развитие и когато се установи, че дете или ученик напредва значително по-бързо в обучението и развитието си от децата или учениците на неговата възраст. (2) На родителя, представителя на детето или на
лицето, което полага грижи за детето, се предоставя информация за работата с
детето или ученика и при необходимост се кани на срещите по ал. 1, т. 2. (чл.16,
НПО, 2016). Независимо че законодателят не дефинира посочените дейности
като задължения по своята същност, те са такива.
Член 68 от НПО гласи, че: (1) допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците се предоставя въз основа на извършена оценка на
индивидуалните им потребности. (2) Оценката по ал. 1 се извършва от екип
за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика. В контекста на това
като допълнителни специфични задължения на учителите/класните ръководители може да се посочи и това, което е записано в чл. 71, а именно: (1) Оценката
на индивидуалните потребности на деца и ученици, за които има индикации,
че са със специални образователни потребности, се извършва от психолог, логопед, ресурсен учител, а при деца и ученици с увреден слух или с нарушено
зрение – и от рехабилитатор на слуха и говора или от учител на деца и ученици
с нарушено зрение, съвместно с учителите в групата в детската градина/класния ръководител и с учителите, които преподават на ученика в училището.
Оценяват се познавателното развитие, комуникативните умения, социалните умения, физическото развитие, адаптивното поведение, психичните реакции, семейното функциониране. (2) Оценката на индивидуалните потребности
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на деца и ученици в риск се извършва от психолог и/или от социален работник
в детската градина или в училището съвместно с учителите в групата в детската градина/класния ръководител и с учителите, които преподават на ученика в
училището. Оценяват се рисковите и защитните фактори в ситуацията на детето или ученика и неговата среда. (3) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с изявени дарби се извършва от учителите в групата
в детската градина/класния ръководител и от учителите, които преподават на
ученика в училището, съвместно с психолога или педагогическия съветник.
Оценяват се конкретните области на изявени дарби и способности. (4) Оценката на индивидуалните потребности на деца и ученици с хронични заболявания
се извършва от психолога съвместно с учителите в групата в детската градина/
класния ръководител и с учителите, които преподават на ученика в училището,
с медицинския специалист в здравния кабинет в детската градина или училището в сътрудничество с личния лекар на детето или ученика. Оценява се здравословното състояние на детето или ученика и влиянието му върху обучението
(НПО, 2016).
Учителската професия се характеризира с високи социални, педагогически и професионални изисквания (Becker, 2006: 82). Съвременният български учителят е „удавен“ в задължения. Ежедневно той се сблъсква с широк
спектър от задачи. Ролите и взаимоотношенията, в които влиза, са много покомплексни от представата на обществото за тях. Новата нормативна уредба
вместо да облекчи дейността му, като намали отговорностите, тя го натоварва с
все повече и повече задължения, накои от които са свързани с пряката му дейност – обучението и възпитанието на децата и учениците, а други се отнасят до
извънкласната и извънучилищната дейност. Това предполага по-висока физическа и интелектуална натовареност, а като следствие – по-високо психическо
и емоционално напрежение, свързано с високата емоционална включеност в
дейността, времевата рамка и организационните моменти на педагогическата
дейност, и отговорността пред администрацията, родителите и обществото.
Много учители основателно се оплакват от непрекъснато нарастване на задълженията им при същевременно влошаване на условията за работа, поведенчески проблеми на учениците и отслабващата подкрепа от страна на родителите.
Все по-често се срещат „объркани, уморени, тревожни, невярващи в нещо добро и демотивирани учители.“ Техните „погледи“ отразяват различни емоционални състояния – „от несигурност, неувереност, през апатия и липса на заинтересованост, любопитство, до напрегнатост, нервност, ескалираща до агресивност“ (Захариева, 2012:34). Когато силно мотивирани учители не издържат
на напрежението вследствие на прекомерни отговорности и първоначалното
въодушевление от тяхната дейност се превърне в разочарование и недоволство,
това се отразява негативно на процеса на обучение и възпитание. Високото качество на преподаване и учене може да се гарантира в дългосрочен план само
с психично здрави учители, т. е. учители, които са удовлетворени, ангажирани,
устойчиви спрямо специфичните професионални натоварвания.
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Правата на учителите са свързани с легитимната свобода на визираната
общност с цел оптимизиране на процеса на обучение и възпитание и отношенията, свързани с него.
Основните права на съвременния учител заложени в ЗУПО са:
1. зачитане правата и достойнството им;
2.	възможността сами да определят методите и средствата за провеждане
на образователния процес съобразно принципите и целите, определени
в този закон;
3.	формирането на политиките за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие;
4.	професионална подкрепа в процеса на изпълнение на служебните си
задължения;
5. повишавне на квалификацията им;
6. поощряването и награждаването им (ЗУПО,чл. 219, ал (1)).
Като позитив може да се изтъкне, че за първи път законодателят предписва и някои допълнителни права на учителите. Според чл.219, ал. (4) при изпълнение на служебните си задължения педагогическите специалисти, (…) без
норма преподавателска работа (…) имат право на представително облекло за
всяка календарна година при условия и по ред, определени с наредба, издадена
от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите. Средствата за представителното облекло се осигуряват от бюджета на съответната институция. (ЗУПО, чл. 219, ал. (4)). Ал. (5) гласи, че педагогическите
специалисти, които работят в малко населено място извън местоживеенето си,
имат право на възстановяване на извършените от тях разходи за транспорт от
местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота
при условия и по ред, определени в наредба, издадена от министъра на образованието и науката съгласувано с министъра на финансите (ЗУПО, чл. 219, ал.
(5)).
При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на
бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса
на труда – в размер на 10 брутни работни заплати (ЗУПО, чл. 219, ал. (6)).
За сравнение – в отменения вече Правилник за прилагане на ЗНП правата на учителя са свързани основно с възможността за избор на методите и
средствата на обучение, като се акцентира на интерактивните методи и новите
информационни технологии (чл. 127, ал. 1, т. 1) съобразно училищната материално-техническа база (т. 6) и повишаването на квалификацията и образованието му (т. 3, 4). Той има право да участва при избора на учебници по съответния
учебен предмет (т. 2), както и да изказва мнения и да дава предложения, свързани с развитието на училището (т.5) (ППЗНП).
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Както в стария Правилник за прилагане на ЗНП, така и в Новия закон,
правото на учителя да повишава квалификацията и образованието си по
своята същност е задължение. Ако учителят иска да е добър професионалист
трябва непрекъснато да повишава квалификацията си, за да е запознат с найновите постижения в областта на образованието. Ако иска да е атрактивен за
съвременните ученици следва да избира и прилага най-подходящите методи,
средства и технологии. В съдържателен план възможността за избор на методи,
средства и технологии също не може да бъде определена като право, тъй като
това е част от всекидневна работа на учителя и в този контекст това е по-скоро
е задължение, отколкото право.
Пренебрегването на правата е традиционно за българското образование.
В статията „Нормативна уредба на дисциплината в новобългарското училище
през Възраждането“ В. Атанасова пише: „Прави впечатление, че се акцентира
върху задълженията на свързаните с училището лица, и в много по-малка степен са засегнати техните права“ (Атанасова, 2009:19 – 20). Актуалното българско образователно законодателство не прави изключение по отношение на тази
тенденция, тя се запазва устойчива във времето. Въпреки че законодателят ясно
е разграничил правата от задълженията, задълженията на съвременния учител
са много повече, отколкото правата му, а при по-внимателен прочит се открива, че някои от правата са всъщност задължения. Ограничавайки до минимум
правата на учителя, законодателят всъщност ограничава до минимум неговата
свобода. По този начин учителят се държи в подчинение, а в пряката си работа се сблъсква с множество институционални ограничения и бюрократични
пречки. Правата на човека, респ. на учителя, са такива, каквато е държавата.
Една „лоша“ държава предопределя лоша съдба и на правата на човека/учителя.
Тя или няма да ги признава, или няма да съдейства за тяхното осъществяване.
Независимо че са фундаментални, правата на човека не са абсолютни. Те могат
да бъдат игнорирани и често са игнорирани поради подмяна на ценностите.
„Бюрократичната матрица“ от отговорности, в която са поставени учителите, ограничава добрите намерения и креативността им, все по-малко остават „белите лястовици“ в учителската професия, които си позволяват смело и
решително да се противопоставят на статуквото; това не вещае нищо добро за
българското образование – никой няма право принудително да поставя българския учител в това подчинено състояние, защото един учител с пречупени
криле никога няма да научи децата да полетят към познанието, към живота, а
нали точно това е неговата основна функция; „подчиненият“ не познава свободата и не може да даде и да научи на свобода, защото самият той е в окови.
Основателно Я. Корчак пише: „Ние не можем да променим нашия живот на
възрастни, защото сме възпитани в робство, не можем да дадем свобода на детето, докато сами сме в окови“ (Корчак, 1984: 126).
От направения преглед на ЗПУО, Наредба № 12 и НПО по отношение на
правата и задълженията на учителите могат да се направят следните изводи:
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• съществува голям дисбаланс между правата и задълженията на учителите, в полза на задълженията (учител – професия със задължения, без права);
запазва се една устойчива за българското образование тенденция задълженията да са много повече в количествено отношение от правата, независимо че в
новия ЗПУО в сравнение със стария Правилник за приложение на ЗНП основните права на учителите са разширени и с допълнителни права;
• правата и задълженията на съвременния учител формално са диференцирани от законодателя, но съдържателно някои от правата по своята същност
са задължения;
• законодателят предявява към учителя множество нови задължения и
отговорности, свързани с подкрепата на личностното развитие на децата и учениците;
• правата на съвременния учител са ограничени не само количествено, а
и съдържателно.
Никое законодателство не е съвършено. Учителската професия мени обхвата, формите си на реализация, функционалната си насоченост и част от
своето съдържание. Динамични и променливи са и изискванията към учителите и техните преки професионални задачи. И в бъдеще, в зависимост от новите
реалности, възгледите за правата и задълженията на учителите непрекъснато
ще се променят и коригират.
През последните двайсет и осем години българското общество се развива
динамично в условията на новите технологии и процесите на световна глобализация. Промените в обществения живот настъпват все по-ускорено и стават
все по-многообразни и интензивни. Днес очакванията към образованието са
големи и те могат да се разглеждат в контекста на изграждане на един мирен и
демократичен свят, в който човешките права се зачитат. Бързо променящото се
общество, динамичните глобални и локални промени поставят пред образованието нови предизвикателства, рискове и отговорни задачи, които трябва да се
решат както в национален план, така и на ниво училище. Сред неписаните клаузи на т. нар. обществен договор присъства и тая – обучението и възпитанието
на децата да e поверено на хора, които са „учили за това“, които имат сили да
поемат върху себе си тази отговорност и имат призвание да го направят. Задължение на останалите възрастни е да им съдействат, да пазят авторитета им пред
техните възпитаници, да бъдат единни с тях в изискванията си. Никой не може
да получи знания, ценности, идеали от хора, на които не вярва.
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ABSTRACT: Collaborative learning is a modern teaching and learning approach
based on the ideas of constructivism, personalized and interactive learning. This
article examines the essence and impact of collaborative learning on learner results
in both theoretical and applied aspects.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 82/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Основната роля на образователната дейност е да се подпомогнат обучаваните да открият света на човека и човека в света, да се издига духовността и
нравствеността. Обучаващите трябва да създават образователна среда, която
развива мисленето, развива креативните способности и съдейства за хармонизирането на междуличностните отношения. Бъдещият специалист трябва да е
в синхрон с променящото се общество и неговите нови потребности, а образователната дейност трябва да помага за неговата самоорганизация и израстване.
Съвместното обучение е образователен подход за преподаване и учене,
който включва групи от студенти, които работят заедно за решаване на даден
проблем, да решат задание или да създадат продукт. Според Герлах „Съвместната работа се основава на идеята, че ученето е естествена социална дейност, в
която участниците общуват помежду си Това е обучение, което се осъществява
чрез общуване“ [6].
За Eвърет и Драпо колаборативното обучение по дефиниция предвижда
споделена работа, в която се използват различни знания и опит за постигане на
качество чрез сблъсък на различни гледни точки, чрез изграждане или консолидиране на общност от обучаеми. При колаборативното обучение ударението
се поставя върху интерактивните взаимодействия, при които общите схващания се подлагат на обсъждане и се развиват именно чрез различието в знанията, уменията и позициите на участниците. То се подхранва от тези различия, а
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мотивацията на студентите нараства с поемането на различни роли и отговорности [5].
Aртц и Нюман определят съвместното обучение като „дейност, която се
провежда от малък брой обучаващи се, които работят в екип за реализиране
на задача, за постигане на обща цел и за намиране на решение на проблем“ [2].
Определението на Джонсън [7] е, че това е обучение в малки групи, с цел
насърчаване индивидуалните усилия на обучаващите се и процеса на колективно учене.
Според Дейвидсън [4] колаборативното обучение е групова дискусия и
търсене на възможни решения, които изискват взаимодействието между различните субекти, съставящи групата, коопериране, съдействие, лично присъствие и помощ между тях.
Съществуват много подходи за съвместно обучение. В основата им са идеите на конструктивизма, личностно ориентираното и интерактивното обучение:
1. Ученето е активен процес, в който учащите асимилират информацията
и свързват това ново знание с вече съществуващите.
2. Ученето се нуждае от предизвикателство, което да провокира обучаемите да активизират своята ангажираност към партньорите си и да започнат да
синтезират информация, вместо само да я запаметяват.
3. Учащите се имат преимуществото да са изложени на различни гледни
точки на хора от различни среди и култури.
4. Обучението е много по-ефективно в социална среда, където учащите
общуват. По време на тази „интелектуална гимнастика“, обучаемият създава
рамка и смисъл на дискусията.
5. В среда на съвместна работа обучаемите са предизвикани от две страни – социална и емоционална, т.к. те чуват/виждат различни перспективи и
трябва да изложат и защитят своите идеи. Правейки това, обучаемите създават
своя уникална концептуална рамка, а не разчитат на предложената им такава от
експерти. По този начин в средата на съвместното обучение обучаемите имат
възможност да дискутират със съмишленици, да излагат и защитават идеи, обменят различни убеждения, въпроси и други концептуални рамки и участват
активно [10].
Съвместна работа може да бъде включена в стандартен учебен час по
множество начини. Някои изискват задълбочена подготовка, като дългосрочен проект, докато други изискват по-малко − например въпрос по време на
лекция, по който студентите трябва да обсъждат становището си със своите
съседи. Смит и МакГрегър (пак там) пишат: „В съвместни класни стаи процесът
преподаване/слушане/оценяване може да изчезне изцяло, но той се интегрира
в други процеси, които са базирани на студентски дискусии и активна работа с
учебния материал.“
Независимо в каква степен е заменен лекционно−базирания курс, целта е
промяна на фокуса в обучението от учител−центриран към учащ−центриран.
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Достъпът до образование не трябва да означава единствено достъп до
учебно съдържание (което е лесно достъпно и без официално записване в учебно заведение), това трябва да означава достъп до богата учебна среда, която
дава възможност за взаимодействие и свързаност. Качествената учебна среда
включва възможности за обучаемите да участват в интерактивни и съвместни
дейности с техните колеги; тази среда се стреми да допринесе за по-добри учебни резултати, включително развиване на по-високо мисловно равнище.
Специфичните педагогически предимства на съвместното обучение са:
• развитие на критично мислене и умения;
• съвместно създаване на знания и значения;
• рефлексия/размисъл;
• преобразуващо обучение [8].
Влиянието на обучението в малки групи в SMET колежански курсове
(Science, Mathematics, Engineering, and Technology (SMET) −- в областта на науката, математиката, инженерните и технологичните дисциплини), е отразено в
мета анализа на Спрингър и колеги [11], който показва „значителен положителен“ ефект върху три фактора – постижения, постоянство и нагласа. На базата
на 49 независими извадки, от 37 проучвания, студентите, които се обучават в
малки групи демонстрират по-високи постижения (с увеличение от 0.51), отколкото колегите си, които не са работили в колаборативни или кооперативни
групи. Подобен резултат, базиран на 12 независими извадки от 11 проучвания,
обучаваните в малки групи изразяват по-благоприятна нагласа (d=0.55), от
своите колеги в други курсове и програми. Ефектът върху постоянството им е
в размер на 0,46, базиран на 10 независими извадки и резултатите от 9 изследвания, студенти, работили в малки групи са продължили обучението си в повисока степен, в сравнение със студенти, които не са работили кооперативно
или колаборативно. Измерената самооценка на обучаваните за равнището им
на компетентност в изучаваната материя е нараснала със средния ефект от 0.28.
Спрингър изчислява, че поставени в съвместна учебна среда, натоварването и
умората на колежаните намалява с 0.22, в сравнение със студентите, които не са
учили съвместно. Резултатът на съвместни обучителни дейности върху самочувствието на учащите е колеблив: повечето проучвания показват положителен ефект на академичното, социално и общо самочувствие, въпреки че някои
проучвания не показват промяна в този параметър [9, 3].
Съвместната работа на студентите в SMET курсове в колежанските програми цели повишаване на готовността на студентите за сътрудничество в тяхната кариера и да им дава по-ясна представа от реалните дейности в работата
на инженери и учени. Американската асоциация за научно развитие (American
Association for the Advancement of Science) съветва: „естеството на съвместната
работа в науката и технологиите трябва да бъде строго стимулирана чрез чести
групови дейности в класната стая. Учени и инженери трябва да натрупат опит
за споделяне на отговорността за знанията си“ [1].
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Положителното въздействие върху резултатите на обучаемите е обвързано с едновременно създаване на групови цели и изискване на индивидуална
отчетност. По този начин членовете на екипа имат мотивацията и стимула да
си помагат един на друг чрез общата задача. Отношенията между различни
етнически групи също се подобряват, когато личности от различни среди са
обединени в уважително сътрудничество да обсъдят конкретни и нетривиални
концепции. Традиционната алтернатива на обучението в екипи е поставянето
на обучаемите в конкурентни отношения, което противопоставя студентите
един на друг за постигане на академичен успех. В съвместното учене по-успешно се справят и учащите със специални образователни потребности. По този
начин те са по-лесно интегрирани и социално приети от своите колеги, което е
установено чрез социометрични стойности [9, 3].
Като недостатъци на съвместното учене могат да се посочат:
• учащите се придвижват с различна скорост;
• баланс на силите – един от най-големите проблеми. Не всички в екипа
имат равен глас; обикновено един е лидер, друг се грижи за запис на данните; в
крайна сметка все някой се чувства пренебрегнат и недооценен;
• по-стеснителните може да не се чувстват комфортно;
• не всеки взема участие; не всички членове на екипа имат възможност или
желание да се включат в работата и тогава останалите трябва да свършат цялата
работа; в някои случаи член на екипа може да възприеме твъде лидерска позиция и да не допусне намесата на останалите от екипа, а просто да реши задачата
по своя си начин;
• често членовете на екипа не разделят равностойно задачите, а всички
получават една и съща оценка; в крайна сметка някои учащи получават оценка,
която не заслужават;
• същината на проблема не може да бъде правилно разбрана, ако не си я
открил сам; понякога се пропускат знания, които трябва да бъдат научени, докато сам работиш по друга част от проекта.
Проучванията върху съвместното учене посочват следните положителни
резултати:
• разширяване на знанията на групата;
• по-активно участие на по-плахите и неуверени студенти, както и на учащи със СОП; преодоляване на предразсъдъци, стереотипи или на междуличностни бариери за комуникация;
• развива позитивна взаимна зависимост между хората от обучаващата се
група; междуличностните отношения са от основно значение в процеса на учене;
• намалява неувереността в собствените възможности и чувството за несигурност;
• намалява страха от конфронтация и оценяване;
• да се работи заедно означава да се правят сравнения между различните
решения, различните стратегии за разрешаване на проблем и на различните
методи за разбиране и учене, които предлагат различните личности;
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• дискусията в малки групи (от 4 или 5 човека) позволява на всеки да задава често въпроси и по-лесно да се включи, докато големите групи по принцип
се доминират само от няколко обучаващи се, които са лидери;
• увеличава се усещането за лична отговорност;
• малките групи повишават индивидуалната мотивация, тъй като обучаемият се чувства комфортно в присъствието на другия, отворен за съдействие и
подкрепа, не се чувства изолиран в реализирането на дадена задача.
• придобиване и усъвършенстване на социални компетентности (отговорност, диалог, взаимодействие и други); придобиване на комуникативни компетентности;
• нивото на конкуренция намалява, тъй като най-напредналите обучаващи се могат да предадат на другите знанията си и са стимулирани от идеята да
работят за други към постигане на обща цел;
• повишена мотивация по отношение на непрекъснатото учене;
• възможността да се пренесат уменията за съвместна работа и извън образователната среда.
Друг факт в полза на съвместното учене е това, че обучаващият се трябва
да сведе до знанието на групата идеята, в която той вярва, опита си и очакванията си. С други думи, всичко това оказва влияние на личностното разбиране
на отделният индивид и на процеса на обучение. Ученето не е просто пасивно
приемане на знания, то включва преструктуриране на нова информация, с цел
адаптацията ѝ към собствените натрупани знания. По този начин е възможно
да се изгради активно собствен познавателен курс, вместо да се дублират или
копират модели предадени от други.
Съвместното обучение/учене е във висока степен интерактивен процес,
който следва идеите на личностно ориентирания подход за учене и на конструктивизма.
Още през 70-те години на миналият век съвместното учене е мащабно използвано в Скандинавските и Англосаксонски страни на Европа. В действителност то е прилагано на всяко научно и образователно ниво като стандартен
метод за учене [12].
Съвместното (колаборативно) обучение е ефективен интерактивен процес, който следва идеите на личностно ориентирания подход за учене и тези на
конструктивизма. В резултат на съвместно обучение се разширяват знанията
на обучаемите, нараства тяхната мотивация и отговорност за постигане на поставените междинни и крайни цели, повишават се социалните компетентности
и толерантността на учащите, техните умения да слушат и възприемат широк
кръгозор от гледни точки и становища, умения за преценка и вземане на решения и поемане на съответната отговорност.
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Nedyurmagomed G. Gadzhimirzovich, Rajabova R. Valievna
ABSTRACT. The article deals with the essence of multicultural education and education of senior pupils in the modern secondary school of the North Caucasus, the
goals and requirements for the content of multicultural education are considered.
An effective model of multicultural education of senior pupils is offered, the content
of its basic components is considered.
KEYWORDS: multicultural education, multicultural education, educational environment, multiculturalism, model of multicultural education.
Проблема поликультурного воспитания старшеклассников в современной общеобразовательной школе (в том числе школ Северного Кавказа), является приоритетным направлением в отечественной теории воспитания. Это
обусловлено тем, что в обществе существуют многочисленные объективные и
субъективные причины возникновения и обострения многочисленных социальных, межэтнических и межрелигиозных конфликтов на международном,
региональном, клановом и межличностном уровнях.
Анализ отечественной теории и практики поликультурного воспитания
старшеклассников в современной общеобразовательной школе Северного Кавказа позволил выявить противоречия между острой необходимостью подготовки учащихся старших классов для жизнедеятельности в полиэтнической и
этнокультурной среде в условиях обострения социальных конфликтов разного
уровня сложности и неразработанностьюэффективной «модели поликультурного воспитания старшеклассников» в современной многонациональной школе (т. е. педагогических технологий, методов, форм; организационно-педагогических условий) и методических рекомендаций по ее эффективной реализации
в современных условиях развития общества.
Сейчас поликультурное образование рассматривается в качестве важной
составной части общего образования. В работах ученых используются различ-
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ные определения понятия рассматриваемого феномена (поликультурное воспитание), сущность которых тождественна, так как они имеют разное лингвистическое происхождение: поликультурное образование (О.В. Гукаленко, З.А.
Малькова, Л.Л. Супрунова); мультикультурное образование (И.В. Балицкая,
Г.В. Палаткина, Я. Пай); многокультурное образование (Г.Д. Дмитриев, Н.И.
Кочетыгова, В. Миттер); поликультурное воспитание (Н.В. Бордовская, А.Н.
Джуринский, В.В. Макаев); интеркультурное воспитание (И.П. Иванов, Т.Б.
Лаврова, W. Nieke) и др.[2; 5; 8].
Поликультурное образование («multicultural education») – это «процесс
усвоения подрастающим поколением этнической, общенациональной (российской) и мировой культуры в целях духовного обогащения, развития планетарного сознания, формирования умения и готовности жить в многокультурной
полиэтнической среде» (О.В. Гукаленко) [1].
Поликультурное воспитание – это общесоциальное воспитание современной личности, которое во многом обеспечивает активную жизнедеятельность
человека, его способность ориентироваться и адекватно воспринимать различные сферы социальной действительности, гармонизирует внутренний мир
личности и ее отношения с обществом.
Поэтому, еще в начале ХХ века П.Ф. Каптерев подчеркивал, что «нужно
обратиться не к одному народу, а ко многим, рассмотреть их идеалы и ценными чужими свойствами пополнить недостатки своего национального идеала;
народное нужно сочетать с инородным, со всенародным и общечеловеческим»
[3].
Поликультурное образование сегодня должно базироваться на идеях
мультикультурализма (Ч. Кукатас, В. Сайзмор, Н. Смелзер и др.), где каждый
человек рассматривается как бикультурная или многокультурная личность. С
одной стороны, он «носитель культурных ценностей, норм своей культурной
общности», с другой – «представитель общенациональной культуры», ценности которой сформировались в ходе исторического развития государства.
Поэтому поликультурное воспитание сегодня наиболее эффективно при
реализации поликультурного образования учащихся общеобразовательных
учреждений, и в первую очередь – старшеклассников, так как в этот возрастной
период наиболее эффективно развитие у школьников различных ценных для
личности и общества качеств (социальная активность, согласование личных и
общественных интересов и т.д.). Совершенствование воспитания и обучения
учащихся призвано осуществляться в контексте создания поликультурного образовательного пространства школы как одного из определяющих факторов,
влияющих на развивающуюся личность, как универсальной среды поддержки личности студента. Дж. Бэнкс отмечает, что этнические, лингвистические,
расовые и другие культурные отличия, обогащают общество и конкретную
личность, т.к. дают ей возможность использовать достижения других культур
для более полной реализации своих способностей, внести свой вклад в развитие общества [9].
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Многокультурное общество XXI века испытывает потребность в новом
мировоззрении, направленном на интеграцию культур и этносов с целью их
сближения и духовного обогащения. Все это обосновывает значимость поликультурного образования, целью которого выступает формирование человека
культуры, личности, способной к продуктивной жизнедеятельности в поликультурной среде.
В основе поликультурного образования лежит принцип поликультурности (теоретическое положение о том, что все культуры различаются своим содержанием, каждой присущи свои преимущества и недостатки, а значимость
культуры определяется индивидами). Принцип поликультурности предполагает, что содержание образования должно отражать определенные элементы
разных этнических культур.
Поликультурное образование старшеклассников должно исходить из требования содержания таких уровней:
– всеобщее образование (глобальное – мега), вобравшее в себя все лучшее
из общечеловеческого, достижения педагогической науки, основные современные доктрины в образовании;
– общее образование (государственное – макро), основанное на общегосударственных стандартах, но вобравшее в себя особенности различных региональных образовательных государственных систем;
– частное образование (региональное, местное – мезо), основанное на этнокультурных и этнопедагогических особенностях в обучении, учитывающее
местную культуру, обычаи в формировании ценностных ориентации современной личности;
– единичное образование (микро), учитывающее все положительное и
прогрессивное в личности, позволяющее раскрыть потенциально заложенные
в каждом человеке способности, помогающее быстрой адаптации в любом поликультурном окружении.
Таким образом, поликультурное образование учащихся старших классов
общеобразовательных учреждений представляет собой сложную и многоуровневую систему образования, основанную на формировании подрастающего
поколения, не только хорошо знающего культурные и языковые особенности
своего и иных народов, конфессий, гендерных и социальных групп, но и понимающего эту специфику, а также проявляющегося в реальной жизни толерантное отношение к ним, осуществляющего установки мира и согласия в общении
с ними [6].
В педагогической теории еще нет однозначного понимания цели поликультурного образования и воспитания. В работах исследователей она формируется по-разному:
– формирование личности, способной к эффективной жизнедеятельности
в многонациональной и поликультурной среде, обладающей чувством понимания и уважения к другим культурам, владеющей умением жить в согласии с
представителями иных этносов, рас, верований и культур (З.А. Малькова, Л.Л.
Супрунова и др.) [8];
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– способствовать с помощью общественных институтов созданию демократического государства (имеющего общепризнанные характеристики) (Г.Д.
Дмитриев и др.);
– формирование развитой личности, способной к саморазвитию и осуществляющей этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальной традиции, ценностей российской и мировой культуры (Концепция развития поликультурного образования);
– развитие межкультурной компетентности у подрастающего поколения
(Д. Бэнкс) [9];
– удовлетворение образовательных запросов представителей всех этносов и подготовке граждан к жизни в современном мультикультурном обществе
(Г.В. Палаткина и др.) [5].
При изучении такого явления, как поликультурное воспитание старшеклассников, моделирование является необходимым элементом исследования,
позволяющим согласовать между собой множество структурных элементов и
их функциональных связей.
Сложность и многогранность поставленной перед общеобразовательными учреждениями задачи, требует разработки и реализации современной «модели поликультурного воспитания» в многонациональной школе. Структурные
компоненты модели раскрывают организацию поликультурного воспитания
старшеклассников в многонациональной школе и обеспечивают взаимодействие между элементами по формированию поликультурной компетенции.
Разработанная модель построена на основе учета специфики учебной деятельности учащихся при изучении дисциплин в старшей школе, как составной
части среднего образования. Ядром модели является личность старшеклассника в сконструированных специальным образом целостных педагогических
условиях поликультурной образовательной среды [7].
Модель включает в себя целевую, предметно-дидактическую, содержательную, процессуально-деятельностную и оценочно-результативную стороны
учебной деятельности старшеклассников, реализует цели обучения и воспитания в одном потоке образовательного процесса.
1. Целевой компонент определяется социальным заказом общества, государства и международных организаций (ООН, ЮНЕСКО, ЕС и др.) и заключается в осуществлении поликультурного воспитания. Целевой компонент отражается в ФГОС, что определяет цель и задачи реализуемого поликультурного
образования. В качестве цели выступает поликультурная компетентность старшеклассников.
Цель конкретизируется в задачах информационно-образовательных, развивающих и воспитательных, и будучи смыслообразующей частью рассматриваемой модели, выражается в ряде задач: формировании системы знаний о
культуре других этносов; развитии стремления к изучению культуры, традиций, языка; воспитании толерантного отношения к представителям иноязычной культуры и т.д. Поликультурное воспитание реализует три группы целей,
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выраженные в терминах «плюрализм», «равенство», «объединение»: уважение
и сохранение культурного многообразия; поддержка равных прав на образование и воспитание; формирование и развитие в духе общенациональных ценностей.
В соответствии с целевым блоком модели рассмотрим предметно-дидактический, содержательный, процессуально-деятельностный и оценочно-результативный структурные блоки, реализуемые в образовательной среде. Говоря об образовательном пространстве (среде), мы имеем в виду влияние
определенным образом связанных между собой условий образования на старшеклассника. В общем смысле «среда» понимается как «окружающее человека
социальное пространство», зона «непосредственной активности индивида, его
ближайшего развития и действия».
Опираясь на работы исследователей (С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин и др.) мы
считаем, что образовательная среда – это предметно-пространственное окружение обучающегося, в котором он осуществляет свою учебную деятельность,
а также специально организованная в образовательном учреждении система
организационно-педагогических условий формирования поликультурной
компетентности. Специфичность поликультурной среды России составляет
высокий уровень миграции. Миграционные потоки ведут к увеличению этнического состава населения РФ.
2. Предметно-дидактический компонент охватывает дисциплины, изучаемые в старшей школе, в основном гуманитарного цикла, элективные курсы, а
также внеурочную деятельность.
Поликультурное воспитание осуществляется на основе трех базовых содержательных линий: это билингвальное обучение; многокультурное воспитание и система мер профилактики этноцентризма. Наличие поликультурного
компонента в учебных дисциплинах позволяет решать двойную задачу: стимулировать интерес учащихся к новому знанию и одновременно предложить
старшеклассникам различные точки зрения на окружающий мир [4].
3. Содержательный компонент поликультурного воспитания строится
вокруг следующих ориентиров: социокультурной идентификации личности;
освоения системы понятий и представлений о поликультурной среде; воспитания положительного отношения к культурному окружению; развития навыков социального общения. Он включает в себя знания национальной культуры (культуроведческие реалии, страноведческие сведения), межкультурные
знания (культурная дифференциация), языковые знания (фонетика, лексика,
грамматика).
Содержательный компонент модели характеризует способы познания
специфических особенностей поликультурного мира на основе педагогического проектирования по направлениям: «Я – представитель своего этноса»
(привитие любви и уважения к своему этносу, гордости за его культурно-исторические достижения, проявление активности в понимании и осознании
специфики родной культуры), «Я – кавказец» (познание особенностей поли-
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культурного Кавказа, понимание и осознание многообразия культур, развитие способностей проявлять гибкость и межкультурное взаимодействие), «Я –
гражданин планеты» (осознание закономерностей развития мировых культур,
их своеобразия, познание общекультурных и специфических культурных ценностей этносов планеты).
Содержательными линиями поликультурного воспитания в процессе
учебной деятельности старшеклассников, являются: формирование идентичности личности в условиях полиэтнического, поликонфессионального и поликультурного государства; социальная и духовная консолидация общества;
обеспечение социальной мобильности личности, качества и доступности образования как факторов уменьшения рисков социального расслоения общества; конструирование социальных норм толерантности и доверия друг к другу
представителей различных социальных групп, религиозных и национальных
культур; успешная социализация подрастающего поколения.
Содержательный компонент объединяет информационно-познавательный, когнитивно-операционный, мотивационно-деятельностный и методический аспекты.
Информационно-познавательный аспект направлен на – усвоение учащимися содержания базовых поликультурных знаний, имеющих общетеоретический характер, что позволяет старшеклассникам успешно овладеть и конкретными знаниями о культуре различных этносов; формирование познавательных умений.
Когнитивно-операционный аспект предполагает обобщение содержания
поликультурных знаний о культуре основных этносов Кавказа, выполнение исследований, решение межпредметных задач по поликультурному воспитанию
в различных дисциплинах, усвоение культуры общения и понимание принципов взаимоотношений с представителями различных этносов, а также формирование поликультурной компетенции старшеклассников в процессе учебной
деятельности.
Мотивационно-деятельностный аспект предполагает рассмотрение этнических ценностей, мотивов, смыслов, идеалов, убеждений, взглядов представителей различных этносов Кавказа, что и определяет отношение учащихся
к окружающему социальному миру. Данный аспект включает и поликультурную деятельность, и отношение старшеклассников к учебной деятельности с
поликультурным содержанием. Данный аспект предполагает формирование у
старшеклассников осознанной мотивации к поликультурно-ориентированной
деятельности.
Методический аспект обеспечивает учителей школьных дисциплин системой педагогических умений, позволяющих успешно осуществлять поликультурное воспитание старшеклассников в процессе учебной и внеучебной
деятельности.
4. Процессуально-деятельностный компонент характеризует формы, методы и средства педагогического взаимодействия, посредством которых осу-

484

Недюрмагомедов Г. Гаджимирзоевич, Раджабова Р. Валиевна

ществляется рассматриваемый процесс, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей старшеклассников; реализует организационную функцию
при осуществлении учебной деятельности старшеклассников.
Взаимодействие учителей и учащихся осуществляется при подготовке и
проведении учебного занятия и опирается на основные принципы поликультурного образования (принцип дидактической культуросообразности; принцип поликультурности и др.) и общедидактические принципы обучения. Соответственно обеспечивается реализация системы целей занятий; строится их
структура, отбирается учебный материал, организовывается исследовательская
деятельность учащихся, обеспечивается взаимодействие и сотрудничество с
учащимися различных этносов и их друг с другом; применяются современные
методы, формы и средства (в том числе и средства народной педагогики – устное народное творчество, национальные традиции и праздники) организации
учебной деятельности, сочетаются различные формы и методы контроля и диагностики результатов поликультурного воспитания и способные обеспечить
эффективное развитие поликультурно развитой личности. Методами, способствующие эффективности поликультурному воспитанию, обычно выступают:
практические (организация творческой и художественной деятельности), наглядные (демонстрация видеоматериалов, презентаций), методы стимулирования (игры) и контроля (устный, фронтальный, индивидуальный опрос, тест).
5. Оценочно-результативный компонент предполагает осуществление диагностического анализа результатов и эффективности поликультурного воспитания старшеклассников, выявление отклонений и причин их возникновения
от намеченных целей, внесение необходимых корректив, на основе определения критериев и уровней сформированности поликультурной компетентности
старшеклассников в учебной деятельности. Коррекция предполагает внесение
необходимых изменений (совершенствование одного или нескольких компонентов) в процессе поликультурного воспитания на разных этапах, их коррекцию, мониторинг и прогнозирование дальнейшей работы.
Оценочно-результативный компонент модели представляет собой критериально-оценочный аппарат, позволяющий обосновать и использовать критерии сформированности поликультурной компетентности учащихся и их уровни (низкий, средний, высокий).
Связь между рассмотренными компонентами модели осуществляется на
содержательном и функциональном уровнях, при этом каждый из них оказывает влияние на последующий путем реализации собственных задач.
Таким образом, ядром модели является развивающаяся личность старшеклассника: ученик (процесс освоения), ученик (развитие личности), ученик
(поликультурная компетентность), что отражает динамику формирования его
поликультурной компетентности.
Эффективность поликультурного воспитания старшеклассников зависит
от реализации определенных организационно-педагогических условий:
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– организация поликультурного образовательного пространства многонациональной школы;
– организации учебного процесса на основе комплексного использования
различных компонентов иноязычной культуры;
– формирование и развитие поликультурной компетенции;
– включения в содержание образовательного процесса фактов культуры,
посредством программ поликультурного образования старшеклассников;
– активизация потенциала образовательного процесса, использование активных методов межкультурного обучения и воспитания;
– формирование понимания и уважения к культуре различных этносов
Кавказа;
– формирование понимания и уважения к иным народам, культурам, цивилизациям, включая культуру быта;
– создание условий для освоения человеком культуры разных народов, и
перевода их в личностный опыт;
– формирование нравственных идеалов на основе духовных и культурно-исторических ценностей этносов Кавказа;
– формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и
свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституциях субъектов Кавказа;
– осознание необходимости межнациональной солидарности и сотрудничества, готовность участвовать в решении проблем другого сообщества и этноса;
– воспитания положительного отношения к культурному окружению;
– развития навыков социального общения и т.д.
Таким образом, поликультурное воспитание старшеклассников представляет собой имманентное направление гуманистической социализации личности, способной сочетать в себе национальное достоинство с равносубъектным
общением и сотрудничеством с представителями других этнических групп
Кавказа.
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КУЛТУРНА СЕНЗТИВНОСТ, НАГЛАСИ И УМЕНИЯ
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛА В
ПЕНИТЕНЦИАРНАТА СФЕРА
Нели Бояджиева
CULTURAL SENSITIVITY, ATTITUDES AND SKILLS
FOR INTERACTION IN PENITENCIAR SYSTEM
Nelly Boiadjieva
ABSTRACT: The work in prisons in intercultural environment is a specific area for
socio-pedagogical work. In the paper is made an analysis of results from an empirical study of the self esteem opinion of cultural sensitivity and attitudes of personal
and helping specialists working with prisoners from minority ethnic groups focused
upon the gypsies. All respondents are sure that the special education and preparing
not only for pedagogical work, but for special communication in intercultural environment are necessary and indispensable. There is presentation of cultural sensitivity level about attitudes, information and professional skills and competences.
KEYWORDS: Cultural sensitivity, attitudes, pedagogical work, counseling, intercultural environment.
Спецификата на социално-педагогическата работата в среда със смесен етнокултурен състав е свързана с най-често срещаната проблематика – преодоляване на бариери, предразсъдъци и стереотипи в общуването, на противоречия,
сблъсъци и противопоставяне, разрешаване и управление на конфликти, психо-социална и педагогическа работа във връзка с десоциализацията и ресоциализацията, превенцията на деструктивни прояви и рецидиви, приобщаване,
интеграция и социално включване, информиране за правата и задълженията,
компенсиране и корекция на модели на девиантно поведение и др. Работещите
в интеркултурна среда с хора от смесен етнически състав се нуждаят от специализирана подготовка за справяне със своите вътрешни съпротиви и изграждане
на етнотолерантни нагласи, подпомагане и помощ за адаптация и интеграция.
Изследването има за цел да представи резултатите от целенасочено проучване на нагласите и обобщеното мнение на работещи със излежаващи наказанията си лица в затвора – персонал в т.ч. и помагащи специалисти. Всички те са
целева група – участници в проект за обучение за повишаване на професионалните умения за работа. Проучват се потребностите и нагласите на работещи в
интеркултурна среда във връзка, тяхната културна сензитивност, информира-
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ност, професионална подготовка и умения за професионално взаимодействие.
Емпиричните данни са събрани чрез специално анкетно проучване и анализ на отговорите на въпросник за самооценка на културна сензитивност. Осъществено е анонимно писмено допитване на 48 въпроса и твърдения чрез избор
на степен на съгласие, 9 с отговори – тип оценъчна скала и в свободна форма.
Въпросите са разпределени в няколко групи, насочени към установяване на осъзнаването на културните различия и идентичност, познаването и информираността за политиките, социалните и педагогическите практики, свързани с
различни културните общности, както и професионалните умения и нагласи за
педагогическо взаимодействие и помощ в интеркултурна среда.
Личностно-центрираният подход в хуманистичната парадигма предполага
вътрешна позитивна нагласа и емпатия, безусловно положително приемане на
личността на клиента, който е другият в корекционно-възпитателната работа и
подпомагащото взаимодействие. Няма съмнение, че нагласите и равнището на
културна сензитивност на равнище етнотолератност, са безусловно изискване
за помагащия процес. Респондентите са участници в специализирано проектна дейност и целево обучение, работещи на различни длъжности и позиции в
затвора. Резултатите от изследването дават възможност да се регистрират нагласите на изследваните по отношение на различия и да се установи равнището
на културната им сензитивност. Всички участници се включват доброволно в
емпиричното проучване. Те имат реален опит в интеркултурно взаимодействие, участват активно в различни дейности за повишаване на квалификацията
за работа в специфичната интеркултурна среда.
Въпросникът е попълнен от 105 човека (преобладаващо мъже) на възраст
от 18 до 58 години и със стаж от 6 месеца до 30 години. Всички те са българи
и не се регистрират представители на малцинства сред тях. Религиозната принадлежност на три четвърти от тях е християнска − източноправославна. Останалите около една е четвърт са отговорили, че са атеисти или не са посочили
своята религия. Извадката включва участниците в проектната дейност, които
имат различни длъжности, тип и равнище на образование и квалификация.
Те работят в пенитенциарната сфера, свързана с интеграцията на етническите
малцинства – затворници от различен произход − преди всичко роми.
Интеркултурната сензитивност (чувствителност) се изследва чрез отговори на въпросник за самооценка, апробиран и приспособен за целите на проучването (Бояджиева, 2016). Анализът е ориентиран към приложение на модела
на М. Бенет (M. Bennett) за развиване на интеркултурната чувствителност, в
който основно понятие е т.нар „различаване“. Според автора „то“ се отнася до
това как различните хора имат различни гледни точки за едно и също явление и
до това, че „културите се различават една от друга по начина, по който поддържат моделите за различаване, или гледните си точки за света“.1 Авторът опре1

Bennett, Milton J., Towards ethnorelativism: a developmental model of intercultural
sensitivity“ in R. M. Paige (Ed.), Education for the intercultural experience, Yarmouth, ME:
Intercultural Press, 1993, p. 29;
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деля интеркултурната чувствителност чрез степени на личностно израстване.
Според модела първите три степени са етноцентрични, т. е. в тях се определя
собствената култура като център на реалността. Те са първа степен на отричане
до степен на сегрегация, втора степен – на защита срещу културните различия
и трета – на минимизация и омаловажаването им. Следващите три степени са
етнорелативни, т. е. собствената култура е преживявана в контекста на други
култури, като различието не се смята за заплаха, а като предизвикателство. Задачата на етнорелативните степени е да развият нови категории за разбиране.
Те са приемане, адаптация и най-високото равнище – интеграция.
Изходното теоретично предположение е, че работещите в интеркултурна
среда следва да се отличават с културна сензитивност от по-висок порядък на
развитие от етнорелативност, свързано с приемане на културните различия до
етнотолерантност, интеркултурна чувствителност. Очаква се равнището на информираност за дължимите умения и изискванията за работа в такава среда да
е средно. Предполага се, че практическите умения за взаимодействие и работа с
хора от малцинствени етнокултурни групи са налице в резултата на образование, квалификация и професионален опит, но може да има вътрешни проблеми
и противоречия между недостатъчно осъзнавани предразсъдъци и стереотипи
на етнокултурна основа и скептицизъм към възможностите за промяна.

Социален и професионален опит за работа в интеркултурна среда
Две трети от анкетираните (65 %) имат продължителен опит от съвместно
съжителство, съвместно образование и професионален опит с хора от различни
етноси, останалите около една трета, са отговори, че нямат. Една четвърт от
респондентите (26 %) са участвали в обучение за работа в такава среда. Повечето
от половината (60 %) изобщо никога не са участвали, а 14 % не са ориентирани и не знаят нищо за това. Въпреки, че близо две трети имат и житейски и
професионален опит от работа в мултиетническа среда, се регистрира фактът,
че по-малко от половината (44 %) декларират желание и нагласи за такава
работа. Около една трета (37 %) не знаят дали желаят това, а категорично
против са 19 %. На въпроса в какъв тип културна среда биха предпочели да
работят още по-малко отговарят, че това е мултикултурната. По-важно е тя да е
разнообразна, но не в това отношение, да е без граници и творческа. Повечето
подчертават, че тази среда трябва да е „своя“, „близка“, „еднородна“ или да е
високо интелектуална, свързана с по-духовно издигнато общество. За малка част
това няма значение („каквато се случи“) или отговарят че не знаят. При какви
условия биха работили в такава среда има различни основания: общи (добри,
нормални, благоприятни, идеални), личности (високо-интелектуални), да дава
възможности (за професионално развитие, да съответства на способностите).
Прави впечатление, че значително по-малко от респондентите посочват като
условие доброто възнаграждение. Около една пета не отговарят конкретно, не
са ориентирани (зависи, не знам, нямам представа) или за тях това няма без
значение (всякакави, трябва да се работи и пр.).
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Изследването на интеркултурната сензитивност на работещи в интеркултурна среда специалисти показва доминиране на етнорелативните нагласи с
наличие на амбивалентно отношение и скрити предразсъдъци на равнище минимизация при около една трета от анкетираните. Като изключение се среща
отричане и неприемане на културните различия като белег за ниско равнище на
културна сензитивност. Това се отнася до трите категории, които са предвидени във въпросника−нагласи, информираности професионални умения. По-голямата част − близо две трети от изследваните, осъществяват професионално
педагогическото взаимодействие на равнище приемане и адаптация към културните различия. Все още не е налице достигане до по-цялостна реализация
на последната степен на интеграция и равнище на етнотолерантност. В този
смисъл изходното предположение се потвърждава частично.
По отношение на нагласите и осъзнаването на културните различия съществуват в най-голяма степен елементи на минимизация и защита срещу тях.
Това се отнася най-вече до езиковите различия, някои от елементите на бита,
културата на поведението, в т.ч. наличие на стереотипи и предразсъдъци, с
което изследваните не се отличават съществено от генералната съвкупност.
На средно равнище е интеркултурната сензитивност по отношение на познаването и нагласите за изучаване на особеностите на другостта и проблемите на
интеркултурното взаимодействие на макро-, мезо- и микро-равнище. Налице е
обаче явно позитивно отношение и мотивираност за участие в специализирано
обучение, което гарантира развитие на етнотолерантността при осъществяване на последователни и системни усилия и подготовка за повишаване на професионалната компетентнст.

Самооценка и осъзнаване на отношението
към културните различия
По-голямата част изследваните (86 %) твърдят че напълно осъзнават своята идентичност и са особено чувствителни към собственото културно наследство. Отговорът на този въпрос очертава сравнително висока декларирана
степен на чувствителност, осъзнаване и оценка на собственото културно наследство като патриотична и национална гордост. В сравнение с работещи в
интеркултурна среда в други сфери не се отчита подобна липса на осъзнаване и
приемане на своята идентичност, макар и при не голяма част от изследваните.
Повече от половината (67 %) от анкетираните смятат, че притежават положителна нагласа към персоналните реакции на представителите на другите
култури, осъзнават и оценяват адекватно поведението си свързано с тях. Те
са уверени, че всеки етнос е носител на култура, която има собствена стойност
и са убедени, че всеки има право на традиции, празници, обичаи, да празнува и
да се весели независимо от различията. Това придава колорит на взаимодействието с етнически култури и към тях се проявява добронамереност, толерантност и взаимно уважение. Декларативността на това твърдение съпоставено с
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високата преценка за собствената култура може да се тълкува и като белег за
приемане на културните различия с тенденция към етнорелативност за тези
две трети от анкетираните.
Останалата една трета (33 %) смятат, че нямат достатъчно знания, за да
коментират в дълбочина. Това показва амбивалентност и скрити защити с неутрален отговор при 26 % и явни съпротиви и неприемане на различните култури при 7 %. Всички твърдят, че това не би им попречило и биха се постарали
да си изяснят поведението на хората от друга култура, стига държанието им
да не е агресивно. В повечето случаи, обаче при подобна реакция от страна на
другите и те биха реагирали остро. Най- малка част посочват, че ясно осъзнават
персоналните реакции на представители на съответния етнос, но не оправдават негативните им постъпки.
Това показва, че всеки трети работещ от анкетираните има явна или скрита форма на страх и/или съмнение относно ценностите на другата култура и
особено тези на малцинствения етнос. Повечето биха се опитали за навлязат по-дълбоко и може би да приемат особеностите на друга култура, ако не
се чувстват застрашени от нея. Това показва наличие на стереотипи и скрита
форма на предразсъдъци у една трета от респондентите и явно отхвърляне на
различията при 7 % от изследваните.
Близо две трети (62 %) от всички анкетирани без изключение се определят
като толерантни и декларират, че осъзнават и приемат наличието на малцинствата. Те твърдят, че всички хора са еднакви и имат своите потребности
и чисто човешки грижи. Това е причината да се отнасят с разбиране, уважение
и приемане на чуждите ценности. Очевидна е високата степен на осъзнаване
на реалността и декларирането на толерантносттта като дължимо отношение
към малцинствата на две трети от работещите. Това е белег за висока степен
на осъзнато желано отношение към тази проблем и е логично при живеещи в
региони и работещи със смесен етнически състав.
Повече от една четвърт (28 %) не дават утвърдителен отговор на това дали
осъзнават и приемат наличието на малцинства (18 %), а 10 % изобщо ги отхвърлят. Това показва тенденция за ентоцентризъм и − минимизация и отхвърляне
и отричане на малцинствата при 10 % от респондентите.
Повечето (78 %) твърдят, че са хора, които уважават културните различия, но в различна степен – по –малко във висока степен, и повече – в средна
степен. Това означава, че последните имат повече съмнения, отколкото декларират реално. Отново 15 % не са дали неутрален отговор, а 7 % са отговорили
категорично, че не уважават тези различия или ги уважава в ниска степен. Това
показва потвърждава тенденция на ентоцентризъм за около 22 %, но по-малко
от една десета са крайни в отричането на културните различия. При останалите преобладава средната степен на осъзнаване на този респект. Това очертава
стремеж и тенденция за деклариране на толерантност, но на равнище етнорелативизъм и наличие нагласи с тенденция към минимизация и скрит етноцентризъм при всеки пети от анкетираните.
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Много по-малко от анкетираните отговарят, че са любопитни и отворени
към запознаване и проникване в особеностите на другите култури. Не е ясно
дали в понятието „други“ те имат предвид малцинствените. На въпроса дали
самостоятелно и непреднамерено търсят начини да проникнат в други култури и да ги приемат само една трета (37 %) декларират своята отвореност към
тях. Това са тези, които смятат, че задълбочените познания за различните етнокултурни общности са едно богатство и възможност за подобряване на уменията им при взаимодействие с техните представители в реални ситуации на
комуникация. Това се осъществява чрез ежедневно общуване с представители
на други етноси и религии и практически опит. Много повече (39 %) отговарят отрицателно на този въпрос и споделят, че не търсят целенасочено начини
да почувстват и проникнат в друга културна обстановка. Една четвърт (24 %)
уточняват, че ако имат такава възможност, се възползват от нея, защото всякакъв опит може да им е от полза, но не са сигурни в това. Преобладаващото
нежелание при повече от една трета и несигурност при една четвърт показва
явен ентноцентризъм с доминиращо отхвърляне на другите култури при всеки
трети. Отговорите на този въпрос показват три пъти по-висока степен на ентоцентризъм при работещите в пенитенциарната сфера, отколкото при други
професионални групи в среда със смесен етнически състав. Вероятно това е
свързано и с явни или скрити предразсъдъци и стереотипи, че престъпното
поведение е типично сред малцинствени групи (преди всичко роми) и че те
самите и културата им, не заслужават уважение. При подобни проучвания с
други професионални групи(педагози и социални работници) отговорът на въпроса дали търсят начини да проникнат в други култури не е свързан толкова с
интерес към етнокултурните групи от малцинствен произход у нас, а към култури в по-далечни страни, но не толкова непосредствено, а чрез книги, кино,
телевизионни предавания или посредничество на институции. Сред тях само
15 % очертават една по- малка група от изследвани с по-твърди етноцентристки
нагласи. Няма различия с други професионални групи в това, че преобладаващата част − повече от три четвърти (77 % %) от анкетираните смятат, че осъзнават собствените си ценности и предразсъдъци и се стремят да преодоляват
негативните стереотипи и нагласи спрямо представители на други етнически
групи. Това показва и висока степен на декларативност и социална желателност, която е типична за работещите в социалната сфера. Една пета (20 %) обаче
не са ориентирани и не могат да отговарят на този въпрос утвърдително. Само
3 % са дали отрицателен отговор, което потвърждава явната етноцентристка
нагласа на равнище отхвърляне, декларирана и в отговорите на други въпроси.
Може да се направи извод, че тя се среща в тези граници сред работещите в
пенитенциартата сфера, но в скрита форма фигурира в много по-голяма част
по-скоро на равнище минимизация.
Коментарите, които включените по-късно в обучение по проекта дават са,
че те се стремят да се съобразяват в работата си емоционалните реакции на
ромите за да им въздействат ползотворно в процеса на превъзпитание. Чрез
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различни средства при общуване и чрез личен пример те съдействат за атмосфера на разбирателство и толерантност. Някои изразяват притеснения и са
скептични по отношение на работата си по преодоляване на предразсъдъците,
защото осъзнават, че това е дълъг и продължителен процес и за съжаление не
винаги успешен. Това е белег на саморефлексия и нагласи за самопромяна по
отношение етнотолерантността, който би могъл да бъде ценен ресурс в процеса
на професионална помощ и при супервизия.
Сравнително по-малка част – една пета са откровени (20 %) и споделят, че
имат колебания относно осъзнаването на собствените си ценности и предразсъдъци и тяхната връзка с професионалната работа. Те не могат да отговорят
категорично и се надяват, че може да успеят да осъзнаят предразсъдъците и да
ги преодолеят. Според тях един от начините е да се осланят на общовалидните
човешки ценности за добронамереност и толерантност в отношенията между
хората. По-малко от една десета споделят, че са осъзнали и добрите и лошите страни на своите предразсъдъци, но „лошото много трудно се променя“. В
процеса на работа те се стремят да ги преодоляват и свеждат до минимум, но
„все пак те се прокрадват“. Само 3 % са категорични, че не те ги осъзнават и не
смятат, че е необходимо за работата им.
Отговорите на този въпрос показват отново вътрешната противоречивост
между осъзнаване и реално поведение и действия за преодоляване на наличните предразсъдъци и стереотипи. Големият процент на тези, които са декларирали висока степен на осъзнатост, отново е свързан с желателно и очаквано
дължимо поведение, а в по-малка степен с реална самооценка. Доминирането
на желание и положителната нагласа да промяна и справяне с явните и скрити
предразсъдъци и стереотипи към етнокултурните малцинства, е добра предпоставка за очаквана позитивна промяна към формиране на етнотолератност в
перспектива при системна квалификационна работа.
Само 15 % определят себе си като силно чувствителни и толерантни към
културни различия на затворниците в положителна насока. Те споделят, че
имат засилено любопитство към културните обреди на други народи и етноси
(сватби, празници, песни и танци), приемат ги позитивно и дори негативните от тях не ги дразнят. Това отношение те пренасят и в работата с хората от
малцинствен произход. Общо 39 % споделят, че са достатъчно толерантни към
културните различия между тях и представителите на други етноси (роми),
проявяват разбиране и се съобразяват с тях. Те знаят, че това е тяхно дължимо
поведение да приемат всеки човек такъв каквото е. Много важно е обаче според
тях това да е двустранен процес, да има и съобразяване с културните различия
и от другата страна в процеса на комуникация. Това допринася за по-доброто
разбирателство в работата и дава възможност да се стигне до общоприемливо и
безконфликтно решение и за двете страни, да се съхранява и да не се накърнява
културната идентичност на всеки.
Само 15 % определят себе си като умерено толерантни и смятат, че притежават чувствителност спрямо културните различия, но с различни уговорки.
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Те споделят, че в техния опит е имало и има моменти, в които е много трудно
да се приемат ярките различия, особено произтичащите от този факт негативни последици. Това се отнася най-вече до ниската битова култура, липсата на
хигиенно-здравни навици, лошата хигиена и миризма. Въпреки всичко те се
стремят да проявяват разбиране и твърдят, че са толерантни.
Отговоритe показват конкретното отношение към културните различия
при общуването със затворниците. За малко повече от една трета (39 %) умерената – „достатъчна“ толерантност към културните различия е по-скоро задължение и е двустранен процес, при който те ще се отнасят така с другите, както
и те към тях. Това е показател за доминиране на дълженстване и желанието
за равнопоставеност и нормативност в общуването, но по-скоро на принципа
„каквото повикало-такова се обадило“, а не на моралния категоричен императив. По-голяма част не са отговорили утвърдително – 28 % нямат отговор на
въпроса дали имат чувствителност към културните различия, а 33 % са отговорили отрицателно.
В посочилите висока чувствителност по-малко са дали категоричен утвърдителен отговор, а повече са се самоопределили като умерено чувствителни, но
с негативен опит от взаимодействие с представители на други култури. Тази
самооценка много реално отразява конкретните особености на работата в интеркултурна среда на основата на доминирането на умереното „достатъчно“
толерантното отношение на базата на дълженстването и стремеж да социална
желателност и одобрение.
Най-висок процент от всички отговори (90 %) посочват, че осъзнават и
управляват използването на езика като средство за персонификация в общуването. Те ся напълно уверени и смятат, че владеят достатъчно добре силата
на речевото общуване и го използват в работата си. Предпочитат словесния
контакт, защото това е ежедневието. Според тях често хората непрекъснато се
включват в различни форми на спор по важни и по несъществени проблеми.
Всекидневието е изпълнено с разговори по различни интересуващи теми, но те
много често прерастват в битка, в опит да се наложи едно мнение на всяка цена,
в неаргументирано говорене. Това ги прави непродуктивни, а комуникацията –
изпразнена от съдържание. Една дискусия би била продуктивна, ако участващите са открити за чуждото мнение, изслушват се и се аргументират, обменят
идеи. По отношение на работата, анкетираните отговарят, че личностният контакт е изключително важен в тяхната професия, а словесното общуване е много
значимо. Само десет процента са посочили несигурност по отношение на възможностите на словесното общуване в работата си.
Почти всички (93 %) твърдят, че осъзнават и приемат своята лична културна идентичности и то в голяма степен, а по този начин уважават чуждата
и успяват да опознаят и другите. Много малко не са ориентирани в това и споделят, че по отношение на процеса социално приобщаване имат някои пропуски, които биха искали да преодолеят. Реалната картина на разминаването на
високата степен на осъзнаване на собствената културна идентичност и ниската
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степен по отношение на пропуските показват скрити съпротиви, нежелание
за интеграция и целенасочена активност за приобщаване чрез изравняване на
културните различия сред анкетираните.
Повечето анкетирани (83 %) отговарят, че „спокойно и с толерантност“ се
отнасят към различията между себе си и другите, в т.ч. и затворниците, в
културен аспект. Според тях проблемът е, че повечето от ромите не са образовани и са с ниска култура, което им пречи в процеса на социализация и овладяването на различни социални роли, имат сериозни проблеми и с дисциплината и спазването на правилата на културно поведение. Останалите не са наясно
(15 %), а само 2 % са категорични, че не са толерантни и не приемат различията,
което означава и че не се съобразяват с тях.
Две трети от изследваните (66 %) смятат, че са възприемчиви към ситуации, в които могат да откажат да работят с малцинствени групи заради
техния етническия произход. Това показва явна етноцентричност и липса на
толерантност при тях. Така те проектират несигурността или нежеланието си
да осъществяват работа с хора от малцинствени етнокултури. Само 15 % са
дали неутрален отговор и 2 % отрицателен, което съвпада с процента на тези,
които имат по-категорични показатели за етнорелативност с тенденции към
етнотолерантност.
Повечето анкетирани (85 %) обаче декларират, че осъзнават вътрегруповите различия и приемат хората такива каквито са без да ги делят и да
се съобразяват към коя група принадлежат. Така се оказва, че на равнище
съзнание самооценката на повечето е висока по отношение на приемане на
културните различия и липса на предразсъдъци към вътрегруповите различия. Това влиза в противоречие с явни и скрити вътрешни нагласи при взаимодействие с представителите на етномалцинствени групи и произтичащо
от това реално поведение в работата.

Информираност, образованост и познаване
на културите на малцинствата
В цялата извадка няма въпроси за това доколко, как и откъде разбират
за отношението на социално-политическата система в България към малцинствата. Целта е анкетираните да направят своя самооценка за това доколко
са информирани и запознати с културите на малцинствата у нас. Предполага
се, че те ще покажат ангажираност и заинтересованост поради спецификата и
изискването за работа си с лица от малцинствен произход, желание, професионална ангажираност, гражданска и обществена активност от разширяване на
познанията за работа в интеркултурна среда.
Повече от половината (58 %) от анкетираните споделят, че добре разбират
и отчасти приемат отношението на социално-политическата система към малцинствата−главно от пресата и медиите. 22 % не могат да определят това, а 20 %
не са информирани. Така се очертава, че 42 % от анкетираните не са наясно, не
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разбират, а една пета не се интересуват от този въпрос, което показва, че той
не фигурира в техните ценности представи и гражданска култура. Това показа
минимизация и ентоцентризъм в нагласите на сравнително голяма част от респондентите.
Същият процент (58 %) от анкетираните споделят, че са информирани за
наличието на дискриминация и въздействие и спрямо малцинствата. 25 % не
са наясно с това и не могат да отговорят, а 17 % не са информирани. Така се
очертава, че 42 % от анкетираните не знаят за дискриминация или нямат преки наблюдения в тази сфера. Това потвърждава липсата на интерес и скритата
форма на минимизация и ентоцентризъм в нагласите близо на всеки втори от
изследваните.
Три четвърти (76 %) от анкетираните споделят, че са информирани и познават историята на България и връзката ѝ с различни културни групи. Като
примери се посочва политиката на асимилация преди години, смяната на имената, изселванията и лагерите, Закона за ратифициране на Рамковата конвенция за защита на националните малцинства. Някои споделят, че се гордеят с
факта, че България е спасила много арменци и много евреи. Само 15 % имат
засилен интерес към историческото ни минало и продължават да четат и да се
интересуват. Те търсят различни източници, чрез които още по-задълбочено
да опознаят собствената си и други култури с установяване на връзка помежду
им. Това е така, защото смятат, че трябва да се отчита огромният заряд, който
носи всяка етническа култура. Във всяка култура са скрити неизмерно богатство от идеи, духовни и материални ценности. Всичко това привързва хората
към миналото и ги прави уникални и неповторими. От останалата не са отговори утвърдително 16 % и 8 % не са запознати с този въпрос, което очертава общо
една четвърт некомпетентни.
Те не смятат, че имат специална и целенасочена информираност по този
въпрос, но квалификационните курсове за работа в междуетническа среда провокират техния интерес. Дори и след това те имат желание да се обогатяват
по отношение на интеркултурното взаимодействие, защото специализираните знания в тази насока са задължителни за тяхната професия. Само 5 % са на
мнение, че въпреки че обичат историята и тя им е слабост, никога не може да
се каже, че са информирани достатъчно по отношение на собствената културна
история и най-вече за другите култури.
Близо две трети анкетираните (62 %) споделят, че са запознати в общи линии с особеностите на работата в интеркултурна среда, с проблемите и постиженията и методите на интеркултурно взаимодействие от педагогиката
и психологията. Повечето една трета (30 %) от тях посочват, че са запознати
благодарение на своето образование, собствен професионален опит или обучение. Според тях социалната обстановка налага да са по-добре запознати с
проблемите и практиките на интеркултурната педагогика и психология.
Останалата част от анкетираните (38 %) не дават утвърдителен отговор, не
са запознати с тази проблематика от образованието си и разчитат за попълване
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на знанията си в специализирани курсове за квалификация и работа в междуетническа среда. Тези, които са преминали през такова обучение декларират, че
са обогатили знанията и интересите си в тази сфера, но смятат да търсят допълнителна информация. Този тип отговори показва голямото значение и ефект
на целенасочената образователна и квалификационна дейност с работещите
в интеркултурна среда. Необходима е системна специализирана подготовка и
периодична квалификация, преквалификация, консултативна и при необходимост и терапевтично-профилактична работа и супервизия сред работещите в
интеркултурна среда. Това е и основна цел на проектно-базираната образователна дейност за повишаване на интеркултурната компетентност.
Половината анкетирани (53 %) описват себе си като хора, които разбират
политическите, социалните и икономическите влияния и/ или натиск, който
използват различните културни групи. Във връзка с това те дават примери за
дискриминация, социалното изключване, бедност и различните ѝ фактори. Останалите не са наясно с това (25 %), а 22 % са отговорили категорично, че не
разбират тези процеси.
Изключение са тези които смятат, че се провежда правилна политика в
тази насока, докато повече от една трета не са съгласни с много неща. Те мислят,
че има да се работи много в тази насока, защото винаги е имало и ще има борба
на интереси. Но през последните години политическият натиск върху различните културни групи е огромен и тези хора често са използвани от различни
политически партии. Това предполага допълнително напрежение и недоверие.
Според тях това не е начинът да им се влияе, още повече, че това се върши
по различен начин при различните културни групи. Когато има деление, има
и напрежение, и недоверие, и дори неподчинение и неспазване на правилата.
Трябва да си на тяхното място, за да го почувстваш. Някои културни групи
почти нямат социална перспектива, това често се обуславя и от икономическата нестабилност.
Повече от половината (59 %) от анкетираните смятат, че притежават задоволителни познания за различните културни групи и малцинствата у нас.
По-голямата част посочват, че въпреки че имат познания в тази област, те са незадоволителни и несистемни. Те са придобити благодарение на дългогодишен
трудов стаж и непрекъснат контакт с различните културни групи и малцинства. Различните курсове на обучение обогатяват техните знания в тази област
и са им помогнали да мислят по-глобално. Останалите 41 % не смятат, че имат
такива познания – 28 % не са наясно с това, а 13 % са категорични, че нямат така
подготовка и познания.
По-малко от половината (40 %) от анкетираните споделят, че търсят самостоятелно или получават специални знания за конкретните групи, с които
се налага да работят. За 15 % това се дължи на дългогодишния опит, а за останалите – благодарение на включването им в различни курсове и обучение. Една
трета (34 %) не получават и не търсят специални знания за конкретните групи,
с които работят, а една четвърт (26 %) не могат да определят това.
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Една трета от анкетираните (36 %) са обучавани и са запознати с проблемите на интеркултурното образование, възпитание и обучение в междуетническа среда. Само 5 % от тях добавят, че редовно се интересуват от тази тема и
обменям опит с колеги и специалисти. Близо две трети(64 %) не смятат, че са
запознати – 21 % не са наясно с това, а 34 % изобщо не са обучавани, но повечето са на мнение, че специализираните курсове ще им дадат тези знания, които
са полезни и ще са им все по-нужни в работата.
Само четвърт (25 %) посочват, че разбират местното наречие или езика
на от малцинствата, с които работят. Тези знания те са придобили по време
на работата си или от съвместно съжителство. Те допълват, че това им помага
да се реализира добра комуникация. Много по-малко (15 %) споделят, че знаят
малко думи и от турски и от ромски език, а други само от единия малцинствен
език. Останалата част, която е три четвърти трета (75 %) не познават, разбират
или владеят езика на която и да била етническа група – 47 % изобщо, а 28 % нито
да, нито не. В ситуации, в които е необходимо в повечето случаи се разбират с
невербални средства или използват „преводачи“ от същия произход или колеги, които говорят съответния език.Повечето не смятат, че познаването на езика
е необходимо и повечето не смятат, че е редно.
По-малко от половината (41 %) смятат, че са запознати и осведомени макар и в различна степен с възможните специфични методи на взаимодействие,
с трудностите и условията за работа в междуетническа среда. Те определят
тези знания като същността на тяхната работа, защото всеки ден решават проблеми от различно естество. Определят го като голямо предизвикателство и се
радват, когато успеят. Но според тях, винаги се случват непредвидими ситуации и всеки един случай трябва да се решава индивидуално, а не да се типизира. За повечето една от най-големите трудности при работа с малцинства е
преодоляване на стереотипите и предразсъдъци, което е труден и продължителен процес, а понякога е неуспешен. Това е причината да смятат, че е важно да
си интеркултурно компетентен, защото ако не си ще бъде много трудно. Това
твърдение звучи по-скоро декларативно и в сравнение с голяма част от дадените по-горе отговори, в него се разпознава по-скоро социална и професионална
желателност.
Останалите 69 % не се определят като хора, които са осведомени за възможните специфични методи на взаимодействие, с трудностите и условията за
работа в междуетническа среда – 30 % дават неутрален отговор, а 29 % категорично отрицателен.
Същият процент като при предишния въпрос (41 %) посочват, че разбират институционалните бариери, които могат да попречат за интеркултурното взаимодействие. Според тях подобни бариери са много силни и пречат
на всичко, не само на интеркултурното взаимодействие. Анкетираните смятат,
че трудности могат да възникнат, ако институциите не изпълняват добросъвестно задълженията си, че се отнасят с безразличие и неразбиране. Също така
мислят, че те произлизат и от факта, че институциите се множат всекидневно,
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че повечето от тях се грижат за малцинствата, а не са насочени съм всички групи и няма равнопоставеност. В стремежа си да се подпомогне интеркултурното
взаимодействие, държавата позволява формирането на разнообразни организации. Наличието на това множество затруднява и обърква ориентацията на
обикновения човек при търсене на права. Две трети (69 %) не смятат, че са запознати или отговарят, че не проявяват желание да навлизат в тази материя.
Съвсем малка част само 17 % от анкетираните отговарят, че познават или
че са участвали в различни социални проекти за работа в междуетническа интеркултурна среда. Това се главно помагащи специалисти с образование, опит
и активност в тази сфера. Останалата част 16 % са дали уклончив неутрален
отговор, а 67 % отрицателен.

Професионални умения за взаимодействие
и работа в интеркултурна среда
Повечето изследвани (83 %) отговарят утвърдително на въпроса дали притежават добри комуникативни умения и нагласи за адаптация на своя стил
на общуване към индивидуалните и културните особености на затворниците.
Половината от отговорите са, че добрите умения и нагласи са придобити по
време на дългогодишен стаж и опит от работа с лица с малцинствен произход,
а не на специализирано и целенасочено обучение. Повечето споделят, че винаги
има какво още да се научи и в квалификационните курсове, но те се ръководят
успешно от своя опит и имат изграден стил на общуване, който им осигурява
успех в работата. Само 17 % не да уверени в това – 13 % не са наясно, а 4 % са
отговорили, че не притежават такива умения.
Само една трета (39 %) обаче отговарят, че отделят достатъчно внимание
на междукултурния контекст в процеса на работата всеки ден, защото се изискват ежедневни усилия за това – в груповата и индивидуална работа и общуване. Това е наложително, защото иначе не биха могли да постигнат желаните
резултати. Те търсят ползотворен контакт и информация за културните особености на етноса. Така количеството внимание е по-голямо, отколкото когато
няма взаимен обмен, а познанията за културните особености са стихийни и неподредени. Останалите не могат да отговорят на този въпрос, защото вероятно
не се замислят за това (45 %), а 16 % не смятат, че това е важно и наложително,
защото никой не го изисква от тях.
По-малко от две трети (60 %) смятат, че владеят и използват успешно възможностите за невербално общуване, съобразно културния му контекст в различни ситуации при наличието на езикова бариера, която съществува особено
в началото. Повечето отбелязват, че в своята работа те се стремят да проявяват
внимателност и бдителност към ситуации на възможни недоразумения при
различия в невербалната комуникация. Тези умения са придобити отново на
база на практиката. По-малка част една трета (31 %) показват несигурност по
отношение за възможностите за невербално общуване ориентирано към етно-
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културните особености. Само 9 % от отговорите отразяват неумение за невербално общуване поради липса на конкретни знания за използването му при
различните етноси или в резултат на притеснение да не бъдат засегнати представители на различни културни групи.
Сравнително голяма част (80 %) от всички изследвани декларират, че
имат гъвкав подход, който изключва етикиране и категоризация. Това се дължи на факта, че според анкетираните това е желателно за професията им, тъй
като всеки човек е уникален и се отличава по нещо от останалите и не бива да
се слага в дадена категория и да се ограничи неговата индивидуалност. Те се
стремят да не допускат етикиране или категоризация, не само относно междукултурните отношения, но и във всички останали. Признават си обаче, че създаването на такива навици и спазването на това изискване не е лесно (особено
ако имат предразсъдъци и трябва да изкореняват стари нагласи), че това става
трудно и изисква време, но отново в процеса на работата си са придобили такива умения. За останалите 20 % това не се отнася − 15 % не са наясно, а 5 % – са
категорични, че нямат такъв подход.
Малко по-малко от всички изследвани (70 %) споделят, че имат, полагат
усилия и се стараят да осъществят гъвкава организация и стил на възпитателната и професионална работа, съобразявайки се и с етнокултурните различия.
Това обаче практически невинаги е възможно. Подобен род организация изисква много опит, такт, знания, повече време и по-малко лица, с които да работят
в групите. Има разминаване между реалните условия и желаните изисквания.
От друга страна мотивацията за това трудно да се поддържа, а подкрепата и
стимулирането не е на равнището на очакванията. Методическата помощ също
е далече от конкретните нужди на интеркултурното взаимодействие. Независимо от тази част от анкетираните декларират, че полагат усилия независимо
от трудностите и реалните дефицити в подготовката. Оставалата една трета не
е наясно (23 %) или няма такива умения (7 %).
Повече от половината (53 %) отговарят, че е добре и могат да правят, когато е уместно, благотворителни услуги в интеркултурната среда и че това е
честа практика при тях.Според някои тях понякога един малък жест е от голямо
значение и те се опитват винаги да правят по нещо добро за останалите. Споделят обаче че трябва да са много внимателни да не накърняват достойнство
на тези, на които помагат, защото някои индивиди от малцинствените групи са
особено чувствителни към това. Останалата част не са наясно или категорично
отхвърлят идеята за благотворителност.
Три четвърти (77 %) споделят, че са в състояние да подбират подходящи
възпитателни стратегии и индивидуален подход за всеки и го правят, колкото
и да е трудно. Мнението им е, че независимо с какви хора работят, трябва да ги
познават изключително добре. Те се стараят да подбират и осъществяват найподходящите стратегии за всеки един според неговите потребности във всяка
конкретна ситуация. Една четвърт не са наясно(18 %), не знаят как или не умеят
да правят това(5 %).
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Близо половината от анкетираните споделят (48 %), че реализират действия, насочени към социални изменения срещу дискриминацията, в т.ч. и на работното място. Тя се свеждат до засилена работа в тази посока и предотвратяване на конфронтиране между тях на основа етнос, вяра, език и др. Провеждат
се разговори и дискусии във връзка със ситуации, провокирани от негативни
отношения към някого, разрешаване конфликти, като се зачита мнението на
всеки. Останалите повече от половината не са наясно с това или не са ориентирани (41 %) или са против това(11 %). Една трета от респондентите нямат опит
в тази област, но в разговор за това съобщават, че биха искали да помогнат, особено да участват в социални действия, намаляващи дискриминацията, расизма,
сексизма и др. Независимо от своите отговори всеки от анкетираните смята, че
съвременните социални реалности налагат повишаване на обществената информираност по проблемите на малцинствата и тяхната интеграция. Според
тях обществото няма все още единна стратегия към решаването на тези проблеми и е добре да се работи с всички за преодоляване на дискриминационните
нагласи и поведение.
Голяма част от анкетираните твърдят (71 %), че могат да използват свободен от предразсъдъци и предубеждения език, имат желание и се стараят за
това. Според някои от тях смесицата от инертност, порочните социални практики и предубеждения, пречат да се подобри съжителството между българи и
роми и оставя съперничеството да доминира над техните отношения. Стената
от предубеждения обаче продължава да създава напрежение и сочи, че общото образование е само първата стъпка към същинската интеграция. Част от
анкетираните се стремят да избягват негативните нагласи, да няма в мислите
и действията им категоризиране. И все пак процесът е труден и бавен поради изброените причини. Това отразява преобладаващата позитивна нагласа и
желание за общуване, което да не използва език, отразяващ предразсъдъци и
предубеждения относно ценностите на културите от малцинството. По-малка
част (21 %) не са сигурни, че притежават нужните умения да използват свободен от предразсъдъци и предубеждения език, а само 9 % са категорични в това,
че нямат такива умения Тяхната реална и критична самооценка потвърждава,
че същият процент се отличават с ниска степен на етнокултурна сензитивност
и толерантност.
Само една четвърт се стараят да познават и използват езика на малцинствата, а останалите – не като 40 % дават неутрален отговор, а 36 % отрицателен.
Умения да прилагат подходящи методи за работа в междуетническа среда имат
повече от половината(58 %), а от останалите 31 % не са сигурни в това, а 17 % не
умеят.
От специализирана професионална помощ и супервизия имат осъзната
нужда по-малко от една трета (29 %), а останалите, които съставляват повече
от две трети(общо 71 %) 27 % не са наясно, а повечето 44 % отговарят, че нямат
нужда. Това е индиректен показател за разминаване между осъзнатите нагласи,
културна чувствителност и самооценката на професионалните умения
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Опит, информираност и обучение
за интеркултурно възимодействие
Две трети от анкетираните (65 %) са отговорили, че имат продължителен
опит от съвместно съжителство и образование с хора от различни етноси, а
една трета, че нямат. Същият (66 %) процент имат и професионален опит за
работа с такива хора. Една четвърт (26 %) са участвали в обучение за работа в
такава среда. От останалите 60 % изобщо никога не са участвали, а 14 % не са
ориентирани и не знаят това.
Въпреки че близо две трети имат и житейски и професионален опит от работа в мултиетническа среда по-малко от половината (44 %) декларират желание и нагласи за такава работа. Категорично против са 19 %, 37 % не знаят дали
желаят това. На въпроса в какъв тип култура среда биха предпочели да работят
още по-малко отговарят, че това е мултикултурната или че тя трябва да е разнообразна, без граници, и творческа, за да ги удовлетвори. Повечето подчертават,
че тя трябва да е „своя“, „близка“, „еднородна“ или да е високо интелектуална,
свързана с по-духовно издигнато общество. За малка част това няма значение
(„каквато се случи“) или отговарят че не знаят. При какви условия биха работили в такава среда има различни основания: общи (добри, нормални, благоприятни, идеални), личности (високо-интелектуални, професионално развитие, съответстващи на способностите), прагматични (добро възнаграждение),
неясни (зависи, не знам, нямам представа), без значение(всякакви, трябва да се
работи и пр.).
В заключение изследването на интеркултурната сензитивност на работещи в интеркултурна среда специалисти показва доминиране на етнорелативните нагласи с наличие на амбивалентно отношение и скрити предразсъдъци
на равнище минимизация при около една трета от анкетираните. Като изключение се среща отричане и неприемане на културните различия като белег за
ниско равнище на културна сензитивност. Това се отнася до трите категории,
които са предвидени във въпросника- нагласи, информираности професионални умения. По-голямата част − близо две трети от изследваните осъществяват
професионално педагогическото взаимодействие на равнище приемане и адаптация към културните различия. Все още не е налице достигане до по-цялостна
реализация на последната степен на интеграция и равнище на етнотолерантност. В този смисъл изходното предположение се потвърждава частично.
По отношение на нагласите и осъзнаването на културните различия съществуват в най-голяма степен белези на минимизация и защита срещу тях,
които са показател за етноцентризъм. Това се отнася най-вече до езиковите различия, някои от елементите на бита, културата на поведението, в т.ч. наличие
на стереотипи и предразсъдъци, с което изследваните не се отличават съществено от генералната съвкупност. На средно по-скоро етнорелативно равнище
е интеркултурната сензитивност по отношение на познаването и нагласите за
изучаване на особеностите на другостта и проблемите на интеркултурното вза-
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имодействие. Налице е обаче ной-високо явно позитивно отношение и мотивираност за участие в специализирано обучение, което гарантира развитие на
етнотолерантността при осъществяване на последователна и системни усилия
и подготовка за повишаване на професионалната компетентност.

Обобщени изводи
1. Независимо от наличието на подходящо образование и професионален
опит, всички са убедени, че е необходима специална подготовка във връзка с
придобиване на интеркултурна компетентност за работа в междуетническа
среда. Всички са удовлетворени от възможността да участват в различните
форми за повишаване на квалификацията и обучение за работа в такава среда, независимо от равнището и степента на образование. Тя е необходима за
всички членове на персонала в затвора и е средство за развиване на културната
сензитивност до равнището на етнотолерантност, необходимо като условие за
успешна работа, мотивация и удовлетвореност от резултатите на труда
2. По-голямата част от респондентите имат реален житейски опит и практика от работа в междуетническа среда, но много малка част познават, разбират
или използват езика на съответната малцинствена общност и активна позиция
и желание да разширяват възможностите си за комуникация в т.ч. и чрез езика.
Само една десета смятат, че е важно преимущество и има полза от това. Едновременно всички демонстрират високо равнище на толерантност и липса на
предразсъдъци към другостта, хуманен и демократичен подход и декларират
любовта си към всички деца без разлика.
3. Всички изследвани посочват като специфични трудности за работа в
междуетническа среда (при доминиране на ромската общност), езиковата бариера, необходимостта от съобразяване с различията в ценностите, ниската
битова култура, липсата на елементарно възпитание, повишена агресивност,
конфликтност, противопоставяне и др. Това води до умора, отчаяние, нежелание за работа и повишен дистрес сред работещите. Обучението във вид на
тренинг и групова работа реализира превантивни, а в някои случаи и терапевтични функции.
4. Не се посочват религиозни различия като създаващи трудности и пречки в професионалното общуване, а по-скоро на равнище езикови бариери, образователна изостаналост, битови и възпитателно-културни родови традиции.
Запознаването с обичайно-обредната култура, език, изкуство и фолклор повишават толерантността и приемането на междукултурните различия.
5. Общите насоки за професионална работа в интеркултурна среда са
свъзани с насочеността и акцент върху подобряването на възможностите за
коррекция, превенция на рецидивите, образователно подпомагане, личностно
и професионлно развитие, социализация и ресоциализацея на ромите. Това е
неразривно свързано със защита на човешките им права като предпоставка за
интегриране и социално включване.
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ПРАЗНИЦИТЕ И ОБИЧАИТЕ − СРЕДСТВО ЗА
ВЪЗПИТАНИЕ И ЕСТЕТИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ
Нели Йорданова, Красимира Колева
FESTIVALS AND TRADITIONS – A MEANS FOR
EDUCATION AND AESTHETIC IMPACT
Neli Yordanova, Krasimira Koleva
ABSTRACT: Holidays and traditions form a bridge between the old generation
that is considered the bearer on traditional culture and the young generation
that acquires it. The paper is focused on the presentation of the value-humanistic
approach stressing on the basic values which are formed through child’s encounter
with folk traditions.
KEYWORDS: traditions, education.
Историята свидетелства,че празниците на всеки народ съпътстват неговия
живот и са плод на творческия му гений. Те представляват културно-историческото и общественото му развитие. Посредством тях се предават на бъдещите
поколения възприетите и усвоени явления от миналото. Празниците представляват мост между старото поколение, носител на традиционната народна култура и младото поколение, което я възприема като знание за живота на своите
предци.
Известният руски етнограф И. Снегирев пише за празниците: „Те изразяват древния бит на народа, климата на тази страна, където той е нравственост,
живите разбирания, история и поезия… Никъде с такава пълнота и свобода не
се разкрива народната личност, както в празниците,никъде другаде не се сближават хората по душа и сърце… Там е любимият простор заума и отпускане на
душата“ [3].
Познаването и спазването на някои традиции безусловно подсилва усещането за принадлежност към общност (на различни равнища-народ, регион,
семейство/. Изграждането на национална културна идентичност на подрастващите българчета в условията на засилени тенденции към глобализация, изисква търсенето на нови, адекватни на съвременните социокултурни процеси,
методи и подходи.
Проблемът за мястото и ролята на традицията в съвременния празничен
живот е как да се включи оцелялото празнично наследство днес, при социализацията на младото поколение, чрез семейството и държавните културно-образователни институции (детска градина, училище, читалище, медии). Защото
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празникът не е само забава и свободна изява, а явление с особен възпитателен
заряд. С обичаите и обредите се извършва приобщаването на децата към общочовешките ценности.
„Народните обичаи са придружени от богато облекло и разнообразни реквизити с голяма художествена стойност. В тях са събрани песни, танци, приложно изкуство. Този синкретичен характер е водещо начало на комплексното
възприемане на българската народна култура“ [1].
Празниците и обичаите са варианти за организация на педагогическото
взаимодействие чрез съвременните характеристики и функционални параметри за стимулиране на познавателната култура и оценъчното отношение в предучилищна възраст.
Из празника „Хубост за бъдни времена“ на ДГ „Смехорани“ – Шумен:
– Сурвакар: Тръгнете с нас по пъртините в новогодишната мразовита нощ
и ще усетите силата на празника- здрав, мъдър като жилавия дрян!
– Кукер: Пренесете се рано на мегдана на кукеров ден и ще се завъртят
около вас като във вълшебно огледало танцуващи маски и причудливи гугли
на кукери!
– Марта: Някъде по пътя баба Марта ще ни накичи с бели и червени мартеници с благослов- да си здрав, бял и червен!
– Лазарка: Запейте заедно с лазарките за здраве и берекет и въображението ви ще полети като пролетта с трепетни надежди и радост!
– Великден: Посегнете към четката и писеца, докато е жива народната памет и съхранете за тези след нас дивната хубост на писаните яйца!
– Гергьовден: И сред разточителната зеленина препуска в едно с южняка
„Цветен Георги“ на белия си кон, носещ упоителния мирис на люляка, зелената
свила на гори и поля, надеждата на народа ни за „златен берекет“.
С празника децата се приобщават към общочовешките ценности и добродетели. Проявяват емоционално-оценъчно отношение и така изграждат представите си за света.
Всички народни празници са свързани с природата. Включвайки се в пресъздаването на народните празници „Сурвакари“, „Лазаруване“, „Великден“, децата осъзнават своеобразието на природните явления и обекти, съпреживяват
тяхната динамичност и красота.
Катоизточник на поведенчески връзки и зависимости, разбирането за
природата включва:
– емоционалност и съпреживяване;
– интерпретация и внимание;
– подражание и внушение;
– съвпадение и единомислие;
– загриженост и готовност;
– природосъобразност и природолюбие.
С цел да се приобщят децата към християнските традиции, да се възпита
усет към красивото и естетичното в живота, детска градина „Смехорани“ орга-
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низира великденски изложби всяка година. Това мероприятие е кулминацията
от редица такива, свързани с пролетните празници, отбелязвани в народния
ни календар. Началото им е още в края на зимата, когато в детската градина се
празнува обичаят Сирни заговезни. Зрелищно и шумно кукерите „гонят“ злото
и болестите. Децата се възпитават в уважение към народните традиции и към
по-възрастните, целувайки ръка и искайки прошка. После настава радостно
оживление и възбуда при т. нар. „хамкане“- надпреварата е истинска при стремежа кой първи ще захапе халвата или яйцето.
С настъпването на пролетта, в детската градина се отбелязват и Лазаровден и Цветница със съответните традиционни ритуали.
Следващият най-чакан празник е Великден. Учителките съвместно с децата в ситуациите по изобразително изкуство и конструиране изработват великденски украси и шарят яйца, използвайки различни техники. По този начин
децата се възпитават в естетически, национални и християнски ценности, а
практическите ситуации подпомагат тяхното осмисляне.
Разбира се, всичко това се отразява в ситуациите по български език и литература, околен свят и музика.
Из педагогическа ситуация на тема: Пролетни празници:
„Децата са наредени в кръг.
– Деца, най-накрая настъпи дългоочакваната пролет. Нека си припомним
по какво разбираме, че тя е дошла. Вдигнете лица нагоре, за да усетим милувката на някой слънчев лъч... Хайде сега със затворени очи да си представим, че
се връщаме много години назад, когато нашите баби и дядовци са били малки
деца… Ще разберем как те са празнували и са се радвали на възродената природа… Няколко деца сега ще се преоблекат в празничните премени и ще видите
красотата на народните ни носии, с които са се гиздили. А преди това да си припомним празниците, предшествали тези, за които ще си говорим. (Припомнят
се Коледа, Заговезни, Кукери)…И ето, създадохме си празнична атмосфера, защото ще си поговорим и научим за празници, които ще настъпят съвсем скоро.
Ще ви кажа откъс от стихотворение, за да се досетите сами: „Отворете нови
порти, да улезне Лазарица, да нашета по дворове…“
Лазаровден е празник на пукналата пролет, на младостта, на човешкото
трудолюбие. Точно заради трудолюбието, да му дадат благословията си, тръгват момите, нагиздени с пъстри лазарски премени. Разгледайте ги на децата,
които са ги облекли. С нанизи от парички, а шевиците са събрали красотата на
всичко, до което са се докоснали работливите женски ръце. Тези дрехи са ушити от самите девойки, те са ги бродирали през дългите зимни вечери, когато са
се събирали около огнището на седянка. И т. н…“
Тези педагогически ситуации съдействат за:
– възпитаване на детето в положително емоционално отношение към интересни за него явления в природната среда, в бита и обществения живот;
– стимулиране на откривателството, овладяване на средства за провокиране на обща радост и взаимодействие;

508

Нели Йорданова, Красимира Колева

– изграждане на чувство за сигурност в малката група, на удовлетвореност
от собствените постижения и радост от успеха на другите;
– формиране основите на нравствено съзнание, откритост към света и изразяване на собствено отношение към него;
– стимулиране на естетически преживявания;
– формиране основите на личностната култура/познавателна,социална,
нравствена и естетическа/
Многото проведени празници и развлечения показват, че използването на
игровите средства в тях осигурява:
– възприемане на определен обем представи за българските традиции и
обичаи;
– затвърдяване на умения и навици за общуване в индивидуален и групов
план;
– овладяване на целенасочено, преобразуващо и практическо- изследователско поведение.
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 педагогически опит на нашия народ, неговата наблюдателност и умението му да разбира
детските потребности.
Ето някои игри, заимствани от народни обичаи:
1. „Прескочи огъня“ (импровизиран огън) − със засилване, един след друг
се опитват да го прескочат, без да се „опарят“ или влязат в него.
2. „Хвърли венчето в реката“ − обособено място в двора на детската градина, определено като „река“ или платно, сложено на земята в занималнята.
Децата държат рингчета – „венчета“. Целта е да се хвърли „венчето“ най-далече
и да се улучи „реката“.
3. „Разкъсай плета“ – децата са наредени в две редици една срещу друга,
хванати здраво за ръце. Едната редица със засилване се опитва да „скъса“ плета. След това се разменят.
4. „Хвърли стрелата“ – Всяко дете (момче) има стрела, а всяко момиче –
двор (обръч). Целта е повече стрели с хвърляне да улучат „дворовете“ (обръчите).
Всеки елемент или комплекс от действия на отделния участник или група
показват естественото социализиране на подрастващите. Познанието за народните празници и традиции съдейства за емоционална пълнота и психична стабилност в личностното развитие и обогатяване възможностите за пълноценно
развитие. Дълбочината и богатството на цялостното въздействие на празника
е механизъм за развитие на детската душевност.
Предучилищната възраст е благоприятна за зараждане на първите родолюбиви чувства у детето, а детската градина е тази институция, която поставя
основите на богатата дейност за формиране на истинските ценностни добродетели.
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Празниците имат голямо възпитателно значение. Със своята форма и съдържание те съдействат за цялостното формиране на детската личност. Украсата, музиката, костюмите, танците възпитават естетически чувства. Подготовката за празника създава ярки колективни преживявания, атмосфера на радост,
симпатия и дружелюбност.
По достъпни начини се постига осмисляне на някои събития; децата се
приобщават към традициите на народа. Интересът към празниците става предпоставка те да овладеят норми на лично и обществено поведение, стават внимателни и отзивчиви, проявяват учтивост към гостите [2].
Празниците и развлеченията стимулират и детското творчество, защото
знанията, които се получават като система съвпадат с познавателната дейност
в детската градина. Децата дълго помнят преживяното и приятните емоции и
съобразно своята индивидуалност проявяват творчество.
Неразривното единство на символи и ритуали и тяхното разгадаване по
естествен и емоционален начин насочват детето към най-съществената страна
на празника − неговата дълбоко хуманна, нравствена и социална същност.
Отчитайки неизбежните промени на света около нас, динамичността и
мобилността на днешния свят, изучаването на празниците и обичаите е път
към запазване на традиционните ценности.
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РАЗВИТИЕ НА ОБЩЕСТВЕНOТO НАЧАЛO В
УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. ДОБРИЧ
Нелка Ненчева
DEVELOPMENT OF PUBLIC START IN THE
MANAGEMENT OF CHILDREN GARDENS
IN THE TOWN OF DOBRICH
Nelka Nencheva
Още от зората на Възраждането за българина Образованието е било нещо
свято, нещо светло, даващо надежда за бъдещето.То винаги е заемало особено
място в съзнанието и живота му.
Предучилищното възпитание в гр. Добрич заема своето достойно историческо съществуване в Образователната ни система повече от един век – с точност 124 години. То носи традициите и опита в своето развитие и иновациите,
характерни за съвремието ни. Живеем и работим в едно динамично време. Време, което иска ново качество във всички сфери на обществения живот, в това
число и в Образованието. Време, което налага промени в мисленето, квалификацията и духа на ръководителят. Опитът от вчера има неимоверно влияние
днес,а днес определя утрешния ден.
Още със Закона за народната просвета, приет през 1991 г., и с Правилника
за неговото прилагане се регламентира създаването на обществени структури
от типа „съвет“, т. е. т. нар. „настоятелства“. А приетият миналата година Закон
за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в своята глава седемнадесета запазва тези органи. Настоятелствата са независими доброволни
сдружения. [2] Основната цел с която се създават е подпомагане развитието на
учебното заведение и неговото материално осигуряване. Настоятелства могат
да се създават не само в училищата, но и към детските градини. Настоятелството се учредява по инициатива на директора на детската градина или на родители, учители или общественици. Настоятелствата се създават като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и
организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или учредителния си акт.
На територията на Община гр. Добрич функционират 17 детски градини с
16 директора, защото две детски градини са с един директор. Към 13 от тях има
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създадени и действащи Училищни настоятелства, а в останалите три все още
няма направени регистрации.
Училищните настоятелства, създадени към детските градини в гр. Добрич имат за Цел – обединяване усилията на родителите и обществеността с
тези на държавните и общински органи и организации, подпомагане на демократичните процеси на отваряне на детската градина към области като:
– подготвяне на проекти, обвързващи съвместното обучение на родители
и деца;
– въвеждане на нови образователни технологии;
– подпомагане социализацията на деца и семейства в неравностойно положение;
– подкрепяне на инициативите на изграждащото се в страната гражданско
общество.
През учебната 1997/1998г. в ДГ№ 17 „Първи юни“ е учредено първото
училищно настоятелство в град Добрич, регистрирано като Сдружение с нестопанска цел „Първи юни“. То започва своята работа заедно със стартирането
на първия проект на Детската градина през тази учебна градина – Програма
„Стъпка по стъпка“.
Училищното настоятелство в ДГ№ 20 „Радост“ е учредено и регистрирано в Добрички окръжен съд през 2006г. в съответствие с българското законодателство като независимо сдружение с нестопанска цел.Основната дейност
по организацията и осъществяването на дейността на сдружение „Радост“ се
извършва от родителите на децата съвместно с учители и деца.
През 2007 г. от инициативен комитет от директори на детски градини
в гр. Добрич е учредено Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Добричко
училищно настоятелство“. За членове са приети родители, общественици и
педагози от екипите на Детски градини № 8 „Бодра смяна“, № 18 „Дора Габе“,
№ 24 „Приказен свят“, № 25 „Весела“, № 26 „Звънче“, № 29 „Любимка“. През годините Сдружението кандидатства с много одобрени проекти, като „Моят чист
Добрич започва от детската градина“ по Програма за граждански инициативи
в полза на местното население към Община гр. Добрич. Проекта „Здраве и движение в детско забавление“ с цел изграждане на първи граждански позиции у
децата, чрез овладяване на знания за собственото здраве и екологосъобразно
поведение. Проекта „За отдих и игри зелен двор си направи“ към МОСВ по
национална кампания „За чиста околна среда“ – „Обичам природата и аз участвам“. Реализиран още един Проект с финансираща страна Община гр. Добрич
на тема „Заедно да бъдем добри“.
Друго Сдружение за развитие „Слънчице“ към ДГ № 10 „Слънчице“,
учредено през декември 2007 г. Сдружение за развитие на деца и млади хора
„Славейче“ е Сдружение в нестопанска цел, което е учредено също през
2007 г., със седалище ДГ № 27 „Славейче“. Създадено е училищно настоятелство и в ДГ № 7 „Пролет“ с решение за регистрация на 12.03.2012 г. Има в още
няколко детски градини учредени Училищни настоятелства и Сдружения, кои-
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то нямат толкова голяма активност в дейността на съответната детска градина.
Те все пак участват, но фиктивно в управлението им.
От създадените и функциониращи към детските градини в гр. Добрич
Училищни настоятелства и Сдружения с нестопанска цел може да се направи
следният ИЗВОД:
 Съвместната им работа с педагогическите колективи, родителската
общност и гражданството е съзнателно организиране на човешки ресурс и
насочването му в посока на осигуряване на максимално достижимите добри
условия за развитието на децата. Детската градина, като част от образователната система, има изградена стратегия за предлагане на децата на стабилен
социален живот чрез различни образователно-възпитателни дейности за
подкрепа на личностното развитие, на техните таланти и за здравословният
им начин на живот.
 Ценностите на Училищните настоятелства и Сдружения с нестопанска
цел се споделят от родителите, грижите за образованието и възпитанието на
децата са от първостепенно значение за тях и въпреки финансовите затруднения те са всеотдайни и отговорни. Като прибавим и уточнението, че принципът за участие е равноправна, доброволна и демократична основа, можем
да дадем най – висока оценка за достойно гражданско поведение на родителите, като не бива да забравяме, че бенефициенти от съвместната им дейност са
всички деца.
Освен това в новия Закон за предучилищното и училищното образование
приет на 01.08.2016г. е предвидено и създаването на Обществени съвети към
всяко учебно заведение, с цел създаване на по добри условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка Детска градина, за да участват родители и общественици по активно в живота и дейността им. По този
начин те ще спомагат непосредствено за развитието на Детската градина и ще
подпомагат гражданския контрол на управлението на учебното заведение. Още
с влизането в сила на новия ЗПУО в педагогическата гилдия и в обществото
възникнаха много въпроси:
 Какви хора ще влязат в обществените съвети – ще бъдат ли подготвени за отговорностите си или не чак толкова; ще бъдат ли критични или не чак
толкова; активни или пасивни ще са?
 Ще се подобри ли качеството на управление на детската градина или
ще се появи една неработеща структура, която с нищо няма да допринесе за
доброто управление?
Отговорите на всички тези въпроси и още много други, породени от обичайния скептицизъм към новото и неизвестното ни накара в тепърва започващата практика за конструиране, организация и дейност на Обществените съвети да проведем изследване. Обект на това изследване са всички Детски
градини на територията на гр. Добрич. Предмет на изследване са Училищните
настоятелства и Обществените съвети играещи важна роля в развитието на
управлението в Детските градини на територията на гр. Добрич.
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Хипотезата е, че това изследване ще спомогне да се проследи с какво е помагало Настоятелството в управлението на детските градина до днешни дни и
каква роля в управлението им ще изиграе сега учредяването на Обществените
съвети, дали и доколко те ще изпълняват новата роля на обществен коректив и
мотивиран партньор.
Целта на изследването е да се проучи доколко е удачно участието на Обществените съвети в управлението на Детските градини според новия ЗПУО,
при наличие във всяка една на Училищно настоятелство или сдружение с нестопанска цел, дали и доколко тези Обществените съвети ще изпълняват новата
си роля на обществен коректив и мотивиран партньор.
Критериите и показателите на които е подчинено изследването, са:
• Отношение към учредяването на Обществен съвет: позитивно; негативно; неутрално.
• Яснота и прецизност на нормативната уредба:
– отлично познаване и осигуряване на нужната информация;
– коректно прилагане на нормативните регламенти;
– не добро изпълнение на нормативните документи;
• Административни умения и организационна култура на директорите
на детски градини:- спазва сроковете и процедурите за определяне състава на
обществения съвет; – не спазва определените срокове;
– традиционна организационна култура;
– предприемаческа организационна култура;
• Социална компетентност на родителите:
– активни потребители на услугите в детската градина;
– пасивни потребите;
– образовани;
– недостатъчно образовани;
– критични;
– не много критични.
За да проследим ролята на учредените вече Обществените съвети в управлението на Детските градини на територията на гр. Добрич, също така каква
ще бъде ролята на практиките, които тепърва те ще натрупват, както в образователните институции, така и в обществото, проведохме анкетно проучване.
Първата анкета бе за директорите на детските градини на територията
на гр. Добрич, съдържаща 16 въпроса, свързани с развитието на действащите
Настоятелствата и новоучредените Обществени съвети във всяка една детска
градина на територията на гр. Добрич и ролята им в управлението.
Втората анкета бе проведена със 100 родители от шестте детски градини,
които членуват в Сдружение с нестопанска цел „Добричко училищно настоятелство“ на тема „Семейството и детската градина – заедно в управлението на детската градина“. От отговорите на всичките 13 въпроса проличава,
че много от анкетираните родители подкрепят добронамереността, позитивността и всеотдайността у ръководството на съответната детска градина и ис-
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кат подобряване на условията за работа в детската градина – материална база,
дворно пространство и др. Това показва, че те са готови в името на своето дете
да участват в живота на детското заведение. Но мълчанието на 30 души ни кара
да се замислим дали тези родители са готови да вземат участие в дейността на
детската градина, или не са наясно с много неща.
Количественият анализ на отговорите от анкетата за директорите и анкетата за родителите показва, че правилен е пътят за подпомагане развитието
на детските градини и за осъществяването на граждански контрол на управлението им чрез продължаване работата на учредените вече Настоятелства и Обществени съвети в тях.
Показателите по критерия Отношение към учредяването на Обществен
съвет чрез данните от анкетите за директорите и анкетата за родителите определят с най висока степен, позитивното отношение на всички към учредяването
на Обществен съвет. Негативното отношение е в съвсем слаба степен,защото
има препокриване на дейности между Настоятелство и Обществен съвет. А
вида неутрално отношение също е в слаба степен, но го има, защото развитието дейността на Обществения съвет е все още в своето начало, няма го нужният
опит.
Показателите по критерия Яснота и прецизност на нормативната уредба,
ни карат да се замислим доколко коректно е прилагането на нормативните рег
ламенти.
Всички директори коректно и прецизно прилагат и спазват нормативната
уредба при учредяването на Обществения съвет.Нужно е осигуряването на информация за родители и общественици да става прозрачно за по добри успехи
в работата.
По отношение на критерия Административни умения и организационна
култура на директорите на детски градини, всички директори спазиха сроковете и процедурите за учредяване и определяне състава на обществения съвет. Поддръжници са както на традиционна организационна култура, така и на
предприемаческа организационна култура свързана с новото.
Затова веднага си задаваме въпроса ще се подобри ли качеството на управление на детската градина, или ще се появи неработеща структура, която
с нищо няма да допренесе за доброто управление. Отговорите на тези и много
други въпроси, породени от скептицизъм към новото и неизвесното зависят от
редица фактори:
• яснота и прецизност на нормативната уредба;
• отличното познаване на нормативните документи от директора;
•	
Административни умения и организационна култура на директорите
и учителите;
•	
Коректно прилагане на нормативните регламенти във всяка детска
градина;
• Осигуряване на достатъчно информация на родителите и учителите;
• Много важна е социалната компетентност на родителите.
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Затова е нужно осигуряване на обучение за родителите и учителите, но
къде и как ще се организира, трябва да се помисли, за да бъде най доброто решение за всички.Може би чрез осъществяване на тренинг с тях най – добре в
условията на детската градина, като се покани лектор.
Всичко това ни насочва към следните ИЗВОДИ:
1. Всички директори на детските градини в гр. Добрич и техни родители
участващи в това изследване са преки участници, както в дейността на Уучилищното настоятелство или сдружение с нестопанска цел, каквото има в детската градина, така и в учредяването и ръководене дейността на Обществения
съвет.
2. Досега действащите училищни настоятелства или сдружения с нестопанска цел в детските градини в гр. Добрич са им давали възможност те да
заемат водещи позиции и да удовлетворяват взискателността на родителите и
обществото ни като цяло.
3. Създаването на Общественият съвет във всяка детска градина цели да
се засили ролята на местната общност върху управлението и контрола на детската градина, както и да се създадат възможности за стимулиране и контрол
върху работата на директорите на детските градини.
4. Но Общественият съвет е нова структура, която дублира функции и
дейности на вече съществуващи такива обществени структури за контрол и
консултиране в образованието, каквито са Училищните настоятелства или
Сдружения с нестопанска цел.
5. Делегирането на функции по контрола и оперативното управление на
детската градина предварително се координира и се разчита на съществуващи
общи интереси. Затова се разширява гражданското участие при решаването на
конкретни проблеми, свързани с развитието и по-доброто управление на конкретната детска градина.
6. Делегирането на управленски функции и задачи на Обществения съвет като обществен орган е несъвместимо с добрия, ефективен и отговорен мениджмънт.
Самият директор като водещ отговорен мениджър на детската градина е
извън Обществения съвет – това поражда стимули за намеса от негова страна
при номинирането на представители в Съвета на учителския колектив и на родителите.
7. Ниското ниво на професионална компетентност на част от членовете
на Обществения съвет (напр. на родителите и учителите) също ще доведе до
конфликт с нивото на делегирани правомощия и отговорности по контрола и
управлението на детската градина.
Но създадените вече Обществени съвети към всяка една детска градина
на територията на гр. Добрич е ясен израз на политиката на демократизиране и децентрализация на българската образователна система. Според ЗПУО и
Правилника за създаване, устройство и дейност на Обществените съвети към
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детските градини се наблюдава пряко как действат Обществените съвети с разширените правомощия на местната власт и новата роля на родителите – участници в образователния процес.
Следователно, Общественият съвет е един нов все още неразгърнал достатъчно своят капацитет орган със своите функции и права, при който задълженията на участниците в неговата ръководна дейност трябва още да се
усъвършенстват.
За това е необходимо да се подобри подготовката и заинтересоваността на
участниците в процеса на управление, като се повиши тяхната професионална компетентност. Не достигат квалифицирани кадри. Затова като Препоръка от наша страна е необходимо да се направи квалификационно обучение.
Може в Университетско учреждение да се направи, но това е свързано с много
разходи за обучаваните. Съгласно мнението на други директори най – доброто
е на местно ниво чрез провеждане на семинар или тренинг с преподавател за
няколко детски градини едновременно.
Създадените вече Обществени съвети все още са с редица неясни и спорни
моменти, свързани с техните функции, правомощия, конституиране, капацитет,
вписване в мозайката от вече съществуващи обществени структури в сферата
на образованието на местно ниво. Така например от направеното изследване
става ясно, че няма родители, участващи членове в Обществения съвет, чийто
деца са вече в IV-те групи, защото те не желаят да участват поради причината,
че ще бъдат техните деца първокласници.Това ни кара да се замислим върху
факта как да ги мотивираме. Много е трудно.Нужно е също провеждането на
по чести практически съвещания с всички членове, за да се отговаря на много
възникващи въпроси..
Независимо от факта,че Обществените съвети у нас се създават по образ
и подобие на такива в другите страни, то ние не трябва да се отказваме от нашите традиции в училищното управление. Тази форма на обществено управление тепърва с започваща практика за конституирането, компетенциите и
организацията на работа на Съветите, ще се доразвива. Дали и доколко те ще
изпълняват определената им от ЗПУО роля на обществен коректив и мотивиран партньор на детските градини, ще покажат именно практиката и опитът,
които тепърва престои да се натрупват във времето, както в образователните
институции, така и в обществото. А това ще ни накара да продължим да следим
тяхната дейност и за в бъдеще.
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СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА ФЕХТОВКАТА
В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ
Николай Я. Николов
SOCIAL FUNCTIONS OF THE FENCING CHILDHOOD
IN CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
NIkolay Ya. Nikolov
ABSTRACT: In childhood, fencing has contributed to the formation of behavior,
communication and creativity. It forms a stable and concentrated psyche and has
a beneficial effect on the whole organism – at the physiological, biochemical and
structural level. Fencing develops the thought, creativity and social skills of children.
KEYWORDS: Socialization, social education, sport, fencing, subject-artist, subjectathlete, socially controlled socialization.
Предизвикателствата на 21. век изискват съществена промяна в целите на
образованието и социалната активност. Осигуряването и овладяването на все
по-голям обем от информация не е нито единствената, нито дори главна функция. Основната цел според мнозина учени трябва да бъде облагородяването на
човека, развитието на личността на всеки един човек и развитието на цялото
общество. Истинският творец и спортист гледа на себе си не като на независим от нищо създател на нови ценности, а преди всичко като на изразител на
обществените възможности и потребности. Той знае, че може да прояви относителна независимост в изявите си, когато изхожда от наличните природни и
обществени условия, когато се съобразява с тях.
Ако се опитаме да дадем най-общо научно определение или становище,
ще трябва да кажем, че социализацията чрез спорт е способност за адаптация и
творчество. А творчеството е създаването на нови духовни ценности. Бурното
развитие на науката от последните десетилетия, възникването на такива изключително важни области на човешката теоретическа и практическа дейност
като кибернетиката, моделирането, семиотиката, биониката, електрониката и
т.н. обуславят все по-настойчиво необходимостта от изясняване на същността
и възможностите на човешката социална функция, на неунищожимия стремеж
към новото.
Тази по същество философска методологическа трактовка е изходна точка на научно изследване за доказване ролята и социалните функции на фехтовката в детско-юношеска възраст. Грандиозните социални преобразования
и теоретико-конструктивните и практически постижения на човешкия гений
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поставят на дневен ред въпросите за възможностите на „електронния мозък“,
за могъщата творческа роля на знак и знаковите системи, за неограничения от
тесния емпиризъм размах на човека в борбата му за господство над природата.
Това, което най-много представлява интерес е от какво зависят повече резултатите на социализацията чрез спорт и творчество, кога се получават по-богати,
по-пълноценни и по-многостранни резултати.
Човешката научноизследователска, научно-приложна, духовно-хуманитарна и производствена практика показва, че много често творчески спортни
постижения се получават при взаимодействието между един или няколко прости и една сложна материална система. В процеса на художественото творчество
и изобщо на всяко творчество като социализация, приоритетът на по-сложната
от взаимодействащите системи, на субекта изпъква още по-ясно и категорично. Човекът, който при творчеството играе едновременно роля и на отразяващ,
и на отразяван, създава мисловен идеален план, намира и организира технически, практически и други похвати „материализира“ по съответен начин откритието или го предава чрез различни знакови системи на другите хора.
Безспорно водещата роля на субекта творец в детско-юношеска възраст,
която се проявява в цялата човешка теоретическа и практическа дейност, е не
само във конкретна функция, разбирано в тесен смисъл на думата, и трябва да
се обоснове със субективния идеализъм. Субектът е част от природната, обществена действителност и е най-активната нейна част.
Ако приемем, че фехтовката е вид борба между двама души, която педставлявала дуелиране с оръжия като саби, ножове и мечове и, че названието „
фехтовка“ произхожда от времето на рицарите, когато се е формирало отбранителното умение на хората става ясно, че основната социална потребност от
фехтовката е била начин на самозащита и оцеляване. И ако фехтовката е служила за решаване на спорове, то впоследствие тя се трансформира в спортна
дисциплина и вид изкуство.
Многобройни исторически свидетелства доказват, че корените на този
древен спорт са още в дълбока древност. Едно от първите доказателства датира
от 1370г.пр.н.е.и се намира в Египет в гробницата на Хруфа. Известно е, че са се
провеждали състезания с палки, които са отразени на каменен блок в Карнака.
Египет е пръв и в друго начинание – първата жена фараон владетел на Горен и
Долен Египет Хатшепсут (1525–1503 г. пр.н.е.) е била добър фехтовач.
В Римската империя на особена почит е било владеенето на хладното оръжие и това е предопределяло големия брой преподаватели, т.нар. доктори на
оръжието. Изключително уважавани и известни хора за своето време.Средновековната фехтовка се характеризира с това, че е носела класов характер, тъй
като е била практикувана предимно от аристокрацията. И след като тежките
средновековни мечове и доспехи стават ненужни, хладните оръжия се олекотяват, което дава възможност за извършване на повече и по-бързи действия. Така
през 18. – 19. век фехтовката окончателно се формира като вид спорт и най-активно се практикува и развива във Франция, Италия, Австро-Унгария и Герма-
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ния до края на 19 век, когато в Европа се провеждат официални международни
турнири. През 1896 г. в програмата на Първите олимпийски игри е включена и
фехтовката, която е неизменен участник във всички провеждани до момента
Олимпийски игри. Такава чест е оказана само на още три спортни дисциплини.
По други исторически сведения съдим, че на 26 декември 1873 г. е премиерата на пиесата на Добри Войников „Възцаряването на Крума Старший“. Във
връзка с бойните сцени в нея изпълнителят на главната роля Панайот Волов се
заема сериозно с обучението си по фехтовка. От този момент (според негови
съвременници), П. Волов така се е запалил по модерното за времето си занимание на младежта – фехтовката, за която много е чел и във френските романи, и
е започнал да тренира усилено [4].
Тези исторически изброени факти могат само да бъдат потвърждение на
хипотезата, че фехтовката е придобила смело социални функции в този си вид
и заема мястото си и като вид изкуство. Сценичната фехтовка според специалистите в тази област изработва редица качества и навици, които могат и да
подпомогнат и трудовата дейност на човека. Възпитава смелост, безстрашие,
твърда воля и характер особено при подрастващите в детско-юношеска възраст. Спорт с дълбока история, последователност в неговото развитие и традиции с написан правилник през 1894 г. от полковник Делев в превод от руски
език „Правилник на фехтовката“ и намерил своите последователи в България
през 1926 г. като се създава Български клуб по фехтовка.
Безспорно водещата роля на субекта спортист тук, която се проявява в
цялата човешка теоретическа и практическа дейност, е не само в творчеството,
разбирано в тесен смисъл на думата, и трябва да се обоснове със субективния
идеализъм. „Субектът е част от природната и обществената действителност и е най-активната нейна част. Като такъв той може да разполага и
разполага със всички „права“, с които разполагат останалите материални
обекти“ [8].
Философските направления и концепции далеч не изчерпват научните
основи на социалните предпоставки. Не по-малко значение имат постиженията на съвременната педагогика и психология, като мислители в тази посока.
Известно е, че проблемъът за творческата и спортната активност, развитието
на способностите в детско-юношеска възраст интересува родители и педагози.
Този ангажимент е личен и семеен, обществен и държавен и се развива в процеса на дейностите, социализацията и респективно в обучението и възпитанието.
Понятието „социално възпитание“ обикновено се употребява в по-широк
и по-тесен смисъл на думата. В широк социално-педагогически смисъл то се
разглежда като социално контролирана социализация, педагогически ориентирана система от обществено-държавна помощ и поддръжка, необходима за
нормалното функциониране на човека в обществото. В по-тесен смисъл под
социално възпитание се разбира едно или друго направление в социално-възпитателната дейност, а именно:
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– помощ на семейството при обучението и възпитанието на подрастващите;
– помощ на социално изолирани лица или групи;
– проява на хуманно отношение към личността, например целенасочена
социална работа по схемата: „човек-човек“, осъществявана с онези лица, които
се нуждаят от помощ и поддръжка и др.
Направените наблюдения и констатации сред децата в детско-юношеска
възраст занимаващи се със спорта фехтовка категорично доказват нейния принос в изграждането на стабилна и концентрирана психика и благоприятното
действие върху целия организъм на човека – на физиологично, биохимично и
структурно ниво. Тази констатация разграничава трайни и временни промени
в детския организъм.
Категории трайни промени:
1. Снижаване на времето за реакция (висша нервна система;нервно-мускулен апарат);
2. Самостоятелност;
3. Инициативност;
4. Дисциплинираност;
5. Бърза мисъл;
6. Съобразителност;
7. Смелост;
8. Отговорност и т. н.
Категории временни промени:
1. По-висок мускулен тонус;
2. Повишаване обема на метаболизма;
3. Бърз растеж и развитие;
4. Самонаблюдение и самообладание;
5. Самооценка;
6. Адаптивност и т. н.
Наблюдава се изработено умение за социална интеграция, взаимодействие
и умело общуване с други деца.Младите спортисти изграждат базови принципи за комуникация и социализация. Ясно се разграничава значението на фразите: „ ти печелиш“, „аз печеля“, „честна игра“, „равен старт“, „равни условия“ и
др. Чрез своите изследвания Ч. Сотиров констатира:
„1. Двигателната дейност силно корелира със социалното развитие на децата като процес, при който те възприемат ценностите и традициите на
своя народ, култура, общество, в което живеят.
2. Двигателната дейност на децата интегрира основни генетични и реализационни фактори за социализацията на децата. За това съдейства натрупването на компетенции, двигателни умения и двигателни навици. Децата
са в състояние да си помагат сами в изпълнението на ежедневните дейности и
комуникации.
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3. Всички компоненти на социалното развитие са тясно свързани. Следователно промени в един от тях неизбежно води до промяна в останалите
три компонента (Културни умения, Специфични познания, Социални умения,
Ролята поведение)“ [7].
Опитът ми като треньор по фехтовка през последните 7 години е богат и
всестранен. Провокиран от научни наблюдения и констатации ми дава основание да твърдя, че децата фехтовачи от възрастова група 9 – 16 години имат
творчески заложби и всестранни интереси. В повечето случаи изборът на този
вид спорт е направен с помощта на родителите, а самите те по-късно, когато го
опознаят проявяват интерес и желание да го практикуват и допълват с други
извънучилищни форми на работа. Потвърждава се една от тезите, че качествата, които развива спортът фехтовка влияе върху интелекта, неговия мироглед и
засилва интереса към нови поприща.
Участващите проявяват интерес към сферата на изкуството и техниката. В
период от 7 години са наблюдавани 40 спортисти в детско-юношеска възраст. С
по- изявени творчески заложби момичета и с почти равен резултат и момчета.
Всички са възпитаници на училища с хуманитарен профил,училища по изкуства, езикови и математически гимназии. И въпреки натоварената им учебна
програма тяхното свободно време е било изцяло заето със спорт, изкуство и
други културно-образователни дейности. Самостоятелният избор за извънучилищно неформално образование е свързан със изобразителното изкуство,
музика, театрално изкуство, авиомоделизъм и т. н. Анализът от наблюдението
на проявите на тези спортисти показва, че всички тези, които включват изброените занимания, са със по-висок спортен резултат в тяхната кариера.
Например:
1. Тео на 9 г., който е изявен във фехтовката с ловкост, точност, бързина и
съсредоточеност, посещава и извънучилищни занимания по авиомоделизъм с
успех;
2. Алекс на 12 г., изявена във фехтовката с последователност, дисциплина,
самообладание и работа в екип, посещава извънучилищни занимания по театрално изкуство;
3. Ани на 11 г., проявяваща във фехтовката воля, решителност, чувство за
ритъм, допълва времето си със уроци по пиано;
4. Паола на 18 г. се занимава и със уроци по пиано и т.н.
Посочените случаи ми дават основание да потвърдя хипотезата, че фехтовката развива мисълта, креативността и социалните функции на децата в
детско-юношеска възраст, като водещ е интелектът и непоколебимата концентрация и наблюдателност. Продължителните тренировки изграждат самостоятелност, увереност, дисциплина и умение за бързо вземане на адекватни решения. Способността за оценка и предвиждане на ситуации, както и изграждане
на интуиция спомага за успешно социално общуване в училище и извън него.
Духът на спортсменството и честната игра са неразделна част от него.
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ЗНАЧЕНИЕТО НА „ПИСМА ДО БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ“
НА В. А. СУХОМЛИНСКИ
Олга В. Костова
THE MEANING OF THE “LETTERS TO THE BULGARIAN
TEACHER” OF SUHOMLINSKIJ
Olga V. Kostova
ABSTRACT: In “Letters to the Bulgarian teacher” Suhomlinskij shares advises to
his Bulgarian colleagues, how to better organize the educational process. He pays
attention especially on the children mind education, the work with the book, the
work with the family and the so called „hard children“, civil and patriotic education.
KEYWORD: School, children, parents, book, education, learning.

Въведение
Името на Василий Александрович Сухомлински отдавна е известно в целия свят. Неговото творчество умело обединява и теория, и практика на обучението и възпитанието и продължава да се изучава от учени теоретици и учители практици.
Василий Сухомлински е роден на 28 септември 1918 година в село Василиевка, Херсонска губерния – Украйна, в семейството на селянин. И четирите
деца – трима братя и сестра – стават учители, като всички преподават украински език и литература. Отначало Сухомлински учи в град Кременчуг в работнически факултет, а след това е приет в педагогически институт. Сухомлински
учи редовно само две години и на седемнадесет годишна възраст започва да
преподава в училище. След това се премества в Полтавския педагогически институт на задочно обучение, което завършва през 1939 година. Така се случва,
че в списъка на завършили Полтавския педагогически институт, където вече
присъства името на Антон Макаренко, се вписва и името на Василий Сухомлински.
След завършването на института той се завръща по родните си места и
започва да преподава украински език и литература. През 1941 година отива на
фронта, като доброволец. През януари 1942 година Сухомлински е тежко ранен
в битката за Москва. По-чудо оцелявa, но парче от снаряд остава в гърдите му
до края на живота. След дълго лечение в болниците на Урал, той моли пак да
го изпратят на фронта, само че комисия не го признава пригоден за фронта.
Назначен е за директор на училище в далечната Уфа. След като са освободени
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родните му места, той се връща там. Най-напред е назначен като завеждащ районен отдел на просвета, но вече през 1947 година той моли да бъде назначен в
училище. И така през 1948 година застава начело на Павлишкото средно училище в Кировоградска област, Украйна, което ръководи 22 години до края на
дните си. През далечната 1948 година Павлишкото училище е едно обикновено
училище, почти разрушено по времето на войната, което става известно благодарение на Сухомлински.
Сухомлински създава оригинална педагогическа система, основана на
принципа на хуманизма, на признаване на личността на детето. Той е известен
най-напред като директор на Павлишкото училище, като учител, като Педагог
с главна буква, като кандидат на науките, като член-кореспондент на Академията на педагогическите науки на Съветския съюз, заслужил учител на Украйна,
като детски писател. И най-вече като голям педагог-хуманист. Той е автор на
36 монографии на научни работи, повече от 600 научни статии, около 1200 художествени творби за деца. Най-важните му монографии са станали настолни
книги за много учители-практици, помагайки им в разрешаването на много въпроси в учебно-възпитателния процес. Работите на Василий Сухомлински са
преведени на 56 езика.
„Пръв в съветската педагогика той се стреми към теоретическо и практическо решаване на главните, най-острите педагогически проблеми на съвременността: конформизмът във възпитанието и крахът на идеята за всестранно
развита личност, наличието на трудновъзпитаеми деца, които тенденциозно се
скриват от обществото; увеличаване на детската престъпност и нейна силна
ювенизация; размиването, както във времето, така и в пространството между
личността, „Азът“ и колектива, групата „Ние“, и то за сметка на отделния човек,
който е превърнат във винтче от смазващата го система“-пише за Сухомлински
Л. Милков (1: 6)
Василий Сухомлински участва в много научни форуми, учителски конгреси, чете лекции по педагогика в Република Куба, ГДР, България.
През 1966 година той за втори път посещава България, където има много
срещи с учители, директори на училища, родители и ученици. След завръщането си в родината, той получава десетки писма от своите български приятели,
колеги с въпроси за педагогическата дейност. С отговорите към българските
учители се раждат шест „Писма до българския учител“, публикувани в списание „Народна просвета“ 1967 г., кн. 2, 5, 7, 12 и 1968 г. кн. 7, 9.
В изследването си ще използвам сборника:
В. А. СУХОМЛИНСКИ. ПИСМА ДО БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ.
Шумен, Издателство „Алтос“, 1995 г.
Съставител, научен редактор, встъпителни бележки и анализ професор, д.
и. н. Лучиян Милков.
„В изключително богатата си кореспонденция с чужбина, само към българските учители В.А. Сухомлински използва този специфичен педагогически жанр. Това е факт, достоен за възхищение и гордост, тъй като от направе-
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ното от нас проучване друг такъв случай в България няма – световно известен
педагог, превеждан на десетки езици, да се обърне пряко към своите колеги в
чужбина и да разработи кардинални възпитателно-образователни проблеми,
да споделя с тях идеи и да се вслушва в мнението им, да отчита постигнатото от
тях и да ги окуражава в дейността им“ (1: 8).
Сухомлински отделя голямо внимание на въпросите, свързани с умствено
възпитание на децата. В своите работи „За умственото възпитание“ и много
други статии и изследвания, той обръща внимание на същността на умственото възпитание, на проблемите и въпросите, свързани с условията за решаването на този процес, а също така на пътищата и формите на умственото възпитание (2).

Първо писмо
Възпитавайте ума у детето
В своето първо писмо изтъкнатия украински педагог отговаря на въпрос
на своите български колеги: Кое е най-главното в педагогическия труд? Как
да възпитаваме децата добри, сериозни, послушни?
Най-напред, обръщайки внимание на това,че този проблем интересува не
само българските учители, учители в Украйна, а и по целия свят, Сухомлински
пише: „…според мен най-главното в нашето майсторство и изкуство е – да се
познава детето, да се разбира и чувства истината, че всяко дете – това е цял
свят от мисли, чувства, интереси, преживявания, стремежи, радости, обиди,
привързаности, огорчения“. (1:21)
Още от първите думи на Сухомлински, се вижда неговото дълбоко хуманистично отношение към децата, неговата култура на възпитател, човек, педагог. (3)
Познаването на детето има огромно значение, защото не всички деца от
първите дни в училището могат еднакво добре да се справят със свои учебни занимания, не всички деца идват на училище еднакво добре подготвени,
не всички деца могат да преодолеят своите първи неуспехи. И тогава започват първите страдания на малкия ученик, които след продължителни неуспехи
прерастват в равнодушие, когато на детето е вече абсолютно безразлично колко
лоши оценки и бележки има в дневника си. Детето, напомня Сухомлински, не
може да бъде щастливо, ако в училище му е лошо или скучно, ако то не се чувства достатъчно способно, за да овладява основите на науките. За да направим
децата щастливи, трябва най-напред да им помогнем да умеят да се учат, разсъждава педагогът. Майсторството на учителя е в това да се подкрепят децата
непрекъснато, да се научат да се учат, да повярват в успеха си и да го постигнат.
Сухомлински подчертава, че и той, вече с голям педагогически опит, винаги търси причини за изоставането на децата и съветва това да правят и неговите български колеги, защото причините са разнообразни и добрия учител
трябва да намери отговор за всеки изоставащ ученик, ако иска да му помогне.
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А въпросите винаги са едни и същи: Как не успяващия ученик възприема света,
защо му е толкова трудно да запомни, да разбере учебния материал, защо ученето гаси пламъчето на мисълта?
За да разбере проблемите на тези деца, учителят ги води сред природата
и вижда, как се преобразяват децата, как усещат ярките образи на природата,
звуци, миризми, как се възхищават на природни явления. И тогава прави извод, че става голямо противоречие: „Учителят се стреми да вложи в детската
глава колкото се може повече знания, но не го учи да мисли, а като не го научи,
се учудва – защо детето не може нищо да осъзнава и запомня?“ (1:25) Педагогът напомня, че не бива да се работи прибързано, „галопно“, защото има деца,
които мислят бавно и умният учител няма да кара тези деца да бързат, да се изморяват излишно, защото ефективността от умствения труд не зависи от броя
на решените задачи (1). За да научим децата да мислят, отбелязва Сухомлински,
трябва процеса на обучение да бъде радостен за децата. А такъв той може да
стане, когато: няма да се заучават наизуст нещата, които децата не разбират,
когато книгата ще стане техен другар в постоянно търсене, когато на децата им
е интересно, когато обучението ги подбужда към творчеството, когато се възпитава любознателност, наблюдателност и интерес към обкръжаващата среда,
когато има създадени класни колективи, а отношенията между учители и ученици ще бъдат дружески и доверителни. И не бива да се страхува учителя от
вечните въпроси: Защо? Защо? Защо?
Желанието да се знае се заражда тогава, когато детето почва да мисли, когато действа творческата сила на неговото познание. „Желанието да се знае е
могъщ стимул на умствените сили и способности на детето. Желанието да се
знае – това е емоционален заряд на мисълта.Да се събуди това желание – това
е от коренните и най-важните задачи на учебно-възпитателния процес“ (1:36).
Педагогът смята, че едно от важните условия в развитието на умствените способности на детето е: словото на учителя, четенето, творчеството, уроците по
мислене, самообразованието. Сухомлински съветва учителите никога да не забравят, че въпросът за умственото възпитание е един от най-сложните в педагогическата дейност, а за неговото решаване е необходимо душевно равновесие
на детето, пълнота на живота, яснота на мисълта, увереността в своите сили и
вяра във възможността за преодоляване на трудностите.

Второ писмо
Трудните деца в процеса на обучение
Сред многото въпроси, които занимават педагога в Павлишкото училище
се откроява и въпроса за работата с трудните деца (4). Затова съвсем естествено
е,че във второто си писмо към българските колеги, Сухомлински се опитва да
отговори: Защо има трудните деца? Какво ги прави такива? От какво зависят умствените способности на детето или възрастния човек?
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Като един от страшните врагове на детското здраве и особено на умственото развитие на детето, педагогът посочва алкохолизмът на техните родители.
За съжаление тези деца носят бреме, стоварено им от родителите и затова е
много важно учителят да е много хуманен човек, да обича деца, да намери подход към тях и да им помогне, макар и бавно да постигнат поне малки успехи и
да придобият някакви навици. Но не бива да се забравя, че най-голямото значение за умственото развитие на детето играе човешкото обкръжение (1) За да
бъде детето мислещо, голямо внимание трябва да се обърне на периода от раждането до 7 – 8 годишна възраст, защото именно в този период в мозъка, в мислещата материя стават дълбоки изменения, благодарение на които детето става човек. Това, което е пропуснато през първите 7 – 8 години, никога и с нищо
не може да бъде възстановено. Ако има пропуски, появяват се „трудните деца“,
а обществеността мисли, че училището може да поправи всичко. Само, че не е
така, отбелязва Сухомлински. За да се разрешават проблемите, за да се прави
всичко в името на доброто на децата, трябва ясно да се каже, какво може училището и какво могат и трябва да правят родителите.Трябва да отбележим,че
Василий Сухомлински прави много в развитието на семейното възпитание.
Неговите работи „Родителска педагогика“, „Мъдростта на родителската обич“
и много други разкриват пред родителите сложните въпроси и много отговори за възпитанието на децата. Така и в своето писмо към българските колеги,
Сухомлински отбелязва,че“…майката и бащата са първите възпитатели“ (1:46).
„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“ (1:46).
С голяма любов към България, големия педагог отбелязва, че българите
имат прекрасни традиции, върху които може да се развива педагогическата
култура на родителите. От посещението си в българските семейства, Сухомлински прави извод, че в българското семейство има истинска грижа на майката и бащата за умственото развитие на детето. Той съветва българските учители
да не забравят, че именно в семейството се поставят основите на умственото
възпитание, а върху тези основи училището надстроява развитието на детето.
Един от източниците, които дават представа за развитието на детето е неговата
реч, а работата по развитие на речта изисква голямо педагогическо майсторство, защото мисленето и речта са свързани – бедността, ограничеността в речта на детето води до непълноценно умствено развитие.
„Многогодишните наблюдения над умствения труд на много деца и юноши постепенно откриха пред мен следващата твърде важна закономерност в
развитието на умствените способности: колкото по-дълбоко чувства детето
най-тънките оттенъци на думата, колкото по-трайно думата влиза в неговото
съзнание, толкова по-интензивни са процесите, които протичат в невроните
през време на мислене“ (1:50).
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Във второто си писмо Сухомлински отбелязва също така, че неизчерпаем
източник за развитието и обогатяването на мисълта и речта на детето са произведенията на родната литература и фолклор: „Аз бих ви посъветвал да избирате от приказките на Елин Пелин тези откъси, в които се изобразяват природата,
и да ги четете сред природата, под разклонените стволове на дърветата, при
ръмолещите планински ручеи“ (1:55).
В развитието на мисленето и речта на децата голяма роля играе творчеството. Добрия учител трябва да подтиква децата към разнообразни прояви на
творчеството – литературни творби, рисунки.“Поетическото творчество на
детето – това е такова условие за неговия богат духовен живот, както чистия
въздух е условие за здраве“ (1:58).

Трето писмо
Книгата – източник на знания, добро и красота
Една от силните страни на педагогическото творчество на Сухомлински е
книгата – поезия и проза, произведения написани за децата от Сухомлински, а
също така и приказки, написани от самите деца, – припомня един от изследователите на творчеството на Сухомлински Г. Волков (5). Затова съвсем естествено
е, че към тази тема педагогът се обръща в своето трето писмо към българските
си колеги. „Работата в училище ме убеди, че книгата е огромна възпитателна
сила“ (1:61).
И това е така, подчертава Сухомлински, защото книгата влияе на душите
на децата, чрез книгата се възпитава естетика и красота. Не бива да забравяме,
отбелязва педагогът, че през живота си човек може да прочете не повече от две
хиляди книги, а затова е много важно тези книги да се подбират много внимателно. С голямо удоволствие Сухомлински подчертава, че при посещението си
в българските училища той вижда,че българските учители грижливо събират в
училищните библиотеки книги, защото: „не е мислимо българското училище,
дори и най-отдалечено и най-малко начално или основно училище, в което на
почетно място в неговата библиотека не биха стояли произведенията на Петко
Славейков, Друмев, Ботев, Каравелов, Вазов, Константинов, Раковски, Чинтулов, Елин Пелин, Стаматов, Смирненски, Гео Милев, Вапцаров“ (1:62).
Голямо значение за умствено възпитание на децата от начална образователна степан имат приказките – четене и създаване от самите деца. Без приказките е невъзможно да се представят интелектуалните взаимоотношения между
децата, колективни преживявания, радостта от създаване на приказка, от съвместно творчество. За българските деца Сухомлински препоръчва приказките
на Елин Пелин, народните балади на Петко Славейков, приказките на руските
писатели Лев Толстой и Алексей Толстой, приказките на Андерсен, на Братя
Грим, на Шарл Перо.
Сухомлински винаги казва, че развитието на детето започва в семейството. От голямо значение е как се отнасят към книгата в семейството, какво зна-
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чение заема тя в духовния му свят. Опитния педагог в работата си с родителите
трябва да препоръчва, кои книги да четат децата и в коя възраст, кои книги ще
бъдат полезни за родителите, кои книги трябва да заемат място в семейната
библиотека. И само съвместната работа с родителите дава голям резултат – за
няколко години се попълват домашни библиотеки на децата, на празниците родителите вече купуват на децата си книги.
Украинският педагог смята,че за децата от голямо значение е обстановката, в която те слушат или четат едно или друго художествено произведение.Той
препоръчва създаване на Стая за четене, която може същевременно да бъде и
Стая за приказки, каквато има и в Павлиш. В началното училище четенето може
да се съчетава с драматизация, защото децата бързо запомнят любим сюжет и
искат да го повтарят много пъти, а и той не им омръзва, защото колективното
преживяване на нравствената красота предпазва от егоизъм и равнодушие.
Ключът към самообразованието, казва Сухомлински, това е умението да
се работи с книга, да се чете, да се пише. Не бива да забравяме: „Колкото повече
ученикът трябва да запомни, да заучи, да запамети, толкова повече той трябва
да прочете това, което не трябва да запомни и да запазва в паметта си, а трябва
само да узнае, само да обмисли и да преживее интелектуалната радост от научаването“ (1:68). За тази цел незаменим помощник е научно-популярната литература, която е съобразена с възрастта на детето, а също така книги за живота и
дейността на учени и творци на науката.“ Ако вие искате у юношеството да има
истински интерес към науката, знанията, ученето, донесете до младите души
благородния образ на този, който е творил и твори наука, борил се и се бори за
научните истини“ (1:71).
Не бива да подценяваме значението на художествената литература, – казва
Сухомлински, – но трябва да се внимава, каква точно литература ще се чете от
младите хора, защото четенето – това е с нищо не сравнимо творчество, признак за богат духовен живот. Важното е книгата да стане учител, спътник през
целия живот на човека. Незаменима роля за възпитаване на любовта към книгата, към четене играят уроците и извънурочната дейност по литература. А за
да встъпят децата в големия живот, като нравствени и добри хора, хора, уважаващи народа си, традициите си – книгата трябва да стане могъщ възпитател,
добър другар и наставник на младежтта, съветва Сухомлински.

Четвърто писмо
За знанията и умения
В това писмо Сухомлински споделя, че въпрос за знанията и уменията
вълнува всички учители по света, защото това е въпрос за ефективността на
обучението. Много е важно всеки учител, всеки родител да се вгледа в това, как
учат децата и да вникне в същността на това, което наричаме обучение, успеваемост, знание. И най-важното е да се ориентираме в това, което е ефективност
на обучението.
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Педагогът обяснява, че в първи клас детето извършва много по-голяма
крачка в своето развитие, отколкото в средна степен. Трудът на първокласника, ако се отчитат неговите сили е много по-тежък, отколкото трудът на осмокласник или деветокласник. През първия етап на обучението знанията, които
овладява детето са тясно свързани с уменията, с практически навици. На този
етап е невъзможно да знаеш, без да умееш. А и самата логика на обучението
в началните класове е такава, че детето не може да запомни нещо, без да го
разбере – знанията и уменията се превръщат в творчество, а където има творчество – има и желание да се учи. Почти всички знания, които усвоява детето,
то прилага, те се развиват, а заедно с развитието на знанията се извършва и
умственото развитие на детето. Но постепенно процесът на обучението се променя, отбелязва педагогът. Знанията започват да се отделят от уменията, все
повече се претрупва паметта на децата, защото те са принудени да запомнят материал, който не успяват да разберат, все по-малко се включва мисълта, а учителят много често забравя, че неговият съюзник е непроизволното запомняне,
което включва в действие мисълта и паметта. „Ако всеки учител би помислил
с цялата си отговорност в това, колко вреди на образованието и умственото
възпитание и развитие носи обстоятелството, че учениците от ден на ден, от
месец на месец запомнят съвършено ненужен за запомняне материал“ (1:85) –
И тогава обучението започва да става трудно за децата. Сухомлински пише, че
в днешното време, за да си образован не е нужно да наизустяваш нещата, които
не разбираш., а е нужно да се ориентираш в море от знания, в книгите. Трябва
много интелигентно да се подходи към въпроса за това, кое трябва да се запомни обезателно и това, което не трябва, защото детето най-добре запомня тогава,
когато не се поставя пряка задача за запомняне. „Ясно разграничаване на това,
което трябва обезателно да запомни, и това, което не трябва да се запомни-това
е важен, принципен въпрос – и не само теоретически, но и практически“/1:86/.
Много хубави препоръки дава Сухомлински на българските учители в
ограмотяването на деца. Той предлага още в начална степен учителят да състави
своя правописен речник – минимум с около 2000 думи, които биха обхващали
не само правописни правила, а и тези думи, които просто трябва да се запомни,
как се пишат. В продължение на курса на обучение в начална степен да се работи върху тези думи така, че децата да ги запомнят. Тази работа е творческа, тя
дава възможност да се използват разнообразни методи, сред които и диктовки,
и съчинения, и граматически игри и просто записване на думи, с цел запомняне
на техния правопис. Ако тези думи се разпределят във времето, то на ден ще се
паднат не повече от три нови думи за научаване. В началните класове, смята
педагогът трябва да има повече тренировъчни упражнения, за да се изработи
темп на писане. „Умението да се пише, доведено до степен на автоматизъм, е
необходимо в началните и особено в средните и горните класове преди всичко,
за да се развива мисленето“ (1:89). В придобиването на знания и умения, необходимо, – мисли Сухомлински, – учениците да могат да изследват, и не само на
опитно поле, но и в часовете и в извънкласна дейност, защото училището тряб-
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ва да възпитава у децата жажда към знанията, желанието за самообразование.
„Без знания няма умения, но и без умения няма знания…Майсторството и изкуството на възпитанието се състои в това, тези два елемента на образованието
винаги да се намират в тясна, хармонична взаимна връзка“ (1:92).
Пето писмо
Светиня на детското сърце
В своето пето писмо към българските учители, Сухомлински опитва да
отговори на въпроса: Как се възпитава душата на човека?
Педагогът отговаря,че това е много сложен въпрос, на който не може да
се отговори еднозначно: „Това е най-животрептящият въпрос, най-острият,
най-тревожният въпрос в теорията и практиката, алфата и омегата на възпитанието“ (1:94)
Голямо значение в детските години играе образът на родната майка и родния баща, сиянието на звездите, миризмата на родното поле, земята, народните
песни и приказки, нещо, което се нарича „малката родина“. А по този начин
в детското сърце се утвърждава и най-голямата светиня – Родината. Много е
важно детето да се чувства съпричастно към народа си, към неговите постижения, история, успехи и борби. „Става дума за докосване до майчиното, бащиното слово, на словото на учителя към най-фините струни на човешкото
сърце, които се откликват с чудна музика, с очарователно звучене – ту нежно
и спокойно, ту гневно и сурово, откликват се на всеки нагледен образ, на всяка
картина, на всяка дума, която носи, разкрива малко зрънце, малка частица от
онова велико и прекрасно, чието име е Отечество“ (1:103).
Сухомлински отбелязва, че не бива да се надяваме, че чрез знанията, чрез
образованието може да се възпитава любовта към Родината. Това възпитание
се провежда незабелязано, а резултатът се постига, когато у детето се развие
чувство на състрадание, на съвместно преживяване, възхищение от хората,
вдъхновение от жената, жената-майка, възхищението от труда на хората за
него, а след това и желание да се труди за другите: „Радостта от творчеството,
радостта да се трудиш за хората, която храни с животворните си сокове голямо
патриотично чувство и която създава у душата на нашия възпитаник светинята – Отечество, тази радост започва от правенето на добро на майката и бащата,
дядото и бабата – на тези, които са те родили, отхранили и отгледали“ (1:106).
Не веднъж педагогът подчертава „че възпитанието на сърцето“ започва
именно там, от възпитанието на децата да бъдат добри дъщери и синове, да
познават историята на своята Родина. „Ние се стремим още от малко детето да
разбере и почувства какво е то и от какъв корен е израсло, кой е неговият народ
и каква е историческата съдба на народа му, на каква цена той, наследникът на
материални и духовни ценности на бащите си, е получил щастието на свободно
и творческо битие“ (1:108).
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Във възпитанието на душата огромно значение заема колективът, защото
богатия интелектуален живот на колектива помага за разкриване на духовните
мисли, стремежи и убеждения, на желание родната страна да стане по-хубава,
по-богата, по-могъща.

Шесто писмо
Възпитаване на чувство за дълг
„Вас ви безпокои въпроса за възпитаването на чувство за дълг. Да, според
мен това е един от най-сложните проблеми в теорията и практиката на възпитанието“ – така започва своето шесто писмо Сухомлински (1:114). И ето как
обяснява своите думи педагогът: „В същност човешкия живот започва от дълга, от този момент, когато човек прави не това, което му се иска, а това, което
трябва да направи в името на всеобщо благо, в името на хармонията на неговото щастие и щастието на другите хора, в името на висшите интереси – интересите на народа и обществото’’ (1:117).
Чувството на дълг трябва да навлиза в живота на човека много рано, възпитавайки и облагородявайки потребностите. Незаменима роля тук играе трудът, одухотворен от желанието да се видят резултатите от него. Сухомлински
подчертава, че техния педагогически колектив смята, че децата от ранна възраст трябва да видят резултатите от своя труд. Малките деца засаждат Градина
на Майките, Лозе за дядовците и бабите. Всяко дете има свое дърво, своя храст,
за който се грижи. А по-големи ученици имат по-големи трудови задължения.
И е много важно, казва учителят, че това не е игра на труд, а истински труд,
благодарение на който в детското сърце прониква мисълта, че да се трудиш за
хората – това е висша чест и отговорност. Не бива да се страхуваме от трудностите, от потта на нашите деца, защото „трудът за това е труд, защото е труден“,
но без него е немислим човек: „Трудът се одухотворява от дълга само благодарение на отговорността“ (1:120).

Заключение
Колкото повече четеш Сухомлински, толкова повече разбираш, че всички
негови книги и статии се обединяват от мисълта, че за хармоничното възпитание и развитие е необходимо да се използват разумни средства. Затова и в
своите „Писма до българския учител“ Сухомлински дава съвети, практически
и разумни, за да се развиват децата хармонично във всяко едно отношение. И
това са главно следните съвети:
Детето не може да бъде щастливо, ако в училище му е зле и ако то не се
чувства способно да овладява основите на науките.
Майсторството на учителя е в това да помогне на детето да се учи.
За да няма „трудни деца“ училището трябва да работи заедно със семейството.
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Трябва да се знае, какво може училището, а какво могат и трябва да правят
родителите.
Ключът към самообразованието – това е умението да се чете, пише, работи
с книга.
Учителят е този, който трябва да научи децата на това.
Учителят трябва грамотно и интелигентно да прави винаги хармонична
връзка между знанията и уменията на децата.
Душата на детето се възпитава тогава, когато детето се възпитава в любов
към близките, към Родината.
Трудът трябва възпитава в детето чувство на отговорност.
Това, за което пише Сухомлински е било реалност, която може да бъде
постигната във всяко едно училище, защото в неговите препоръки няма нищо,
което да е недостъпно за всеки един учител, отдаден на своята професия и найнапред на децата.
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УЧИЛИЩНА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА
ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В КОНТЕКСТА НА
НОРМАТИВНИТЕ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Пенка П. Кожухарова
SCHOOL-BASED PREVENTION OF THE USE OF DRUGS
IN THE CONTEXT OF THE LEGAL AND STRATEGIC
DOCUMENTS
Penka P. Kozhuharova
ABSTRACT: The subject of the survey is the planning, the realizing and the evaluating of the program about the prevention of the use of the psychoactive substances
among 5th to 7th graders. The article presents aspects related to the new regulatory
framework in the educational system and european and national strateges to the
prevention of drug use. A model of school-based program to prevent drug use is
presented. The program builds on an on-going three-year prevention among teenagers. It is run by a team of teachers, experts and young volunteers. The structure and
the aspects of the program are presented. Pedagogical aspects in the implementation of school-based program for the prevention of the tabacco, alcohol and drug
use were assessed by the awareness and attitudes of students towards the drug use,
curricula, methods and forms of preventive action. Conclusions about the impact of
the program are formulated: there is a tendency to reduce the proportion of students
who smoke occasionally – a few times a week; notes are delaying the first cigarette;
necreased rates of tobacco use in gathering with friends; there are no significant
differences between the two groups in the frequency of alcohol use; substantially decreased frequency of proposals for the use of alcohol at a party in the house of peers;
a higher proportion of students in the pilot group, indicating that no one among
their friends never tried drugs. The problematic aspects and the directions about the
development of the preventive activity are shown.
KEYWORDS: health education, school-based prevention of drug use, legislation,
teachers, students, risk factors, protective factors.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 82/03.02.2017 г. от параграф на
фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Проучванията през последните години разкриват известна динамика в основните индикатори за употребата на психоактивни вещества. Според годиш-
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ния доклад на Европейския Център за Мониторинг на Наркотиците и Наркоманиите (ЕЦМНН) се запазва равнището на употреба на незаконна дрога и намалява употребата на легални психоактивни вещества (ПАВ) [4]. Същевременно изследванията отчитат нарастваща тенденция за употреба едновременно на
няколко вида, включително комбиниране на разрешени вещества като алкохол
и забранени наркотици, тенденция към използване на неопиоидни вещества,
както и появата и разпространението на нови психоактивни продукти [2], [3].
Според данни на Евробарометър, относно младите хора и наркотиците,
експериментирането с дрога често започва в ученическите години като един от
четирима сред 15 и 16 годишните е използвал наркотик. Повишаването на осведомеността и консултациите остават най-разпространените превантивни дейности за достигане до подрастващите, за които се счита, че са изложени на риск
от злоупотреба [5]. През 2013 г. по-малко от половината от всички държави от
ЕС докладват пред ЕЦМНН, че изцяло са осъществили политики за превенция
на употребата на ПАВ в училищата [7]. Повечето държави от ЕС, са провели
специфични програми и/или мерки, насочени към отлагане на първата употреба на наркотици, които се основават на универсалноструктурирани програми
за превенция [1:212], [18: 410]. България е една от страните, които имат напредък по този показател. Превантивните дейности са заложени в националната и
общински стратегии и планове за превенция на употребата на психоактивни
вещества и се реализират чрез взаимодействие между Превантивно-информационните центрове към общините и образователните институции [12].
При отчитане на констатираните проблеми и приетите нормативни и
стратегически документи през 2009 – 2012 г. в три училища на територията
на Община Варна е въведена пилотно „Универсално структурирана програма за превенция на употребата на тютюн, алкохол и психоактивни вещества,
базирана в училище (5 – 7 клас)“ [8], [10]. От 2013 г. програмата се реализира
поетапно в училищата на територията на общината [9]. В периода 2010 – 2016 г.
е проведено обучение по програмата с педагогически специалисти от 36 училища. През учебната 2016 – 2017 г. са обхванати 1642 ученици от 5 – 7 клас.
Методика на програмата се базира на универсалния превантивен подход, допълнен с дейности, основани на стратегиите по отношение на окръжаващата
среда както и с елементи от селективна превенция. Структурата и дейностите
на програмата са в съответствие с общите правила, заложени в Наредба № 6
за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества на Министерството на здравеопазването (МЗ)
и Министерството на образованието и науката (МОН), както и с принципите
за работа, дефинирани в Европейските стандарти за качество на превенцията
на употребата на наркотици [15], [2]. Дейноситите по програмата периодично
се актуализират, съобразно потребностите и измененията в нормативните и
планови документи.
През месец юни 2015 г. е извършено контролно проучване на информацията и нагласите на 1385 ученици, включени в програмата по проблеми,
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свързани с употребата на ПАВ и реализирането на превантивната дейност в
училището, семейството и общността.
Въз основа на извършения мониторинг на програмата са формулирани
следните изводи:
• Констатира се намаляване на дела на учениците, които пушат инцидентно. Наблюдава се отлагане във времето на употребата на тютюн и алкохол.
В модела на употреба се констатира намаляване на употребата при събиране
с приятели. В предходно проучване от 2011 г. е констатирано, че това е найпредпочитаната среда за употреба в тази възрастова группа [8]. Намалял е
делът на учениците, които споделят за употреба на нелегални наркотици в района на училището.
• Запазва се съотношенето при учениците, които пушат всеки ден (експериментална группа (ЕГ) – 4,2 %, контролна група (КГ)– 6,3 %) или няколко пъти
в годината (ЕГ – 9,7 %, КГ– 12, 8 %,). Употребата на тютюн, когато ученикът е
сам – 17, 5 % или когато е на дискотека – 13 %, се свързва с модела на устойчиво
тютюнопушене. При тези деца се констатират повече рискови фактори, свързани с проблеми в семейната среда и отношенията с връстниците, затруднения в
процеса на обучение.
• Няма съществени разлики между двете групи по отношение на честотата на употреба на алкохол. Намалял е делът на учениците, които са склонни
да употребят алкохол при предложение от приятел. Учениците от КГ посочват
по-често присъствие на купон, на който се предлага алкохол и марихуана. Приблизително към една пета от учениците и в двете групи е отправено предложение за употреба на дрога, като това се случва обикновено с консумация на
алкохол.
Тези резултати се подкрепят и от проучвания, проведени от „Превантивно-информационен център по наркотичните вещества“- Дирекция „Превенции“, в периода 2014 – 2015 г. [17]. Авторите на изследването посочват, че
съвместната употреба на алкохол и наркотици е честа практика в ученическите
среди на града. Тя се е превърнала в престижна характеристика на повечето
младежки събирания и което е по-важно, това се приема като нормална практика за живота на тази общност. Всеки пети от деклариралите употреба заявява, че е приел вещество, което му е било представено за „законен“ заместител
на наркотик или т. нар. нови „дизайнерски“ дроги. Цените и чистотата на предлаганите на улицата вещества варират в широки граници.
Налице е тревожна тенденция за все по-обигран и агресивен маркетинг,
често базиран върху предоставянето на преднамерено невярна информация за
съдържанието на веществото (по вид и чистота) и ефектите върху потенциалния потребител. През последните 1 – 2 години медиите алармират и за опасността от въвличане на деца в продажба на наркотици, включително и сред
свои съученици. Разпространението на вещества, като марихуана, амфетамини
и кокаин, като и на новите наркотици сред младите хора, а вече и сред тийней-

538

Пенка П. Кожухарова

джърите, буди загриженост за динамиката на проблемите с наркотиците през
следващите години и свързаните здравни и социални последици.
Тези тенденции се отчитат и в международен план. В Стратегия на Европейския съюз за борба с наркотиците (2013 – 2020 г.) се възприемат нови подходи и се разглеждат предизвикателства, които са набелязани през последните
години като се отчита необходимостта да се повиши качеството, обхвата и разнообразието на услугите за намаляване на търсенето на дрога [7]. Акцентира
се и върху необходимостта от подобряване на предлагането и ефективността
на програмите за превенция и повишаване на информираността за рисковете
от употребата на забранени наркотични вещества и други психоактивни вещества, както и за последствията от това. За тази цел мерките за превенция следва
да включват насърчаване на здравословен начин на живот и целенасочена превенция, която да е ориентирана към семейството и общностите.
Спазвайки основните рамки на европейската политика за наркотиците,
България прие Стратегия на за борба с наркотиците (2013—2020 г.) и План за
действие за нейното изпълнение [12]. В Стратегията като основни задачи в областта на намаляване на търсенето на наркотици са включени:
• Насърчаване на неформалното образование на младите хора в областта
на зависимостите и грижа за здравословния им начин на живот;
• Предоставяне на възможности за консултиране на подрастващите и
младежите в областта на превенцията на употребата на наркотични вещества;
• Дейности, свързани с повишаване информираността на учениците по
отношение на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества, които ще се осъществяват в рамките на часа на класа или в извънкласни
форми;
• Организиране на обучения на учители, психолози и медицински работници в училищата по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;
• Повишаване информираността на учениците по отношение на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества;
• Разработване и прилагане на програми и мерки за работа със семейства
по въпросите, свързани с превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред децата;
• Разработване, издаване и разпространение на информационни материали за родители, с цел повишаване на родителския капацитет по отношение
употребата на наркотици сред децата [12:3].
Универсалната превенция се осъществява чрез образователната система
и се координира от Министерството на образованието и науката. Основните
цели на училищната превенция са свързани с предоставяне на информация и
създаване на защитена училищна среда. В Закона за предучилищното и училищното образование (от 13 октомври 2015, в сила от 1 август 2016 година) и в
наредбите за неговото приложение. Насоките за реализиране на превантивни
дейности, свързани с употребата на ПАВ, са заложено при нормативно регла-
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ментиране на държавните образователни стандарти за здравно образование в
глава трета чл. 22. (2) т. 8 от закона [19].
В Нареба № 13 от 21.09.2016 г., се определя Държавния образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Посочени са целите и формите за тяхното осъществяване. В Рамковите
изисквания за резултатите от обучението по Здравно образование в областта
на компетентност „Превенция на употребата на психоактивни вещества“ (чл.
14, ал. 2, т. 2), са посочени знания, умения и отношения на учениците от прогимназиален етап на основната образователна степен [13].
Познанията за рисковете от влиянието на ПАВ имат регулиращ ефекта, 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. Рискове могат да бъдат променяни или възпрепятствани чрез
интервенции в семейството, училището и общността, които са насочени към
подпомагане на децата и развитие на техните интереси, потребности, насоченост и умения за самоконтрол [9:294], [11:84]. Ако не бъде овладяно, отрицателното поведение може да доведе до по-големи рискове като учебни затруднения
и социални трудности, които излагат децата на допълнителен риск за по-късна
злоупотреба на наркотици.
В Гл. 3, чл 22. от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) са определени възможностите за подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците, чрез занимания по интереси [19]. Чл. 185. (1) е посочено,
че детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осъществяват дейности по превенция на тормоза и насилието, както и дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение,
които са израз на общата воля и на координираните усилия на всички участници в образователния процес. Видовете и съдържанието на дейностите по
превенция на тормоза и насилието са подчинени на обща училищна политика,
разработват се самостоятелно от училищната общност и може да включват разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното
образование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните
часове (т. 2) [19].
В Наредба за приобщаващото образоавние Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.,
в Раздел IV „Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща
психологическа среда в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие“ са посочени дейности за преодоляване на проблемното поведение на детето или ученика и за справяне със затрудненията му с
приобщаването в образователния процес и в училищната среда (Чл. 41) [16].
Предвидените мерки дават насоки при разработване на програми и планове за
превантивни дейности с деца и ученици с агресивно поедение или затруднения
в процеса на обучение и социализация, които биха могли да попаднат и в риск
за употреба на психоактивни вещества.
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Изведени са институционални политики за подкрепа на здравното образование. В чл. 183. от закона е посочено, че грижата за здравето се осигурява
чрез гарантиране на достъп на децата и учениците до медицинско обслужване
и програми за здравно образование и за здравословен начин на живот [19].
Въвеждането в образователната система на нови нормативни и планови
документи наложи актуализиране на основните структурни компоненти на
„Програма за превенция на употребата на тютюн, алкохол и наркотични вещества сред ученици от V – VII клас“ и утвърждаването и през учебната 2016 –
2017 г. от МОН и МЗ, съобразно изискванията на Наредба 6.
Основна цел на програмата е да се ограничи разпространението на употребата на психоактивни вещества сред основната целева група чрез реализиране на първична превенция в пети, шести и седми клас, насочена към консумацията и злоупотребата с психоактивни вещества с акцент върху алкохола и
тютюна.
Основна целева група са участниците в образователния процес: ученици
от V, VI и VII клас на СУ, педагогически специалисти – директори на училища,
учители, училищни психолози, педагогически съветници, училищни лекари и
медицински сестри, родители.
Вторична целева група са представители на институции и организации,
професионално ангажирани с работа в училищната общност (социални работници от отдел „Закрила на детето“, районни инспектори ДПС, местни комисии
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, държавни и общински структури и неправителствени организации, осъществяващи превантивни програми на територията на училището и др.).
Специфични цели
• Да се разширят знанията на учениците за различните аспекти на употребата на психоактивни вещества, влиянието им върху здравето и личностното развитие чрез предоставяне на достатъчна, обективна и достъпна информация, изграждане на мотивация и поведенчески умения за водене на здравословен живот.
• Да се предотврати възникването на негативни здравно-социални последици, свързани с наркотици, алкохол и други психоактивни вещества сред
ученици, за които ясни индикатори (напр. опит с психоактивни вещества, асоциално поведение, обкръжение с висока наличност на употреба на ПАВ) показват възможност от развитие на проблемна употреба на по-късен етап в живота
чрез превантивна работа с деца в риск.
• Да се постигне трайна позитивна промяна в културните и социалните
характеристики на училищната среда/общност, влияещи върху избора на подрастващите относно употреба на наркотици чрез подкрепа на училищната политика за осигуряване на защитена социална среда.
Основни принципи:
Основните принципи при реализиране на училищно-базираната програми са свързани с:
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• Осигуряване на възможност за участие на цялата училищна общност в
процеса на взимане на решения от ниво на оценка на потребностите и генериране на идеи до провеждане на училищни инициативи и оценяването им;
• Насоченост на образователните компоненти на планираната и реализирана програма към ограничаване на рисковите и засилване на предпазващите
фактори за употребата на алкохол, тютюн и нелегални психоактивни вещества
от учениците;
• Прилагане на цялостен, системен общоучилищен подход. Развитие на
училищната среда и култура, които да благоприятстват устойчивостта на резултатите от реализирането на програмата;
• Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите
специалисти за приложение на програмата и за използване на набор от стратегии за учене, използване на ресурси и техники за оценяване потребностите на
учениците, свързани с превенцията на употребата на ПАВ;
• Осъществяване на интегративни връзки между образователните резултати на програмата и темите за здравно и гражданско образование по дисциплини от учебния план в V, VI и VII клас на СУ;
• 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“;
• Взаимодействие и развитие на сътрудничество между училището, семейството и общността при осъществяване на превантивни дейности, насочени към консумацията и злоупотребата с алкохол, тютюневи продукти и нелегални наркотици;
• Установяване на взаимодействие с външни за училището организации
и изграждане на партньорства;
• Периодична оценка на реализирането на програмата в контекста на
училищната и образователната политика за превенция на употребата на ПАВ
сред учениците.
Структурата и съдържанието на програмата е обособено в следните модули:
Модул 1: Обучение на педагогически специалисти за развитие на общоучилищен подход за превенция на употребата на психоактивни вещества
При училищно-базираните програми за превенция педагогическите специалисти са преки субекти в планирането и реализирането на програмите. Поради това тяхната информираност и умение за отчитане на рискови и предпазващи фактори в общността е от особено значение.
Основна цел: Развитие на професионални и социо-културни компетенции
у педагогическите специалисти за създаване на безопасна и подкрепяща училищна среда и представяне на информация, свързана с превенция на употребата на ПАВ от учениците в V, VI и VII клас с акцент върху употребата на алкохол
и тютюневи продукти.
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Подготовката на учителите е от съществено значение, не само за овладяване от тях на стратегии за превенция на употребата на наркотици, но и за
да бъдат осмислени междупредметните и вътрешнопредметните връзки и да
се подчертае доколко темите за формирането на здравна култура и социални
умения се вписват в учебните програми на всеки клас. Обучението ще помогне
на учителите да се ориентират в структурата и технологията за приложение на
програмата, ще им позволи да си служат със спектър от методи на преподаване,
ресурси и техники за оценяване, подходящи за нуждите на учениците. То ще
засили влиянието и продължителността на програмите за превенция на злоупотреба с наркотици.
Обученията за педагогически специалист по програмата се провеждат на
две нива – базово и надграждащи. В Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически
специалисти, Раздел V „Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ чл. 45. (1) е посочено, че квалификацията на педагогическите специалисти в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията е: въвеждаща – насочена към усвояване на
знания и формиране на умения, ориентирана към адаптиране в образователна
среда и методическо подпомагане и продължаваща – насочена към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в рамките на учене през
целия живот [12].
Базовото обучение в програмата е предназначено за всички педагогически
специалисти. В съдържателен аспект то е разработено в съответствие с Наредба
за приобщаващо образование Обн. – ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., Раздел IV „Изграждане на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда за подкрепа за личностно развитие и Наредба № 13 от 21.09.2016 г. За
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование [13].
След предварително проучване на интересите и потребностите на педагогическите специалисти от продължаваща квалификация в обучението са включени теми, структурирани в два основни модула:
Модул: Общоучилищен подход за превенция на употребта на наркотични
вещества;
Модул: „Училищно-базирана програма за превенция на употребата на наркотични вещества 5 – 7 клас“:
Надграждащите обучения са предназначени за класни ръководители и
учители, водещи учебни предмети в културно-образователните области „Природни науки и екология“ и „Обществени науки и гражданско образование“.
Фокусът на обучението при класните ръководители е насочен към това, да се
подпомогне тяхната работа да анализират и оценяват рисковите фактори върху
учениците и да предприемат превантивни и корективни мерки за справяне с
тях. Учителите в културно-образователните области „Природни науки и екология“ и „Обществени науки и гражданско образование“, които имат желание
да интегрират теми свързани с психоактивните вещества в съдържанието на
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учебните предмети ще минат допълнително обучение по теми, съобразени с
техните заявки.
Модул 2: Обучение на ученици по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества от ученици в V, VI и VII“.
Основна цел: Придобиване на знания за рисковете от употребата на алкохол, тютюн и нелегални наркотици, формиране на позитивно и отговорно
отношение към личното здраве и здравословния начин на живот, овладяване
на социални умения за справяне с рискови ситуации за употребата на дрога.
Образователните резултати, свързани с психоактивните вещества, са
обвързани с темите за здравословен начин на живот от учебните програми
в съответните класове, темите от часа на класа и извънкласни форми, които
може да осигурят продължителност и връзки с други аспекти от личностното
развитие на учениците. Планираните резултати са в съответствие с посочените
знания, умения и отношения на учениците от прогимназиален етап на основната образователна степен, изведени в рамковите изисквания за резултатите от
обучението по Здравно образование в областта на компетентност „Превенция
на употребата на психоактивни вещества“ (чл. 14, ал. 2, т. 2), и са свързани с
уменията на ученика:
• да описва и обяснява: свойствата и въздействията на различните психоактивни вещества – цигари, алкохол, лекарства и наркотици, и тяхното съчетаване, върху различните възрасти в краткосрочен и дългосрочен план; спецификата на създаване на зависимост при различните психоактивни вещества;
нормативната/законовата база във връзка с употребата и разпространението
на психоактивните вещества;
• да демонстрира умения за отказ и справяне със ситуации на предлагане
на психоактивни вещества – умения за настойчивост (асертивност), за казване
на „НЕ“, за устояване на натиск; анализира последствията от употребата на психоактивни вещества в личен, семеен и социален план; осъзнава, че употребата
или неупотребата на психоактивни вещества е въпрос на личен избор и отговорност;
• да анализира причините, факторите и личните мотиви за избора по отношение на употребата или неупотребата на психоактивни вещества; избягва
употребата на психоактивни вещества [13].
По отношение на веществата, в V и VI клас фокусът е насочен към легални
вещества тютюн, алкохол и анаболни стероиди, а в VII клас към канабис, стимуланти (амфетамини, кокаин, екстази), нови психоактивни вещества (в т.ч. и
и „legal highs“) и рискова употреба на алкохол и психоактивни вещества.
Методи и техники за реализиране на програмата: При реализиране на
програмата е планирано използването на методи и форми, които насочват учениците към активна познавателна дейност и общуване: беседа; дискусия; работа в малки групи; решаване на казуси; мозъчна атака; ролеви игри; работа с
електронни източници на информация; разработване на постери, колажи, комикси; презентации; провеждане на анкети и интервюта с възрастни и връсници, наблюдения и експерименти, състезания.
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Форми за организиране на образователните дейности. Превантивната
дейност по „Програма за превенция на употребата на наркотични вещества от
ученици в V, VI и VII клас“ се реализира през учебната година чрез 3 теми в
часа на класа и интегрирано чрез учебното съдържание по учебните предмети
„Човекът и природата“ в 5-ти и 6-ти клас и дисциплините „Биология и здравно
образование“ и „Химия и опазване на околната среда“ в 7-ми клас. Програмата
създава възможност за осъществяване на интегративни връзки с теми и дейности, свързани със здравословния начин на живот и превенция на употребата на психоактивни вещества по учебни предмети от Културно-образователна
обаласт: Физическа култура и спорт, Културно-образователна област: Изкуства,
Културно-образователна област: Бит и технологии в съответните класове. Програмата допълва възможностите за осъществяване на извънкласни дейности,
свързани с превенция на употребата на наркотични вещества.
Възможностите за интегриране на теми и дейности по програмата ще
бъдат планирани и реализирани в периода 5 – 7 клас и залагани в годишното разпределение по съответните учебни предмети в началото на учебната година, в съответствие с Учебните програми за класовете V, VI и VII, Наредба
№ 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, Наредба за приобщаващо образование Обн. – ДВ, бр. 89 от
11.11.2016 г., Стратегическите и планови документи на училището и приетия
Правилник за вътрешния ред.
Модул 3: Обучение на ученици за работа по подхода „Връстници обучават връстници“
Основна цел: обучение на ученици за представяне на информация и дейности, свързани с превенцията на употребата на психоактивни вещества.
Дейностите, при които се използва методът „връстници обучават връстници“, се изпълняват от пиър-екипи, организирани в училищната общност.
Екипите се сформират под ръководството на педагогически съветник или друг
специалист, според приетите в училището правила.
Тематичен обхват: Чрез използване на интерактивни методи участниците в пиър-екипите преминават обучение по теми от програмата. В процеса на
работа у тях се развиват общи социални умения и умения за самоуправление:
ефективна комуникация, работа в екип, взимане на решения, управление на
стреса, формиране на просоциални контакти и приятелски връзки. Участниците се учат да идентифицират различни видове манипулативно въздействие
и усвояват стратегии за противодействие и отказ. У тях се формират умения за
представяне на програмата пред връстници и търсене на информация за превенция на употребата на психоактивни вещества.
Модул 4: Работа с родители за превенция на употребата на ПАВ
Основна цел: Повишаване знанията на родителите за психоактивните вещества и формиране на умения за общуване с подраставщите по теми, свързани с употребата на наркотици.
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Тематичен обхват: Училищата подпомагат родителите, като им предоставят информация за въпроси, свързани с рисковите и предпазващите фактори за употреба на ПАВ. Обсъждат се модели, които да ги насочат как могат
да помогнат при проблемите, свързани с употреба на психоактивни вещества,
като – моделиране на отговорна употреба на алкохол и тютюневи продукти в
семейството, обсъждане на темата за употребата на наркотици от децата, поставяне на ясни семейни правила. Информацията е достъпна за семейства с
различен социо-културен статус и може да бъде адаптирана към различни нива
на умения и компетентности на родителите.
Законът за училищното и предучилищното образование в чл. 2. утвърждава ролята на родителите като участници в образователния процес, в мониторинга и контрола на училищните дейности, при развиване на партньорствата
и сътрудничеството между училищата и другите институции и организации за
работа с деца и младежи. В глава Х, чл. 208 са посочени формите на сътрудничество с родителите [19].
Взаимодействието със семейството в програмата се реализира чрез информационни сесии за родители, включване в дискусии с учениците, викторини, конкурси или състезания, участие при разработване на учебни проекти или
в дейности, свързани с промоция на здраве, родителски срещи и консултации.
Модул 5: Сътрудничество с общността при реализиране на първична
превенция на употребата на ПАВ. Промоция на здравословен начин на живот в училищната общност и подкрепа в развиването на училището като
защитена социална среда
Основна цел: Осигуряване на подкрепяща обществена среда в процеса на
превантивна дейност на консумацията и злоупотребата с алкохол, тютюневи
продукти и нелегални наркотици.
Тематичен обхват: Информиране на общността за целите и проблемните
области на училищната програма за превенция на употребата на психоактивни
вещества. Осигуряване на подкрепяща околна среда за превенция на употребата на алкохол и тютюнопушене сред учениците. Училищната среда трябва
да благоприятства за постигането на образователните резултати, както и за
изграждането на продуктивни партньорства. Учениците реагират позитивно
на училищна среда – обхващаща културата, обществената среда, характера на
общността – в която имат усещането, че се отнасят с тях справедливо.
В този модул са планирани превантивните кампании, които се реализират
на територията на училището или в общността и са насочени както срещу психоактивните вещества, така и към други актуални проблеми от личностното
развите на младите хора и рисковото поведение. Кампаниите се основават на
подходите на така наречената социална реклама. Тя се прилага, когато в едно
общество излезе наяве проблем, засягащ големи групи от населението, в т.ч.
ученици и техните родители и учители. Първата стъпка на кампанията е да
убеди аудиторията, че този проблем съществува, че дори хората да си затварят
очите за него – той е там. Във втората стъпка кампанията се стреми да образова
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и мотивира целевите групи, да ги подтикне да приемат, променят или изоставят определени нагласи, практики и поведение.
Изследванията показват, че ползите от програмите за превенция в прогимназията намаляват без последващи програми в гимназията. Превантивната
програма е подкрепена с дългосрочни, многократни интервенции за засилване на първоначалните цели на превенцията чрез разработената и реализирана
„Програма за превенция на употребата на наркотични вещества сред ученици
от VIII – XII клас“ и на други дейности в областта на превенция на рисковото
поведение на децата и младежите на Превантивно-информационен център по
наркотичните вещества към дирекция „Превенции“, Община Варна.
Образователните компоненти на Програмата за превенция на употребата
на психоактивни вещества в 5 – 7 клас са насочена към намаляването на рисковите и засилване на предпазващите фактори чрез прилагане на цялостен, системен общоучилищен подход и развитие на училищната култура. При нейното
планиране и реализиране в училищата ще бъдат запазени нейните елементи,
основани на изследване на потребностите, анализ и планиране на структурата
на програмата, нейното съдържание, стратегиите за приложение, оценяване и
адаптиране.
Във връзка с констатираните потребности, нужди на местно ниво и политики на международно и регионално ниво, при развитието на Програмата е
необходимо да бъдат подобрени мерките за:
Реализиране на вторична превенция, насочена към непълнолетни лица в
риск, свързан с предоставяне на информация и обучение на родителите, предотвратяване на проблеми в поведението и затруднения в процеса на обучение,
формирани на жизнени умения, подкрепа на социалната активност и академичната подготовка, развитие на интересите и потребностите на учениците в
областта на спорта, изкуството, науката и техниката и ползотворно структуриране на свободното време. Въпреки, че в програмата е изведена тази насока от
превантивната дейност, в процеса на реализирането ѝ в училищата има определена специфика, която трябва да бъде отчитана.
• Допълване на учебното съдържание на Програмата с теми, свързани с
превенция на употребата на нелегални психоактивни вещества с акцент върху
употребата на марихуана, „дизайнерска дрога“ и рискове от съвместната употреба на алкохол и наркотици.
• Развитие на училищната среда и култура, които да благоприятстват
устойчивостта на резултатите от реализирането на програмата. Планиране на
стратегии, които да дадат увереност, че всички членове на училищната общност допринасят и подкрепят училищните политики на действие, както и процедурите за справяне с въпросите по наркотиците.
• Укрепване на взаимодействието между училището, семейството, медиите и общността. Съвместното сътрудничество ще се развие с цел вземане на
решения. Учениците, училищният персонал, родителите, практикуващите по
превенцията, агенциите по препращане и широката общественост трябва да
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си сътрудничат, за да вземат решения относно политиката на действие срещу
наркотиците, включително и справянето с инциденти, свързани с тях.
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СЪСТОЯНИЕ НА НРАВСТВЕНО-ВОЛЕВИТЕ И
КОМУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАТОРСКИТЕ КАЧЕСТВА
НА СТУДЕНТИ И ХОРА С ДВИГАТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Петко Иванов
CONDITION OF THE MORAL-WILLED AND THE
COMMUNICATION-ORGANIZATIONAL QUALITIES OF
STUDENTS AND PEOPLE WITH MOTIVE DISABILITIES
Petko Ivanov
ABSTRACT: The aim of the present study is to establish the level of good, willing,
communicative and organizational qualities of students and people with motor disabilities. Regarding the variability of the indicators, both groups are defined as relatively the same, except for qualitative qualities in the students, defining the group as
a heterogeneous and organizational accumulation in people with motor disabilities,
defining the group as homogeneous. The results of the study presented in this report
can serve as an orientation towards the work of instructors and colleges in collective
sports of adaptive motor activity.
KEYWORDS: Condition, students with lower limbs, moral, volitional, communicative and organizational, qualities.

Изложение
Една от ценностите на древния елински свят и спорт, която е най-добре
трансформирана в днешно време, това е идеята за хармоничното развитие на
личността, съдържаща естетичност и нравственост. Сега спортът се опира в
много голяма степен на информационния код, който осигурява предаване на
опит от поколения на поколения; опит, който се свежда до съвкупност от знания, умения и навици [5].
Според С. Ставрев (2011) като едни от най- важните личностни качества
се открояват коректност, комуникативност, дисциплинираност и психическа
устойчивост, които са от групите на нравствено–волевите, комуникативните
и емоционалната устойчивост. В редица изследвания досега са рaзглеждани
връзките между нравствено-волевите качества с видовете мислене [7]. Участието в адаптирана двигателна активност и спорт предоставя възможност за
усвояване на знания, овладяване на двигателни умения и навици, възпитаване
на ценни нравствени и морални качества, духовно развитие, социализация и
интеграция в обществото [3].
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В свое дисертационно изследване Д. Левтерова (2009) насочва вниманието
към всички аспекти на интеграцията на хората с увреждания. Това е процес на
развитие на знания, умения и компетентности за осъществяване на ефективни
персонални релации в социума. Именно спортната дейност създава психологическите условия необходими за успешна социалната интеграция и физическата
рехабилитация на хората с увреждания в обществото и участие в полезна дейност. [2].
На провелата се първа Европейска конференция „WHEELCHAIR
BASKETBALL TODAY AND TOMORROW“ Emmanuel Skordilis и Andreas
Gavriilidis (2003) изнасят данни от свое изследване, целта на което е проучването на разликите в спортните постижения и ориентацията сред 35 професионалисти, 36 аматьори и 35 баскетболисти на инвалидни колички. Всички участници са мъже спортисти в Гърция

Цел
Целта на изследването е да се установи нивото на развитие на нравствените, волевите, комуникативните и организаторски качества на студенти посещаващи занимания от дисциплината „Физическо възпитание“ в ИУ-Варна и хора
с двигателни увреждания, спортуващи баскетбол на колички.

Задачи на изследването
1. Да се установи нивото на развитие на нравствените, волевите, комуникативните и организаторските качества при студенти и хора с двигателни
увреждания.
2. Да се установи вариативността на показателите, характеризиращи
нравствените, волевите, комуникативните и организаторски качества при студенти и хора с двигателни увреждания.

Методика
Настоящето изследване е проведено през м. април 2017 година. Контингент на изследването са 32 студенти (средна възраст 19 г. 10 м.) от I курс, посещаващи занимания от дисциплината „Физическо възпитание“ и 12 мъже с
двигателни увреждания. Средната възраст на изследваните е 41.9 години. Наймладият е на 18 години, а най-възрастният е на 58 години. Изследваните хора с
двигателни увреждания се занимават (2пъти седмично) с баскетбол на колички. Обект на изследване са нравствено-волевите, комуникативните и организаторските качества.
Оценка на нравствените качества на личността направихме с методиката
на Мельноков & Ямпольский, а силата на волята изследвахме с тестовата методика на Фетискин, Козлов & Мануйлов (2009). Комуникативните и организаторски заложби на личността оценихме с тестовата методика „КОС 2“ също
на Фетискин, Козлов & Мануйлов (2009). Получените резултати от изследва-
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нето подложихме на математико-статистическа обработка, чрез вариационен
анализ. С него целим установяване на средните показатели и коефициента на
вариация за двете групи, изследвани студенти – мъже и хора с увреждане на
долните крайници.

Анализ на резултатите
На табл. 1 и фиг. 1 са показани средните нива на показателите на изследваните качества, както и коефициентите на вариация от четирите показателя. От
нея се вижда, че средната стойност при показателя за нравствените качества на
личността (№ 1) е 8,2 точки, като най- доброто постижение е 12 т, а най-ниското постижение е 1 т. Получените стойности за коефициента на вариация (V %)
ни показват, че по отношение на нравствените качества изследваната групата е
разнородна – V %= 32,2 %.
Таблица 1.
Средни стойности и вариативност на показателите на личностните
качества на студенти
Тест
1
2
3
4

Изследвани показатели
Нравствени качества
Волеви потенциал
Комуникативни заложби
Организаторски заложби

Х мin Х max
1
12
13
27
4
20
10
19

R
11
14
16
9

Х
8,2
22,3
16,2
15,1

S
V%
2,6 32,2
3,1 14,1
3,7 22,9
2,7 17,6

При волевия потенциал изследваните лица имат средно постижение ˉX
=22.3 т. при най-слабо Xmin=13т и най-добро постижение Xmax=27 т. При показателя за комуникативност (№ 3) средната стойност от 16.2 т., е получена на
база най-доброто постижение от анкетата, което е (20 т), а най-лошото, съответно 4т при получен размах от 16 т. Последният показател е свързан с организаторските заложби (№ 4) на изследваните лица. Постигнатата средната стой-
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ност от 15.1 т. при рамах от 9 т. е следствие от постиганите величини на найниското и най-високото постижение вариращи между Xmin=10т и Xmax=19 т.
Относно волевите, комункативните, организаторските качества, (Тест № 2,
3 и 4) и регистрираните по време на изследването най-слаби и най-добри постижения в показателите ни разкриват стойности, които определят изследваната група студенти, като сравнително еднородни (V % е в границите от 10÷30 %).
Таблица 2.
Средни стойности и вариативност на показателите на личностните
качества на хора с увреждане на долните крайници.
№
Показатели
Xmin Xmax
1 Нравствени качества на ли5
15
чността
2 Волеви потенциал на личност18
29
та
3 Комуникативни заложби
4
19
4 Организаторски заложби
14
18

R
ˉX
10 10.50

S
V
2.56 24.36

11 25.50

3.61 14.18

15 14.92
4 16.17

4.24 28.44
1.75 10.83

На табл. 2 и фиг. 2 са показани средните нива на показателите на изследваните качества, както и коефициентите на вариация от изследваните четири
показатели.

Анализът показва, че средната стойност при показателя за нравствените
качества на личността (№ 1) има средна стойност 10.50 точки. Най- доброто
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постижение е 15 т, което е и максимален сбор (15) точки в теста, а най-ниското
постижение е 5 т.
При волевия потенциал изследваните лица имат средно постижение ˉX
=25.50 т. при най-слабо Xmin=18т и най-добро постижение Xmax=29 т. Изследвани лица с над 20 т. влизат в графата „вашата воля е силна“. Представящите
норми за човешко поведение в обществото и способността на човека да осъществява своите желания, целите, които си е поставил дава основание да се
твърди, че изследваната група е относително еднородна по съвкупност.
При показателя за комуникативност (№ 3) средната стойност от 14.92 т.,
е получена на база най-доброто постижение от анкетата, което е (19 т), а найлошото, съответно 4т при получен размах от 15 т. Стойностите за коефициента
на вариация (V %) ни показват, че по отношение на нравствените качества, волеви потенциал и комуникативните заложби (Тест № № 1, 2 и 3) стойностите ни
определят изследваната група хора с увреждания, като сравнително еднородни
(V % е в границите от 10÷30 %).
Разглеждайки данните, постигнати при показателя за организаторските
заложби (№ 4), изследваните лица са постигнали средната стойност от 16.17 т.
Размахът от 4 т. е следствие от постиганите величини на най-високото и найниското постижение, вариращи между Xmin=14т и Xmax=18 т.

Изводи
1. По отношение на вариативността при изследваната група студенти е
разкрита разнородност при нравствените качества на личността, а при останалите се наблюдава относителна еднородност.
2. При хора с двигателни увреждания по отношение на организаторските
заложби изследваната група е хомогенна, а по останалите показатели е относително еднородна.
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ПРИЧИНИ ЗА НАРУШЕНАТА НОМИНАЦИЯ ПРИ
ЛИЦА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ
Пламен С. Петков, Нели Ц. Василева, Живко Д. Жеков
CAUSES OF THE INADEQUATE NAMING IN PERSONS
WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
Plamen S. Petkov, Neli Ts. Vasileva, Zhivko D. Zhekov
ABSTRACT: A wide range review is presented within the article. It includes many
diverse paradigms and studies focused on the process of naming in persons with
specific language impairment (SLI). The mechanisms and the most plausible causes
of naming deficits in these individuals are discussed and analyzed by the authors.
Some crucial comparisons and juxtapositions of important studies and researches
are pointed out. The connections between semantic, grammatical and phonological particularities of the words are highlighted as very significant conditions for the
process of naming. The results of the juxtaposed studies show that the persons with
SLI comprehend the meanings of the same words they cannot use within their own
expressive language performance. For example, when they are hearing a word, they
can point the right picture (which refers to the same word) among many other pictures. This means that the words that many of the individuals with SLI cannot use
when they speak, do not lack in their lexicon. On the other hand the lack of context makes the use of words more difficult than the generation of words within the
spontaneous speech. The real problem does not refer to wrong word recollection but
to a limited or slow achievable access to some words. Some words in the net of associations have less accessible connections to any particular context. The range and
the intensity of the associations between semantic, grammatical and phonological
characteristics of some words are restricted or slowly processing in the memory of
individuals with SLI in comparison to normally developing individuals.
KEYWORDS: specific language impairment, naming, semantic memory, associations, context, meanings, notions, phonological structure.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г.от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

1. Номинацията – един от ключовите дефицити
при специфичните езикови нарушения
Способността за генериране на думи, необходими в даден контекст за вербализирането на дадена идея, е изключително важна в процеса на комуника-
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ция. Точността на подбора на семантичните единици, бързината и своевременността на тяхното кодиране в хода на интеракциите, както и съчетанието им в
синтактични конструкции в адекватни граматични форми, е умение, от което
в голяма степен зависи ефективността на комуникацията. При лица със специфични езикови нарушения (СЕН) това умение е нарушено и причините и механизмите в тази връзка са обект на разнообразни и задълбочени изследвания.
Съществуват различни форми и варианти на СЕН, описани са групи и подгрупи съобразно различията и диференциалните критерии. При по-тежките форми е нарушено разбирането на вербална информация, което неизбежно води
със себе си и сериозни дефицити в езиковото генериране. В други случаи езиковото декодиране е съхраненено и протича адекватно, но и тогава се наблюдават
по-силно или по-слабо изразени проблеми в номинацията. Честотата на тези
прояви е различна, нарушеното назоваване не се отнася до всички думи, а до
някои думи като тук попадат и такива, които са често срещани и аномията не се
дължи само на трудности, провокирани от фактори като абстрактност на понятието или рядко срещани или сложни по фонологичната си структура думи. В
настоящото проучване ще бъдат обхванати различни схващания и парадигми
за СЕН и най-вече ще бъдат представени и съпоставени изследвания върху механизмите на номинацията и аномичните дефицити при лица със СЕН.

2. Подходи при изследването на номинацията
При подходите относно изследването на номинацията е необходимо да се
има предвид, че тя се отнася до различни по вида си думи. Те могат да бъдат на
първо място различни части на речта и е съвсем е естествено да има различия в
номинацията на различни части на речта.Има значение също дали дадена дума
има голямо фонетично сходство с друга дума или думи или пък семантична
връзка с други думи, които се кодират като вербални парафазии. Има случаи
на вербални парафазии, които са произволни – те нямат никаква семантична
връзка с правилната дума в даден контекст. Разбира се, и в едните, и в другите случаи механизмите на тези дефицити трябва да бъдат добре проучени.
Номинацията зависи от овладяването на значенията на думите и от тяхното
използване в различен контекст. Oetting, Rice и Swank (1995) представят резултати, според които способността за овладявяне на нови думи, зависи от типа
думи и тези резултати са в голяма степен близки в предучилищна и училищна
възраст. От изключителна важност е откритието, че децата със СЕН овладяват
наименованията на предмети така добре, както и техните нормално развиващи
се връстници, докато показателите за овладяването на наименования, обозначаващи действия, са далеч по ниски при тези деца.
Ограничението на лексикалния запас често се интерпретира като проблем
в „намирането на думи“, това е проблем в генерирането на конкретни думи,
изисквани от ситуацията (German, 1987, McGregor, Leonard, 1995; Rapin, Wilson,
1978; P. Weiner, 1974).
Тези трудности са описвани по различен начин като например „затруднен достъп до речниковия запас (Menyuk, 1975, 1978), и проблеми, свързва-
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ни със „забавена скорост на възпроизвеждане на думите“ (E. Schwartz, Solot,
1980). „Трудностите в намирането на думи“ се налага като един широко използван термин при описанието на СЕН. Като главен симптом при описанието на
„трудностите в намирането на думи“ в клиничната литература се посочват необикновено дълги паузи при говорене, циркумлокуторен тип фрази (изказвания с описателна обстоятелственост и изразяване на дадена идея или понятие
по заобиколен път с допълнителни обяснения, поради неспособност да се използват точните думи, изисквани от контекста) и/или честа употреба на думи
без специфично семантично съдържание – това, така, такова, нещо. Грешки
в номинацията се срещат сравнително често. Обикновените замените (парафазиите) са семантични по вида си, но също така се срещат и фонемни парафазии
(Casby,1992; Fried-Oken,1984; McGregor,1994; Rubin, Liberman,1983).

3. Механизми на нарушената номинация при СЕН
В някои публикации се изтъкват основания, според които причината за
трудностите в намирането на думи далеч не се дължи на невъзможност или
забавено припомняне на необходими и подходящи за контекста думи, нито пък
на това, че тези думи не са овладяни все още. Децата със СЕН допускат много
повече грешки в номинацията, отколкото нормално развиващите се деца, но
се оказва, че владеят значенията на думите, които не могат да кодират. При изследване на езиковото декодиране децата посочват една от няколко картини,
която съответства на дума, която е произнесена от изследователя. Фактът, че
детето посочва правилната илюстрация показва, че то разбира значението на
думата, която чува, въпреки че при изследване на езиковото кодиране, когато
се посочи същата тази картина, то не може да назове правилната дума (Rubin,
Liberman, 1983; Wiig, Semel, Nystron, 1982). Това доказва, че всъщност думите,
които детето не може да назове, не липсват в неговия лексикон, защото, когато
чуе дадена дума, то може да посочи картинка съответстваща на нейното значение. Но от друга страна в хода на езиковото кодиране децата използват операции, които не са напълно ефективни, както и средства, които са недостатъчни
или неподходящи за осигуряването на достъп до тези думи.
В действителност съществуват и други възможности. Думите не са представени в паметта по начин, по който да има постоянен достъп до всяка една от
тях или пък по начин, при който първоначално в даден момент да няма достъп
до нито една от тях. Оказва се, че някои думи образуват по-богата мрежа от асоциации и имат по-силна връзка помежду си, отколко други думи. Много от тези
връзки са семантични по своето естество, но има други, които са граматични
и още такива, които са фонологични. Възможно е две думи да бъдат овладени,
но едната да е по-добре овладяна от другата. В един комплекс от асоциации,
които образуват богата мрежа, включващи определени думи, които могат да
имат силни връзки помежду си, би могло да не бъдат включени други думи или
достъпът до тях да е по-слаб. Дадени думи са в по-висока степен използваеми
от други думи като това не зависи само то честотата на тяхната употреба, готовността и възможността да бъдат използвани тези думи е различна. Някои
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автори сравняват това явление с една известна увеселителна игра, при която
играещият управлява механично спускащи се клещи в затворена прозрачна кутия, в която има плюшени играчки и той успява или не успява да захване и да
повдигне с клещите някоя от играчките. Вероятността клещите да повдигнат
някоя от играчките зависи от това дали играчките имат твърди извивки и въобще части, които могат да бъдат захванати. Играчки, които нямат такива особености в своята форма, не могат да бъдат повдигнати от клещите. По същия
начин в хода на езиковото кодиране ние успяваме да обхванем и да намерим
достъп (или казано по аналогия в дадения пример „закачим“ и да „хванем“)
само някои от многото думи, които би могло да използваме в даден контекст –
това са тези от тях, които имат такива особености, които можем да сравним с
извивките и формите, които позволяват плюшените играчки да бъдат захванати и повдигнати от клещите.
Ако изследваме способността за възпроизвеждане на думи в рамките на
даден контекст, това означава, че по този начин изследваме и предела на грешките, защото не всяка кодирана дума е подходяща за контекста. Операцията
езиково кодиране (генериране) протича успешно тогава, когато са подбрани
тези думи, които имат тези значения, които позволяват да бъде изразена успешно дадена идея.
Протичането на тези операции е изследвано при възрастни нормално развиващи се индивиди. При задача за назоваване на думи, съобразно изображения на картини, както и посочване на картина сред няколко други, която да
съответства на изговорена от изследователя дума (думите, които тук трябва
се използват са рядко срещани!), изследваните лица понякога правят грешки.
Би могло да се предположи, че думи, които са с ниска честота на употреба, са
включени в мрежа от асоциации, които нямат тази интензивност и бързина на
взаимодействие, както други често употребявани думи. Съществен критерий
тук е и времето за отговор. Възрастните отделят много повече време при номинация на рядко срещани думи, отколкото при номинация на често срещани
думи. Липсата на езикова ситуация, на контекст прави кодирането на тези думи
по-трудно, отколкото в спонтанната реч. Нужно е повече време, тъй като тук
достъпът до асоциации и връзката между понятието, която тук е необходима,
са по-слаби.
Ако специфичното езиково нарушение бъде интерпретирано като вид
филтър, поради който само някои, но не всички думи, срещани в социалния
и познавателния опит на детето, са регистрирани в семантичната памет, изглежда логично да предположим, че обхватът, интензивността и броят на асоциациите в семантичната памет на децата със СЕН имат по-ниски показатели
в сравнение с техните връстници. Би могло да се приеме, че повлияната от този
филтър мрежа съответства на равнището на нормално развиващи се деца в поранна възраст. Въпреки че това би имало силно ограничително влияние върху
възпроизвеждането на думи, проблемът всъщност не се състои в това.
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4. И
 нтерпретация на резултати от различни видове изследвания
Anderson (1965) е вероятно първият изследовател, който измерва времето
за отговор на деца със СЕН при задачи за номинация. Група деца със СЕН назовават обекти по картини по-бавно в сравнение с контролна група нормално
развиващи се деца. Подобни открития са направени от Wiig, Semel и Nystrom
(1982), като са използвани цветни илюстрации при номинацията. Katz, Curtiss
и Tallal (1992) установяват, че тази категория деца са по-бавни от своите връстници и броят номинирани от тях обекти за една минута е по-малък. Leonard,
Nippold, Kail и Hale (1983) използват картини, които трябва да бъдат назовани
от децата според честотата на тяхната поява на монитор. Децата със СЕН назовават обектите по-бавно от контролна група нормално развиващи се деца,
които са на тяхната възраст и по-бързо от група нормално развиващи се деца
в по-ранна възраст. За всяка от изследваните групи времето за извършването
на номинациите зависи от скоростта на смяната на картините върху монитора.
Kail и Leonard (1986) изследват времето за номинация в три варианта при
различни условия. При първия вариант представянето на всяка картина е предшествано от изречение, в което се съдържа наименованието на картината като
логически и граматически е поставен акцент върху него. Във втория вариант на
условията на изследване, наименованието на картината отново е представено в
завършено изречение, но изречението е включено в текст. В третия вариант номинацията по картина се извършва без предварителен лингвистичен контекст.
Времето за отговор, което е нужно на децата със СЕН, е по- кратко, когато нараства влиянието на смисъла, зададен от подкрепящия лингвистичен контекст. И
в трите варианта на експеримента тези деца се справят по-бавно със задачите.
Резултатите обаче показват, че те също както и децата от контролната група
използват лингвистичната информация и подкрепата на контекста при възпроизвеждането и кодирането на думи. Фактът, че тези операции при тях протичат
по-бавно, не е основание да се твърди, че е налице специфичен дефицит във
възпроизвеждането.
Ceci (1983) изполва друг модел на изследване на номинацията при деца със
СЕН. Картините са предхождани от насочващи към семантичното съдържание вербални опори – първи вариант – представени са свойства и особености,
които подсказват какво трябва да бъде конкретното наименование; например
изречението „Тук е едно животно.“ предхожда показването на илюстрация на
кон, при друг вариант има неутрално въведение „Тук има нещо, което познавате.“ и при трети вариант има подвеждащи изречения, чието съдържание не
кореспондира с картината – например изречението „Тук има плод.“ Предхожда
показването на илюстрация на кон. Ceci използва пропорционално различни
варианти на подсказващи и подвеждащи семантични опори в отделните етапи
на изследването. Времето, необходимо за отговор на децата със СЕН се влияе
от типа на тези предхождащи вербални опори, но не в същата степен както при
техните връстници от контролната група.
Провеждани са и изследвания върху друг тип способности, свързани с
натрупването на лексикален запас.Така например Kail и Leonard (1986) уста-
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новяват, че децата със СЕН са доста по-бавни от своите връстници, в случаите
когато представената картина при изследване е била включена в серия от показани преди това картини в началото на експеримента. Sininger, Klatsky, Kirchner
(1989) също констатират, че децата със СЕН се нуждаят от повече време при
изпълнението на подобен тип задачи, при които са включени също така и цифри. В друг експеримент на Kail и Leonard (1986) децата със СЕН също показват
по-бавен тип реакции в задача, при която се използват двойки картини и децата трябва да отговорят дали две картини могат да получат едно и също наименование или пък са сходни по дадени признаци, но трябва да имат различни
наименования.
Използването на информационни технологии при подобни изследвания
предоставя разнообразни и креативни варианти за постановката и дизайна на
даден експеримент. Това осигурава по-добри възможности да се изследват точно определени функции и операции. Така например Кюркчийска изтъква предимствата на анимацията и видеоформите на изследване при овладяването на
глаголи и респективно при номинацията на глаголи. Представянето на действия и състояние с картинен материал е невинаги достатъчно ефективно, докато онагледяването на самите действия чрез анимация и видео създава доста
по-добър достъп до семантичните връзки. Според Кюркчийска „Анимацията и
видеото са онази информация, чрез която се изгражда представата за действие.
Чрез използването им в процеса на обучение се постига не само експресивност,
но се създават необходимите условия за възприемане на езикова информация.
Учениците с лекота се справят, тъй като наблюдават действието. (Кюркчийска,
2017).
Montgomery, Scudder, Moore (1990) провеждат експеримент, при който
децата докосват образ върху монитор, който съответства на дума, която те са
чули. Думите са включени в изречения, изреченията се произнасят монотонно
от изследователя в разбъркан ред. Времето, за което децата със СЕН изпълняват задачите е приблизително същото както при контролна група деца в поранна възраст, с които те биват съпоставяни съобразно точките им от полагането на езиков тест и по-продължително в сравнение с група техни нормално
развиващи се връстници, въпреки корекция на времето поради наличието на
допълнително отнемащи време моторни реакции при изпълнението на задачата. R. Stark и Montgmery (1995) откриват, че отговорите на децата със СЕН
са по-бързи, когато думите, които са обект на изследване са противоположни
по смисъл (антоними) във вербалния контекст, задаван от изреченията. Също
така времето за отговор е по-кратко, когато думите, които са обект на изследване, се срещат по-късно (т. е. в края на серията от изречения), отколкото в случаите, когато се срещат по-рано в началото на серията от изречения при подаването на стимулите – тогава отговорите на децата са по-бавни. Това важи както
за децата със СЕН, така и за контролните групи деца. Същата особеност се наблюдава и когато изреченията, които се използват, се представят за по-кратко
време, както и когато самите изречения са кратки. Установено е също така, че
има значение височината на гласа при произнасяне на изреченията, които деца-
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та чуват. Когато честотата, с която са представени произнесените изречения, е
по-ниска, отговорите на децата са по-бавни като прагът, до който те успяват да
възприемат изреченията, е над два килохерца. Въпреки някои сходства в резултатите, като цяло отговорите на децата със СЕН са по-бавни.
Във всички от тези проучвания децата със СЕН показват бавни отговори,
но резултатите от тези отговори варират в зависимост от условията, заложени
в различните експерименти (брой на основните задачи, обем и съдържание на
лингвистичната информация). Липсват доказателства, които да потвърдят, че
възпроизвеждането на думи е причината за трудностите на тези деца.
В някои съвременни изследвания се предполага, че провежданите по-ранни експерименти обхващат лексикални и когнитивни стимули, на които децата
със СЕН не могат да реагират пълноценно, защото такива езикови операции и
такъв когнитивен опит липсват при тях. Lahey и Edwards (1996) и J. Edwards и
Lahey (1996) доказват, че в задачи за номинация по картинен материал и в задачи за определяне дали дадена поредица от фонеми образува истинска дума,
само деца със СЕН, които в някаква степен имат проблеми в разбирането в
допълнение към дефицита в езиковото продуциране, отговарят с по-дълги паузи. Тъй като повечето от децата със СЕН, включени в по-ранните изследвания,
имат проблеми и в езиковото кодиране, и в езиковото декодиране, тази особеност е била неоткроима при интерпретацията на резултатите.
Задачите за припомняне на думи и тяхното изпълнение от децата със СЕН
показват, че проблемът не е в припомнянето на думите, които децата знаят, а в
процеси на непълноценна обработка в паметта по отношение на техните значения и граматическите трансформации. Когато трябва да възпроизведат поредица от добре познати думи, тези деца показват по-ниски резултати от техните
връстници (Krichner, Klatsky, 1985; Sommers, Kozarevich, Michaels, 1994). При
наличието на условие думите да бъдат подредени по категории (напр. дрехи,
животни) отговорите на децата се подобряват, въпреки че са отново под равнището на децата от контролната група (Kail, Hale, Leonard. Nippold, 1984). Използват се задачи, по време на които децата чуват истории и след това трябва
да си припомнят дума, включена в тази история. Думата, която децата трябва
да възпроизведат, трябва да бъде използвана непосредствено след друга дума,
която е в основата на стимулния материал на пробата. Децата със СЕН потрудно кодират необходимата дума в сравнение с децата от контролната група,
въпреки че двете групи показват някои сходни особености по отношение на
броя думи, използвани като междинни опити преди определянето на точното
за контекста значение, както и по отношение на използването на изследваната
дума в различни типове изречения – главни и подчинени. (Kail, Leonard,1986).
При задачи за свободно кодиране на думи, в които се изисква децата да
използват думи от точно определени категории (например животни, мебели и
др.) децата със СЕН генерират по-малък брой думи от техните нормално развиващи се връстници като думите, които използват децата с езикови трудности се
отнасят по-често само до определени субкатегории. Въпреки това според Kail
и Leonard (1986) организацията на операциите и процесите, активирани при
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този тип когнитивна и езикова дейност е сходна при двете групи деца съобразно реда, по който се кодират значения и думи и дължината на паузите между генерирането на отделните субкатегории. McGregor и Waxman (1995) също
констатират подобно сходство по отношение на семантичните процеси. Двете
групи – тази на децата със СЕН и контролна група от нормално развиващи се
деца – се различават предимно по тенденцията отговорите на децата със СЕН
да се влияят от морфологичните прилики между думите като използват думи,
производни от други думи.

Изводи
На базата на направения обзор и съпоставката на множество изследвания
и проучвания, реализирани от водещи и изявени автори и изследователи в областта на специфичните езикови нарушения, могат да бъдат направени някои
важни изводи и обобщения относно причините и механизмите, предизвикващи нарушена номинация при лица със СЕН:
• думите, които лицата със СЕН не могат да назоват, не липсват в техния
лексикон;
• в голяма част от случаите лицата със СЕН владеят значенията на думите, които не могат да кодират;
• липсата на езикова ситуация, на контекст прави кодирането на думи
по-трудно, отколкото в спонтанната реч;
• в предучилищна и училищна възраст децата със СЕН овладяват наименованията на предмети така добре, както и техните нормално развиващи се
връстници, докато показателите за овладяването на наименования, обозначаващи действия, са далеч по ниски при децата със СЕН;
• проблемът не е в припомнянето на думите, а в процеси на непълноценна обработка по отношение на значенията на думите и граматическите трансформации, свързани с тях;
• грешките в отговорите на лица със СЕН при номинация се влияят от
морфологичните прилики между думите като се използват думи, производни
от други думи;
• обхватът, интензивността и броят на асоциациите в семантичната памет на лицата със СЕН имат по-ниски показатели в сравнение с техните връстници;
• някои думи образуват по-богата мрежа от асоциации и имат по-силна
връзка помежду си, отколко други думи;
• много от асоциативните връзки са семантични по своето естество, но
има други, които са граматични, както и такива, които са фонологични;
• при лицата със СЕН достъпът до думите при номинация е затруднен
или забавен, тъй като взаимодействията (семантични, граматични и фонологични) в мрежата от асоциации не протичат с необходимата интензивност и
бързина;
• в един комплекс от асоциации, които образуват богата мрежа, има думи,
които могат да имат силни семантични връзки помежду си, но има и думи, кои-
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то не се включват в този асоциативен комплекс или достъпът до тях да е послаб;
• думите не са представени в паметта по начин, по който да има постоянен достъп до всяка една от тях- това зависи от даден контекст и от асоциациите, които той предизвиква у различните индивиди;
• лицата със СЕН използват операции, които не са напълно ефективни
или са недостатъчни или неподходящи за осигуряването на достъп до определени думи, които са необходими в техните отговори и изказвания в рамките на
определен контекст;
Така съобразно посочените особености и специфики, отнасящи се до причините за трудностите в номинацията при лица със специфични езикови нарушения, могат да бъдат усъвършенствани подходите при работата с тях и да се
търсят разнообразни форми на въздействие, при които да се използват съхранените когнитивни операции и системата от понятия в паметта като се провокират разнообразни семантични връзки на базата на стимулиращ контекст и
ситуативни опори в процеса на комуникация.
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ОВЛАДЯВАНЕ НА ДУМИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
В СЛУЧАИ НА СПЕЦИФИЧНИ ЕЗИКОВИ НАРУШЕНИЯ
Пламен С. Петков, Нели Ц. Василева, Живко Д. Жеков
LEXICAL ACQUISITION IN PRESCHOOLERS
WITH SPECIFIC LANGUAGE IMPAIRMENT
Plamen S. Petkov, Neli Ts. Vasileva, Zhivko D. Zhekov
ABSTRACT: Some researches of lexical acquisition in preschoolers with specific
language impairment are reviewed and juxtaposed within the article. The results
of diverse experiments are analyzed. The most important particularities of lexical
acquisitions in preschoolers with specific language impairment are outlined. The operations of morposyntax cause some significant difficulties connected to the learning
of new words by children with specific language impairment. Words, which are used
through many grammatical transformations, are difficult for these children and they
are not able to learn them or it is too hard to be done. The intonation of the pronounced words, the rate and the distinction of the speech which the individuals with
SLI hear are also significant condition for learning of new words by them. There are
no differences between children with specific language impairment and normally
developing children in the area of acquisitions of nouns but the lexical acquisition
of verbs is the most problematic point in word learning process of preschoolers with
SLI.
KEYWORDS: specific language impairment, lexical acquisition, preschoolers, comprehension, expressive language performance, morphosyntax.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Когато се проучват и интерпретират специфичните езикови нарушения
(СЕН), един от възловите въпроси, изискващи изясняване, касае начина на
овладяване на думи в ранното детство и предучилищната възраст. От особено значение е да се знае в какво се изразяват спецификите на тези процеси
при децата със СЕН и в рамките на кои показатели се наблюдават съществени
различия. Около 7 % от индивидите в общата популация са със специфични
езикови нарушения. Невербалната интелегентност може да бъде не повече от
едно стандартно отклонение под нормата. Така например коефицентът на интелигентност на един индивид със СЕН може да е 90, а на езиковите тестове,
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съответстващи на възрастта, да се достигат 70 точки. Смята се, че над 15 точки
трябва да бъде разликата между коефицента на невербалната интелигентност
и коефицента от езиковите тестове, за да говорим наистина за реално специфично езиково нарушение. Обикновено също така, когато се сравняват групи
деца със СЕН и деца с нормално езиково развитие, прецизността на изследването изисква последните да са в по-ранна възраст, което се определя от това,
че двете групи се приравняват на базата на еднакво равнище на невербалната
интелигентност, за да могат да бъдат съпоставяни разликите им в езиковото им
развитие. В действителност езиковият дефицит води до леко изоставане в развитието на невербалната интелигентост при децата със СЕН и ако при децата в
норма имаме средни стойности на коефицента на невербална интелигентвост
от 100 до 115, то при децата със СЕН на същата възраст средните стойности са
между 90 и 105. Това, разбира се, не означава интелектуален дефицит и умствена изостаналост, а влияние, както вече отбелязахме, на езиковото изоставане
върху развитието на невербалната интелигентност, което е сравнително минимално и дискретно, но задължително трябва да се отчита при експерименталните процедури, защото от това зависи прецизността на резултатите съобразно
съотнасянето на календарната и интелектуалната възраст. Определено е също,
че децата със СЕН нямат артикулационни нарушения (или ако имат, това несъответсвие се определя като изоставане в рамките на не повече от 6 месеца спрямо нормите за възрастта и е също резултат от езиковото нарушение), при тях
не се наблюдават неврологични увреждания, нито дори т. н. меки неврологични
сиптоми. Изключват се също факторите социална неглижиране и непълноценна езикова среда. В случаите на билингвизъм езиковите дефицити се наблюдават паралелно в рамките на използването и на двата езика.
В таблица 1 са представени някои усреднени общи показатели като база
за сравнение между деца със СЕН и деца без отклонения в езиковото развитие.
Таблица 1. Съотношение между средната възраст (в месеци) при появата
на първите думи и първите словосъчетания при деца със СЕН и при
деца с нормално езиково развитие, съпоставяне на средната дължина
на изказванията (в брой морфеми) и на коефицентите на вербална
интелигентност.
Критерии за съпоставяне
Средна възраст на първите думи
в онтогенезиза (в месеци)
Средна възраст на първите словосъчетания в онтогенезиза
(в месеци)
Средна дължина на изказванията (измервана в брой морфеми)
Коефицент на невербална
интелигентност

Деца с нормално
езиково развитие

Деца със специфични
езикови нарушения

11-ти месец

23-ти месец

17-ти месец

37-ми месец

4,1 морфеми

2,6 морфеми

от 100 до 115

от 90 до 105
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Стойностите на тези показатели са усреднени. Има случаи на СЕН, когато
закъснението на първите думи достига петата година на детето и тогава е необходима много прецизна диференциална диагноза с аутизъм и умствена изостаналост. Има случаи на деца със СЕН, които на една година използват около
5 думи, а на две или дори на три години използват под 50 думи. Важно е да се
подчертае, че има индивидуални различия, но все пак тенденциите в изоставането могат да бъдат представени в рамките на посочените съотношения.

1. Експериментални изследвания
върху овладяването на думи
В серия от проучвания Leonard, Swartz и техни колеги използват експериментални проби за изследване на овладяването на думи при деца със специфични езикови нарушения (СЕН) (Leonard, Scwartz, Allen, Swanson, Loeb, 1989;
Leonard, Swartz, Chapman, Rowan, Prelock, Terrell, Weiss, Messick, 1982; Leonard,
Swanson, Loeb, 1987; R. Schwartz, 1988; R. Schwartz, Leonard, Messick, Chapman,
1987). Децата участват в серия от игри, по време на които се използват специално съставени от изследователите неологизми за обозначаване на непознати
(нови) за децата обекти и действия. Тези измислени наименования на предмети
и действия се включват до десет пъти по време на всяка сесия в хода на експеримента. По този начин се проверява способността на децата да усвояват думи
и да разбират техните значения, както и умението да ги използват, когато генерират езикови съобщения.
В експеримента участват деца със СЕН от три до четири години, както и
нормално развиващи се деца, които са в по-ранна възраст. Съпоставя се равнището на способността за езиково кодиране на базата на дължината на изказване и особеностите на лексемния състав във фразата. В хода на изследването
двете групи показват редица сходни характеристики. Децата и от двете групи
разбират и генерират в по-голяма степен думи, обозначаващи предмети, отколкото думи, обозначаващи действия. При разбирането се отчита по-добра
успеваемост, отколкото при езиковото кодиране. При употребата на глаголи,
тези от тях, които обозначават непреходни действия, се овладяват по-добре от
децата със СЕН, отколкото глаголите, обозначаващи преходни действия. От
друга страна на тези деца е доста по-трудно и имат по-ниска успеваемост от
останалите деца, когато трябва да овладеят наименованията на непознати за
тях обекти, които се провокират от визуални стимули и употребата на новите
думи се задава от контекста на вербалната задача.
Chapman, Leonard, Rowan и Weiss (1983) използват същия модел на изследване като разширяват броя на обектите, които имат отношение към овладяването на нови наименования, както и броя на неподходящи думи, които могат
погрешно да бъдат съотнесени към визуалния стимул. Грешките при използването на подходящи наименования са доста сходни и близки по брой при децата
със СЕН и нормално развиващите се деца, които са в по-ранна възраст. В мно-
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жеството от случаите използването на неподходящи думи за обозначаване на
обектите се дължи на перцептивни или функционални сходства със значенията
на правилните думи.
Като цяло резултатите от тези проучвания могат да бъдат определени като
изненадващи. При провеждането на ранните изследвания се е смятало, че при
навлизането в периода на използване на въпросителни форми, развитието и
обогатяването на лексикалния запас на децата със СЕН протича бавно. Но резултатите показват, че те овладяват толкова думи, колкото и децата от контролната група. В рамките на резултатите от едно от изследванията те не овладяват
толкова много значения, респективно думи, колкото останалите деца, но като
цяло се наблюдава едно чувствително обогатяване на техния лексикален запас.
В друго изследване се отчита дори свръхуспеваемост в това отношение. Но при
пробите за изследване на езиковото развитие една година по-късно, се отчитат
сериозни езикови дефицити и се оказва, че основното ядро на проблемите и
най-голямо препятствие са морфосинтактичните операции, а не натрупването на лексикален запас.
В изследване, проведено от Leonard, Schwartz и техни колеги всяка нова
дума е представяна на децата многократно в отделните сесии на експеримента – от една страна в различен контекст, за да се стимулира овладяването на
нейното значение и друга страна в синтактичната конструкция на изречения,
които децата трябва да съставят.Установено е, че само в някои от отговорите се
наблюдават сходства между двете групи. Подобен тип експеримент се отнася
до проучването на способността за бързо съотнасяне между образ (обект) и
вербален етикет (лексема), до първоначалната асоциация между тях и нейното
затвърждаване в паметта. Някои от изследователите наричат тази способност
„fast mapping“.
Въпреки че се смята, че Dollaghan (1987) първа използва този подход при
изучаването на специфичнитите езикови нарушения, трябва да се отбележи,
че Виготски използва подобен експеримент много преди това, макар и в поразлична конфигурация на изследване, но по отношение на основната идея,
концепцията и принципната обосновка двата експеримента са твърде сходни.
Dollaghan изследва група деца на възраст от четири до пет години, които имат
изразени дефицити по отношение на морфосинтактичните операции в тяхната
езикова продукция. Групата от деца със СЕН е сравнена с група от нормално
развиващи се деца на същата възраст като трябва да съотнесат безсмисленото наименование „koob“ към непознат обект. Децата със СЕН показват по-ниско равнище на успеваемост при изпълнението на тези задачи. Трябва да се
отбележи, че подобен подход на изследване на способността за овладяване на
нови думи има своите недостатъци. Използването на логатоми, които всъщност поемат функцията на неологизми, едва ли е най-удачния вариант, тъй като
усвояването на значенията зависи изключително много фонемния състав на
съответните думи. Фонологичната структура на всяка една дума в даден език
никак не е случайна – тя е свързана с други думи, с които има семантично и
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морфологично сходство, дори всяка една дума е строго свързана с всички останали думи в даден език (и дори с всички останали думи от всички останали
езици макар и да няма видима връзка по отношение на фонемния и морфемния състав като етимология). Подобни отношения са много сложни и трудно
могат да бъдат изследвани холистично, но тук тези строги зависимости се отнасят и до прозодическите и парасегментните единици на даден език – ритъмът,
ударенията, интанационни особености, фонетични закономерности и всичко
това е свързано с цялостната семантика на даден език и на всички езици като
цяло. Ето защо фонемният и морфемният състав на всяка една дума никак не
е случаен и произволен, той е изцяло подчинен на глобални закони в конституцията на даден език и на всички езици, в този смисъл всяка дума съдържа в
себе си съвкупността от свойствата на езика като знакова система. Концепцията на Chomsky за универсална граматика в голяма степен потвърждава това.
Ето защо овладяването на значенията на думите и способността да бъдат кодирани думите е строго детерминирано от фонемния състав на дадена дума,
от фонологичната ѝ структура и това, разбира се, е свързано с граматическите
трансформации, които могат и е необходимо да настъпват в различен контекст,
формообразуването, образуването производни и съставни думи, морфологичните вариации, които са изключително прецизни и са строго подчинени
на семантични и граматични закономерности, за да имаме възможността да
изразяваме неограничен брой идеи и послания вербално и то по начин, който предпочитаме и умеем. Тази сложна йерахия, многото равнища и всичките
хармонични закономерности в структурата и състава на езика, ясно открояват
факта, че думата съвсем не е произволно съчетание от фонеми и морфеми. Тя е
продукт на всички отношения между категории и операции в цялата им сложност, тя обозначава понятие, което е свързано с всички останали понятия и
съдържа отношенията между всички понятия, тя съдържа в себе си потенциал,
който трудно може да е оценен в неговата цялостна мощ като съчетание на закономерности, взаимозависимости и възможности. Ето защо използването на
логатоми, към които да се прикрепят изкуствено значения на понятия, едва ли
е пълноценен начин да се проследи способността на децата да овладяват нови
думи. От друга страна системата от понятия, както и думите в даден език, както
и граматическите правила са иманентно заложени като вроден потенциал при
всеки един индивид. Разбира се, те се проявяват благодарение на въздействието на социалната среда и ако няма такова въздействие, не се развиват, но без
тях не би могло да има никакво развитие независимо колко стимулираща е средата. Възприемането на фонологичната структура на дадена дума в даден контекст е свързано не само с овладяването на нейното значение, то е свързано и
с овладяването на значенията и различаването на фонологичната структура на
други думи, които ще бъдат срещани по-нататък в хода на езиковото развитие.
С други думи разпознаването на определени фонологични структури и начина
на тяхното съставяне, както и връзката им с определени значения е подготовка
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за разпознаването на други фонологични структури и овладяването на нови
значения. Трябва да отбележим също, че под овладяване на дадена дума имаме предвид провокирането на достъп до този иманентен потенциал, с който
разполага индивидът, т. е. самата дума, нейното значение и понятието, което
тя обозначава, са заложени априори и е важен именно достъпът до тях, който
се провокира от езиковите ситуации в хода на общуването и натрупването на
познавателен опит. Средният брой думи, който се използва при един зрял индивид е от 30 000 до 60 000. Никой не би могъл да ги възпроизведе всичките
или дори една голяма част от тях, ако му бъде поставена такава задача. Дадена
дума се кодира тогава, когато контекстът го налага, контекстът налага семантиката и всички асоциации, при които се подбират необходимите за ситуацията
значения и техните съчетания, които вече изразяват смисъл съобразно идеите
и интенциите на личността, проявяваща вербална активност. В този смисъл
овладяването на думите не е просто процес, при който се запаметява произношението, значението и фонемните характеристики при нейното разпознаване.
Овладяната нова дума всъщност не е нова дума, това е нов достъп до системата
от значения, репрезентирани чрез фонологични конфигурации и закономерностите за тяхното съчетаване, които както споменахме са иманентно заложени в съзнанието (или в несъзнавани сфери на личността). Това има връзка и с
понятието „архетип“, което използва Карл Густав Юнг – извънвременни схеми
и образования по отношение на представи, ценности, способности и модели на
поведение – нещо, което той нарича „колективно безсъзнателно“. Колективното
безсъзнателно обаче касае иманентно заложени поведенчески модели и свойства, докато системата от понятия и значения и правилата за тяхното съчетаване се отнася до вроден езиков потенциал. Разбира се и в двата случая индивидът носи в своята същност комплекси от качества и потенциални способности,
които са продукт на еволюцията и са своеобразна есенция на усъвършенстващи се филогенетични механизми, репрезентирани и отразени в онтогенезиса.
Въпреки че представеният метод за изследване на овладяването думи чрез
логатоми и изкуствено прикрепяни към тях значения (т. е. използват се неконвенционални и фиктивни вербални обозначения), не отразява действителните
механизми и отношения при езиковото кодиране и езиковото декодиране, е показателно, че чрез тези експерименти в някои от случаите се отчита разлика в
успеваемостта на децата със СЕН и контролната група деца. Това доказва тяхната нарушена способност да изграждат и по точно да използват връзката между
дадено значение и вербален конструкт (лексема или в случая неологизъм). Тук
има значение и друга особеност. В хода на нормалното езиково развитие децата
овладяват дадена дума, когато я срещнат както се посочва в някои изследвания
около 70 пъти в различен контекст. Тук става дума за един сравнително дълъг
период от време, в който се натрупва познавателен опит и контекстът, в който се срещат думите, е разнообразен и широк. При описаните експерименти
контекстът, в който трябва да се овладеят новите думи, не предлага тези възможности както хода на естественото езиково развитие. Това, което е изключи-

Овладяване на думи в предучилищна възраст в случаи на...

571

телно важно обаче, е проследяването на способността на децата да възприемат
думи, които са различни като части на речта.
Rice, Buhr и Nemeth (1990) използват същия вид изследване, включвайки
пет непознати наименования за всяка от категориите – предмети, действия, качества и емоционални състояния. Изследваните деца със СЕН са петгодишни, а
самото провеждане на експеримента е в телевизионен формат чрез представяне
на истории, в които се използват новите думи, чиито значения се онагледяват
чрез образи, действия и ситуации. Всяка от думите се среща по десет пъти в
различни ситуации. Когато децата трябва да посочат в таблица илюстрация,
която съответства на нова дума, която те чуват след като са видели видеозаписите, децата със СЕН показват по-ниски резултати от децата от контролната
група, като особена трудност и за двете групи деца се оказва овладяването на
наименования, обозначаващи действия.
В изследване, насочено единствено към овладяването на нови думи, обозначаващи предмети и качества Rice, Buhr и Oetting (1992) откриват, че децата
със СЕН имат повече трудности от останалите деца, когато трябва да свържат
нововъведеното наименование със съответния обект или качество. В резултат
на друг подобен експеримент Rice, Oetting, Marguis, Bode и Pae (1994) констатират, че децата със СЕН не научават съвкупност от наименования, обозначаващи предмети и действия, като тези нови наименования са включени по три
пъти в различен контекст в хода на експеримента. Децата научават тези нови
наименования, едва когато бъдат представени по десет пъти всяко от тях, като
наименованията на действията биват запомняни и декодирани единствено за
кратък период от време. Ясно изразен спад се наблюдава в запаметяването на
наименованията на действия в случаите, когато тези неологизми в качеството
им на глаголи, трябва да бъдат използвани в контекст, изискващ употребата на
минало време.
Rice, Oetting, Marguis, Bode и Pae обясняват този резултат със затруднена способност на децата да възпроизведат тези правила и особености, касаещи
подбора на окончания и извършването на лексемни трансформации съобразно
глаголното време, както и с непълноценна обработка в тези случаи по отношение на вербалната репрезентация на понятията.
При глаголите се наблюдават изключително големи различия според значенията, които те изразяват. Ето защо е възможно по-ниската успеваемост на
децата със СЕН в сравнение с контролната група да се дължи на типа глаголни значения, включени в проведеното изследване, отколкото на факта, че тези
наименования са в ролята на глаголи. Kelly и Rice (1994) представят първоначални доказателства от този тип, изследвайки предпочитанията на децата при
интерпретацията на непознати глаголи, чието значение е представено в сцена
на видеоклип. Разграничението между глаголи, изразяващи промяна в състоянието –например „чупя“ и глаголи, изразяващи движение като „скачам“ са
предмет на интерес в хода на това изследване. Непознати за децата действия
от този тип се представят едновременно на разделен на няколко зони монитор
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като децата чуват безсмислени думи (логатоми), включени в конструкцията на
кратки изречения, като логатомите не са повлияни от друг тип значение, освен
от значението, наложено от контекста. Децата избират тази сцена на монитора,
която съответства на чутото изречение. При друга задача в хода на експеримента децата трябва да назоват сцена, която им се посочва на монитора, с някоя от
нововъведените думи. Петгодишните деца със СЕН и децата от контролната
група не дават отговори според типа на зададените значения, техният избор на
вариант не следва семантичните и номинативните съответствия, зададени от
условието на експеримента, като при децата от контролната група се открояват
явни предпочитания към този тип действия, при които се наблюдава промяна
на състоянието.

2. Заключение
Изследователите на процесите на овладяване на нови думи обръщат особено внимание на обстоятелството доколко начинът на представяне на новите
думи играе важна роля за тяхното научаване. Думи, които се срещат в края
на изречението и при които не се извършват трансформации, налагани от
граматическите правила и морфосинтактичните изисквания на контекста,
се усвояват най-лесно от децата със СЕН (Leonard, Schwartz, Chapman, Rowan,
Prelock, Terrell, Weiss, Messick, 1982). Вмъкването на пауза преди новата дума в
края на изречението не носи допълнителна полза за нейното усвояване (Rice,
Buhr, Oetting, 1992). Думи, представени във форма, в която са без окончания
в различни варианти на изреченията и в различен контекст (Haynes, 1982) и
думи изговаряни в изреченията с по-бърз темп и по-отчетливо (Ellis, Weismer, Hesketh, 1993) имат по-добър ефект върху способността на децата да
усвояват нови значения и наименования. Това се наблюдава при децата със
СЕН, докато при контролната група тази особеност липсва.
По отношение на овладяването на думи в предучилищна възраст би могло
да се каже, че е налице известна паралелност между децата със СЕН и техните
нормално развиващи се връстници като ясно изразени трудности и дефицити,
както бе отбелязано, са отчетени при овладяването на нови вербални наименования, обозначаващи действия, което е индикатор, че глаголната употреба е
един от проблемните пунктове в езиковото развитие на децата със СЕН.
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ABSTRACT: The article reflects on the schools of arts and the schools of culture in
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При написване на думите „училища по изкуствата и училища по културата“ в Интернет, за секунди се появяват повече от 309 хиляди резултати. Те са с
най-различен характер, започвайки от наименованията и адресите на училищата, участието им в списъци и регистри, интернет страниците им, нормативните документи, регламентиращи съществуването им като отделен вид училища,
специализирания прием в тях, учебно-изпитните програми, учебните планове
и учебни програми, продължавайки с информациите за реализирани събития,
юбилеи на училищата и за многобройните успехи на талантливите възпитаници. Но това проучване няма за цел да се занимава с тези публикации в Интернет-пространството, в електронните медии и в пресата. Няма да се занимава
също така с различните юбилейни сборници, издавани от училищата по повод
кръгли годишнини.
През далечната 1996 г. в България е поръчано мащабно проучване на културните политики в страната, в това число и на тези, които се отнасят до училищата по изкуствата. В резултат от това проучване се провежда дискусия, написан е един подробен доклад. Плод на това проучване са и няколко публикации,
повечето дело на закрития Институт за културознание към Министерството
на културата.
Културната политика на България 1990 – 1995 г., Институт по културознание, София, 1996 г., отделя няколко страници на образованието по изкуствата. След подробно разглеждане на висшите училища в страната стр. 109 – 113,
публикацията продължава със средните училища по изкуствата и училища по
културата, стр. 113 – 115. Подробно е разгледана историята и възникването им,
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периода до 1990 г. и годините непосредствено след него. Акцентира се на държавното финансиране в периода след 1944 г., с подборно описание на времето,
в което училищата не са били отделни юридически лица, не са имали самостоятелен бюджет и не са имали право да имат собствени приходи, както и за мястото им в системата на Министерството на културата. Отразени са новостите,
които възникват в 1991 г. с приемането на Закона за народната просвета, отделянето на училищата като юридически лица и очакваните нови възможности.
Подчертава се спецификата на училищата по изкуствата, приемът с конкурсни
изпити, завършването на всяка учебна година с годишни изпити, завършването на обучението със зрелостни изипти – общообразователни и по специалността, получаването на диплома, която дава пълни права за продължаване
на образованиет и за упражняване на професия. Изтъкнати са постиженията
на учениците в национални и международни конкурси. Интерес представлява
и поместената карта с разположение на училищата по изкуствата и наличната
статистика за броя на персонала – педагогически и непедагогически, както и за
броя на учениците по видове училища – музикални, художествени и други за
периода 1991 – 1995 г. Интересн факт е общият броят на учителите, който в края
на периода е 1312, помощният персонал 434, администрацията 153 човека, а на
учениците 1774 в художествени училища, 1153 в музикални училища, 1613 в
други училища – значително по-малко от обучаваните ученици към настоящата година.
Чарлз Ландри, Културната политика в България, доклад на европейски
експертен екип, Министерство на културата, Национален център за книгата,
Враца, 1997 г., е едно от изданията, което е най-широко цитирано за оценката,
която дава на училищата по изкуствата и училищата по културата. Разбира се,
текстът е твърде кратък, но е важен. В глава, наречена „Стратегическата роля
на образованието по изкуствата“, стр. 56 – 57, се посочва: „Една от най-важните
връзки на Министерството на културата е тази с образованието. Добре развитата инфраструктура за обучение по изкуствата е едно от главните положителни неща, останали от бившия режим. Независимо от финансовите затруднения
във всички училища е запазено и обезпечено по 2 часа седмично обучение по
изобразително изкуство и музика. Освен това съществуват възможности извън
училищната програма за обучение по танци, фолклор, музика, театър за деца –
добри възможности за активно оползотворяване на свободното време. В момента образованието в сферата на изкуствата е под егидата на Министерството на културата и тук връзката с Министерството на образованието изглежда
добра. В същото време връзката на образованието по изкуствата с търговията
и икономическото развитие е съвсем слаба, а тя е тя е ключова за развиване на
базисни умения у подрастващите българи. Образованието е в основата на всяка
последваща културна дейност и формира основните знания и умения за участие на пазара на труда, като открива и други възможности за професионална
реализация. Всички културни организации, независимо дали са комерсиални
или не, печелят от развитието на образованието. Образованието по изкуствата
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е обществена ценност и не може да се остави на чист пазарен признак. По-скоро пазарни механизми трябва да се приложат към тези комерсиални организации, които печелят от държавните инвестиции в образованието, като по този
начин се подпомогне образованието по изкуствата. Това би могло да стане чрез
данъчни кредити.“ Правилно е отбелязана ролята на развитата мрежа от училища по изкуствата в цялата страна, наследена от изминалите години. Изтъкнато е също така наличието на задължително обучение по изкуства за всички
деца и във всички училища поне два часа дневно. Този въпрос за изучаването
на изкуства в учебния план на всички училища е широко дискутиран в наши
дни на европейско и световно равнище, подчертава се ролята му. Този факт,
който няма пряко отношение към специализираното образование по изкуствата и културата, обаче е забелязан още тогава от европейските специалисти и не
може да бъде подминат, особено в контекста на проблемите, които възникват в
днешния ден. Отбелязва се също така липсата на връзка с нуждите на бизнеса
и липсата на обучение и подготовка по предприемачество, въпроси, особено
актуални и днес. Особен акцент съществува по отношение на държавното финансиране и на субсидията, която може да се увеличи, като се намали тази на
културните институти, които могат и имат право да реализират печалба.
Наследеното от миналото се оценява като ценност, но съществуването на
тази ценност е поставено под въпрос при навлизането на новата епоха. Тези
дискусии продължават в Националния дебат за културна политика, С., 1998 г.,
публикуван в едноименния сборник на Института за културознание. Субсидираната численост, определяна и финансирана от Министерството на културата е подробно описана като основен обект на планираната реформа за всички
културни институти. Това звучи особено ясно в раздела „Управление и финансиране на културата“, в текста на Мария Русинова „Финансирането – основа на
реформата“, стр. 71 – 72. „Може би най-дълго време най-голям относителен дял
на държавна субсидия ще се запази по отношение на училищата по изкуствата“, пише Мария Русинова, тогава главен секретар на Министерството на културата. Днес, след всички изминали години и вече въведен делегиран бюджет
със своите положителни и отрицателни страни за развитието на училищата,
от дистанцията на времето и поглед назад към постигнатото, може да се отбележи един особен парадокс. При всички цитирани в дискусията намерения и
надежди, осланящи се на създавания тогава проект на Закон за закрила и развитие на културата, от всичките многобройни държавни културни институти
в страната, делегираните бюджети се прилагат за първи път при училищата по
изкуствата и училищата по културата от 2007 г., а почти 10 години след това
започват поетапно да се прилагат и за театри, опери, оркестри, най-накрая и
за музеите и галериите в страната! Училищата по изкуствата и училищата по
културата в наши дни продължават да се финансират чрез Министерството на
културата на принципа на делегирания бюджет, като финансирането следва
ученика. Прилагането на делегирания бюджет вече 10 години дава своя принос, сред който наличие на гарантирани средства, с които училището разпола-
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га, специализиран по-висок единен разходен стандарт, гарантиран минимум за
условно-постоянни разходи, свобода на директора да разполага със средствата,
но и обвързаност на бюджета с количеството – с броя на учениците. Все повече
място при обучението следва да получи качественият показател – качество на
предоставеното образование, постигнати резултати, степен на удовлетвореност
на ученици и родители, като той намери своята роля и финансово изражение
за училището и всички в него. Чрез качествено обучение се изграждат бъдещи
граждани, които могат да намерят своята подходяща реализация на пазара на
труда, в това число в сферата на творческите индустрии или като самонаети
лица със свободни професии. Така се отговаря на потребностите на българската национална култура за подготвяне на специалисти с професионално образование в сферите на изящните изкуства, музикално-сценичните изкуства,
аудио-визуалните изкуства и техники, производство на медийни продукти, дизайна, приложните изкуства и художествени занаяти.
Няма да се спираме поотделно на чуждестранни публикации, които се отнасят за образованието по изкуствата в техните страни, по две причини. От
една страна тема на настоящото проучване са училищата по изкуствата и училищата по културата в България и публикуваното за тях. От друга страна, в
чужбина терминът „училище по изкуствата“ се ползва широка гама от учебни
заведения, част от които са със съвършено друго съдържание от смисъла, който влагаме ние в този термин. Там под цитираното наименование фигурират
от една страна държавните и общински училища по изкуствата, които дават
професионално образование на бъдещите изпълнители, артисти, художници,
но под същото наименование има хиляди места за обучение в сферата на изкуствата и културата на широк кръг деца и възрастни – курсове, клубове, школи
с различно финансиране – държавно, общинско и частно. Този вид употреба
на терминологията, което е ясно за нас, не е ясно за мнозина вън от страната, което довежда до недоразумения при сравнение на съществуващата бройка
училища по изкуствата в страната – 23 с броя на тези институции със широко
предназначение в чужбина.
Особено интересна чуждестранна публикация, която се отнася за училищата по изкуствата в Европа и у нас е „Образованието по изкуства и култура
в Европейските училища“, Изпълнителна агенция „Образование, аудиовизия,
култура“, ЕACEA P9 Eurydice, Брюксел, 2009 г. В цитирания доклад изрично е
посочено, че данните не са потвърдени официално от България. Но за сметка
на това, вероятно на основа на получени от други места и неофициално данни,
нашата страна е цитирана многократно и използвана за база за сравнение с другите страни, именно със съществуващата база училища по изкуствата в страната. Посочено е на стр. 13, че художествените училища имат особено значение
в България, Гърция, Румъния и Словакия. Описва се подборно наличието на
държавно финансирани училища по изкуствата, които са към Министерството
на културата, (стр. 25) и грижата за развитие на талантите, също така наличие
на задължително обучение по изкуства за всички деца (стр. 26).
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Сборникът доклади от Национална научна конференция, проведена в
Плевен през месец ноември 2010 г., озаглавен „Съвременното образование в
училищата по изкуствата. Състояние и перспективи в европейския контекст“,
издание на Министерството на културата и Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – Плевен, също дава интересна картина на училищата по изкуствата, техните учебни програми и планове в контекста на съвременността, ролята на учителя, разнообразни аспекти на обучението по различни
учебни предмети предимно в сферата на музиката. В статията си „Европейски
тенденции в съвременно образование и техни конкретни измерения в училищата по изкуствата у нас“ (стр. 45 – 55) Белла Хараламбова изтъква редица новости, свързани с глобалните тенденции, новите информационни технологии,
новата роля на учителя като ръководител в обществото на знанието. „Учителят
е ръководител в обществото на знанието. В неговия мироглед трябва да се случи таково творческо разрушение, при което да се вземе решение за промяна,
да се направи диагностика на резултатите от учебния процес и да настъпят нововъведения в училището. Следователно трябва да е в състояние да подготвя
дееспособни, всестранно развити и високообразовани хора с неизчерпаем интерес към живота, с желание непрекъснато да се учат, с остро социално чувство
и стремеж към общуване и взаимопомощ; хора, способни да развиват себе си
и новите импулси в себе си и да ги претворяват в дела, да взимат решения съгласно изискванията и духа на времето, да бъдат новатори и творци. Всички
преподаватели в училищата по изкуствата у нас, трябва да насочат педагогическата си дейност към развиване на непосредствените интереси на учениците
с цел – постигане на оптимални резултати. Промените в образованието на кадрите от артистичната сфера трябва да следват линията компетентност – комуникативност – общуване“, (стр. 49) като се базира на ролята на учителя като
мениджър на класа и новатор. Изтъкната е също така най-важната задача на
преподавателя в училище по изкуствата – да покаже на ученика как да учи, да
е способен да придобива самостоятелно знания, в това число при обучението
през целия живот. (стр. 50) Изтъква се подотовката на бъдещи професионалисти за световните сцени, но и ценността на тези, които се връщат по родните си
места и работят в местните културни институти, (стр. 53 – 54) както и нуждата
от популяризиране на училищата по изкуствата и изграждането на позитивна
публична нагласа (стр. 55). Цитиран е Справочник за училищата по изкуствата
и училищата по културата от 2009 г., издание на Министерството на културата
със съставители Велев, Джуров, Базайтова – един от ежегодно издаваните справочници, които съдържат информация за училищата по изкуствата, приема в
тях и специфичната нормативна база.
В статията си „Развитие на професионалното образование в училищата
по изкуствата“ (стр. 48 – 59) Ивайло Иванов разглежда обучението в сферата
на танцовото изкуство в училищата по изкуствата по отношение на учебните
планове, учебните програми, децентрализацията на управлението и нуждата
от реформа. Коментира се ролята на Министерството на образованието и на-
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уката и регионалните инспекторати по образованието и необходимостта да се
освободят от част от административно-управленските пълномощия, като се
изградят като звена за методическо ръководство и контрол. Интересно е, че
никъде не става дума за Министерството на културата и неговата роля. Изтъква се необходимостта от осъвременяване на учебните планове, в които да се
изучават повече чужди езици и информационни технологии. Учебните програми следва да се осъвременят. „Конкретните изменения в учебното съдържание,
учебните планове и програми не бива да са резултат единствено на административно решение. За да бъдат промените аргументирани, обществено приемливи и съответващи на социално-икономическите реалности, е необходимо
провеждането на широка обществена дискусия с активното участие на учители, родители, неправителствени организации, работодатели.“ (стр.57 – 58) Това
мнение на Ивайло Иванов, преподавател във Варненския свободен университет, споделяме и ние в Министерството на културата, поради което се организират множество съвещания с директори на училища по изкуствата и учители
в тях, представители на новите структури – Обществените съвети, както и с
широката общественост. Ивайло Иванов повдига въпроса за осъвременяване
на учебниците, който обективно погледнато е още по сериозен – учебници за
специализираното образование няма изобщо, както и нормативна база за тяхното създаване, утвърждаване и финансиране. Изданията, които съществуват,
по същество са помагала, които могат да се ползват по време на преподаването
и подготовката на учениците, дори когато техните автори са написали наименованието „учебник“ на корицата им. Това, което е възможно и осъществимо,
е създаването на електронни учебни помагала, което от своя страна кореспондира подходящо с идеята на автора за създаване на национален образователен
портал на училищата по изкуствата, който също така ще дава възможност за
обмяна на идеи, опит и информация между ученици, учители, директори, родители. (стр. 58) „В страната съществува добре организирана мрежа от училища по изкуствата, в която се обучават и възпитават ученици – инструменталисти, певци, танцьори и др., голяма част от които постъпват в НМА, АМТИИ и
университетите по направлание „Музикално и танцово изкуство“. Необходимо
е висшите училища по изкуствата да продължат работата по интеграцията със
средното образование, като полагат грижи за поддържане нивото на образователната дейност в тези училища, както и осигуряването на висококвалифицирани преподавателски кадри за тях.“ (стр. 59) Съществувалата в миналото
пряка връзка между средните и висши училища по изкуствата, така наречен
Инспекторат на висшите училища, който е имал задача да работи със средните училища и да осъществява конкретното взаимодействие, съдействие и контрол, е прекъсната при преминаването на висшите училища на подчинение и
методическо ръководство Министерството на образованието и науката с приемането на Закона за висшето образование през 1995 г. В последващите години
самите средни и висши училища полагат усилия да възстановят и подържат
това взаимодействие, което е израз на добра воля и желание, а не е подчинено
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на нормативни документи. То е породено също така и от прекия интерес на
висшите училища да привличат качествени и добре подготвени кандидати сред
завършващите в училищата по изкуствата, което е важна задача на фона на
съществуващата демографска криза.
В статията на Галя Грозданова – Радева в списание „Музикални хоризонти“, бр. 5, 2016 г. „Образователни институции за професионализация на фолклорни изпълнители. Исторически преглед“, стр. 14 – 18, се прави подробен
исторически преглед на появата и развитието на училищата по изкуствата в
страната от възникването им до наши дни. Особено внимание се обръща на
специализираното образование по фолклор. Подробно са описани проблемите
при основаването на тези училища, държавнически подход, разполагането им
в места с традиции, първите години, в които не са се ползвали ноти, създаването на първите учебните планове и програми. В раздел „История на средното
и висшето музикално образование в периода от 1989 г. до наши дни“ се описва
подробно ролята на делегирания бюджет при финансирането на училищата,
както и другите елементи от функционирането и управлението на училищата
по изкуствата в съвремието. Това е може би единственото място, с изключение
на нашите собствени публикации, в които е описано методическото ръководство и управление на училищата от страна на Министерството на културата.
Описана е подробно дирекция „Сценични изкуства и художествено образование“, както и училищата със своите съвременни наименования и статут на национални училища, ролята им сред останалите културни институти и училища
в страната. Анализирани са подробно училищата в Котел и Широка лъка, възникването им преди 50 години. Споменава се за създаването на специализиран
клас в училището в Плевен, като годината не е точна – посочена е 1967, а тя е
1966 г., което предшества създаването на двете специализирани училища. За
жалост не са посочени източниците, които очевидно са ползвани – публикациите на Министерството на културата през години, които също не са обект на
настоящото проучване.
Може би най-подробният труд, който се занимава най-обстойно с училищата по изкуствата, тяхната история, развитие, управление и проблеми през
годините, е дисертацията на Николай Демерджиев, Училищата по изкуствата и
културата в Бълария – исторически преглед, оценка на текущото състояние и
перспективи. Процесът на трансформация и нейното влияние върху музикалното образование в държави от двете страни на бившата желязна завеса (с примери от България, Австрия, Унгария и Словакия), Виена, 2013 г., издаден като
книга със същото заглавие през 2017 г. Това е може би и мястото, където съм
цитирана най-широко в самия текст, а към нея е приложено подробно интервю с мен в обем от 6 страници (298 – 305). Дисертационният труд се занимава
подробно с всяко едно от училищата по изкуствата в страната, в това число с
художествените училища, както и с тези, в които се изучават различни изкуства
в едно училище. Отразена е подробно спецификата им, проблемите на днешния
ден, в това число демографската криза и проблемите при приема, които имат
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своето силно отражение върху управлението и процесите в тях, прекъснатата
пряка връзка с висшите училища по изкуства, реформата и ролята ѝ през години. Подробно е отразена ролята на Министерството на културата. „България,
културно-политическа ситуация в резултат на процеса на трансформация и политическия катаклизъм през 1989 г. е особено влошило българското общество.
Обучението по музика, което до 99 % е зависимо от държавното финансиране,
не остана пощадено. Предоставяното обучение намалява или не пълно, всички
инструментални класове са на изчезване. Някога известна със своите изключително надарени и талантливи деца, малката балканска страна рискува да загуби своята репутация като културна нация завинаги поради липса на адекватна
културна политика. Това, заедно с личния ми участие в проблема, ми даде основание да пиша за това и да поставя въпросите, отворени за дискусия, за сравнение на различни мнения и гледни точки, като по този начин ми се видя възможно, че ще ми се даде възможност да се направи оценка на различните гледни
точки“, пише Николай Демерджиев. А неговата публикация и интервюто му с
мен, ми даде основание и ме подбуди да започна настоящето проучване. А как
ще продължи то и до какви изводи и дискусии ще доведе, ще покаже бъдещето.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 85/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Социалната работа в Намибия навлиза в страната като такава след Втората
световна война чрез мисионерската дейност на църквата. Професионализирането ѝ започва на много по-късен етап след придобиването на независимостта
на страната през 1990 г. Периодът между 1970 и 1990 година е белязан с бързото
развитие и разпространение на социалната работа в Намибия. Социалните работници започват да създават стандарти за предоставяните социални услуги в
страната, така че социалната работа да може да бъде професионализирана [ср.
9, с. 145]. За утвърждаването на тази сравнително млада професия в Намибия
през 2004 г. е създаден и утвърден с държавен указ механизъм – Съвет по социална работа и психология – за регистриране на социалните работници, който
легитимира тяхната правоспособност и им дава правото да упражняват своята
професия. Обучението на социални работници до неотдавна е било възможно
само извън пределите на страната, предимно в ЮАР, докато към настоящият
момент социални работници се обучават вече в намибийския държавен университет, основан 1992 г. [ср. 9, с. 146]. първоначално след 1990 г. работодател на
социалните работници в страната е било Министерството на здравеопазването
и социалните услуги, като с течение на времето и създаването на нови министерства в младата независима държава работодатели на социалните работници
започват да стават и Министерството на половете, равноправието и благосъс-

583

584

Росица П. Михайлова

тоянието на децата и Министерството на труда и социалното благосъстояние,
Министерството на младежта и спорта, както и на по-късен етап различни
неправителствени организации в страната. Броят на социалните работници в
страната с население малко над два милиона е все още твърде недостатъчен.
„Наръчникът за социална работа и социално развитие на Африка“ посочва съотношение „един социален работник на 13 519 души“ [ср. 9, с. 146].
Като една демократично развиваща се страна, придобила неотдавна своята независимост, Република Намибия полага усилия и за развитието на социални услуги за деца и за етаблирането на стандарти за гарантиране на тяхното
качество. Идеята на разработването на стандартите в страната е да спомогнат
за следенето и спазването на правата на децата и оптимизиране грижата за тях
извън семейна среда. Социалните услуги за деца се развиват в няколко насоки –
услуги от резидентен тип, приемна грижа и настаняване в семейства на близки
и роднини. Както и в социална реалност в България, винаги се поставя на първо място най-добрият интерес на детето и настаняването в социални услуги от
резидентен тип се предприема като последна възможна мярка, така тази линия
на работа е идентично приоритетна и в Намибия.
Демографски погледнато, Намибия е една много млада държава. По данни от последното преброяване на страната през 2011 г. на фона на население
2 113 077 души 37 % от тях са под 14-годишна възраст, а между 15 и 59 години са
57 % от жителите на страната [ср. 7, с. 8]. Това основно се дължи на сравнително
ниската продължителност на живот поради високия процент засегнато население от ХИВ и СПИН в страната – ясно изразено в данните от преброяването
само 7 % от населението е над 60-годишна възраст [ср. 7, с. 8]. Това обуславя и
високият процент на децата сираци – без един родител 13 % от населението, а
без двама родители – 2,7 % [ср. 7, с. 8].
Тези демографски тенденции са неимоверно свързани и с развитието на
социалните услуги за деца в страната. Като една демократично развиваща се
държава, придобила неотдавна своята независимост, Република Намибия полага усилия както за развитието на социални услуги за деца в риск, така и за
етаблирането на стандарти за гарантиране на тяхното качество.
Намибия има няколко министерства, които са свързани по различен начин със закрилата и грижата за децата и спазването на техните права: Министерство на половете, равноправието и благосъстоянието на децата (Ministry
of Gender, Equality and Child welfare), Министерство на здравеопазването и
социалните услуги (Ministry of Health and Social services), Министерство на образованието, изкуствата и културата (Ministry of Education, Arts and Culture).
Основна роля по закрила на децата и спазването на техните права, както и предоставянето на различни социални услуги за безнадзорни деца, деца лишени
от родителска грижа, деца жертви на насилие играе Министерство на половете, равноправието и благосъстоянието на децата. Министерството също така
отговаря и полага грижи за децата с увреждания като подкрепя финансово
семействата. За децата и семействата минаващи през различни трудности се
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предоставя психо-социална подкрепа, която да подобри тяхното емоционално
и психическо състояние влошено например след загуба на член на семейството,
насилие, случаи на СПИН и ХИВ. Подкрепата и финансирането на приемната
грижа и приемните семейства е също под юрисдикцията на това министерство.
Министерството на здравеопазването и социалните грижи участва в грижата
за децата от аспекта на майчино и детско здраве, както и до известна степен
чрез социалните услуги, които подкрепят семействата. Основната целева група на социалните услуги към това министерство са лица над 18-годишна възраст и семейства. Мисия на Министерството на образованието, изкуствата и
културата е да осигури конституционното право на всяко дете и гражданин на
Намибия за равноправен достъп до образование за развитието на една толерантна, продуктивна и конкурентно способна нация, както и стимулирането и
поощряването на запазването на културното национално богатство и развитие
и подкрепа на изкуствата.
След извоюване на независимостта си през 1990 г., Намибия освен, че ратифицира редица ключови документи за закрилата на детето, осъзнава силно
осезаемата потребност и необходимост от промяна, обновяване и синхронизиране на местното законодателство с международното такова, вземайки под
внимание документи като: Конвенцията за правата на детето на ООН, Африканската хартата за правата и благосъстоянието на детето, Конвенцията на
Международната организация на труда за забрана и незабавно премахване на
най-тежките форми на детски труд, Конвенцията за правата на хората с увреждания и други. Инициирането на процеса по смяна на законодателството
за закрила на детето и разработването на нов законопроект започва още през
1994 г. и минава по дълъг и нелесен път – повече от 20 години. Първоначалният вариант на законопроекта, изготвен от Център за правна помощ и правата
на човека, минава за обсъждане и преработка през различни работни групи,
министерства, дискусии, работни срещи и семинари. Намибия се стреми да се
възползва от опита и добрите практики на други държави като ги сравнява и
анализира. Процесът на разработване на законопроекта бива придружаван и
консултиран и от 2009 г. нататък от УНИЦЕФ. Окончателният вариант е гласуван от парламента и подписан от президента, респективно обнародван в държавен вестник, и влиза в сила през 2015 г. като Закон за грижа и закрила на
детето. Законът засяга широк спектър от тематики, като също така дава нова
дефиниция за дете: „лице, което не е навършило 18 години“ [2, с. 13].
Законът за грижа и закрила на детето се състои от 17 глави и засяга теми
като привеждане в действие на правата на децата, които се съдържат в Конституцията на Намибия и международните споразумения, които страната е ратифицирала; определение на принципите отнасяща се до най-добрите интереси
на децата. Законът предвижда също така учредяване на Национален консултативен съвет по въпросите на децата като регламентира и регулира неговите
функции, състав, комитети, срещи и т. н. Предвижда се също така назначаване
на детски адвокат (защитник) към офиса и структурата на държавния омбуд-
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сман. Законът обръща внимание и на семействата и възможностите за подкрепа
за справяне с проблемите на децата в семейството или разширеното семейство,
регламентира родителската грижа, правата, задълженията и отговорностите на
родителите. Законът цели подкрепа и засилване на структурите на общността,
които биха могли да подкрепят предоставянето на грижа и закрила на децата
в риск. Регулира се и въпросите свързани със социалните работници при изпълнение на задълженията им в работата по закрила на децата. Законът дава
яснота и по въпросите на детското правосъдие и процедурите свързани с него,
учредяването на фонд за финансиране на дейностите по закрила на децата и неговото управление. Засягат се въпросите и за резидентната грижа и закрила на
децата извън семействата им, в семейства на роднини и близки, приемната грижа, настойничеството и осиновяването. Дава се яснота по въпросите на процедурите и мерки за закрила, както и превенцията и ранната интервенция, трафика на деца и въпроси свързани с различните видове насилие, както и насоки
за закрилата на децата относно здравеопазването, вредни и опасни културни
и религиозни традиционни практики, физическо наказание, експлоатация на
детския труд [ср. 2].
Законът за грижа и закрила на детето дефинира няколко различни форми
на алтернативна грижа, а именно места за закрила, домове за деца, образователни центрове и центрове за развитие, приюти [ср. 2, с. 65].
В социалната мрежа от ресурси за деца в риск в страната съществуват и
от 1984 г. „SOS – детски селища“. Първото такова е открито в същата година
в столицата Виндхук, като в момента е с капацитет 12 SOS-семейства за приблизително 120 деца лишени от родителска грижа. На по-късен етап се развиват още две селища в други региони на страната с приблизително същият
капацитет – в Тцумеб през 1997 г и в Ондангва през 2009 г. В своята дейност в
Намибия организацията предлага и различни тренинг програми за засилване
на родителския капацитет, както и детска градина и училище, в които могат да
бъдат обучавани както децата настанени в SOS-селищата, така и деца от местната общност, което спомага за по-добрата интеграция и социализация на децата в риск.
Други възможности за деца в риск и с необходимост да бъдат настанени
извън семейната среда според закона са настойниците/попечителите и приемните семейства, като настойничеството най-често се осъществява в разширеното семейство, а приемните семейства са специално подбрани и обучени от
социални работници. Глава 12 от Закона за грижа и закрила на детето регулира
изцяло приемната грижа, нейните параметри и стандарти.
Грижата и закрилата на уязвимите рискови групи деца, както и на сираците, настанени в социални услуги от резидентен тип се регламентира и от разработените през 2009 г. от Министерство на половете, равноправието и благосъстоянието на децата „Минимум стандарти за резидентни услуги за грижа
за деца“. Като социални услуги от резидентен тип в този документ се дефинират места, които предоставят временна или дълготрайна грижа за деца, имащи
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нужда от грижа и закрила и се разграничават и разглеждат стандартите и изискванията за следните заведения:
• места за закрила (близки по същност до Кризисните центрове в българската социална система), които са с временен или преходен характер и престоят в тях може да бъде със съдебно решение от 48 часа до 14 дни, като при
необходимост се подновява на 14 дни (за неповече от 6 месеца); ползвателите
на услугата са предимно деца, чакащи съдебно решение за приемна грижа, настаняване в дом за деца, реинтегриране обратно в семейството;
• дом за деца (близки по същност до Центровете за настаняване от семеен тип в българската социална система) – дълготрайно, но не постоянно
настаняване на деца в риск, с възможност за реинтеграция и оптимален период
на престой до 18 годишна възраст, настаняване на 6 и повече деца след съдебно
решение на детския съд;
• приют (близки по същност до Приюти/Център за работа с деца на
улицата в българската социална система) –заведение тип „отворени врати“
предоставящо временно настаняване на деца живеещи на улицата или деца, намиращи се в трудни обстоятелства (само след сезиране); приютите се стремят и
се концентрират предимно към интеграция на децата живеещи на улицата [ср.
4, с. 4].
Стандартите в посочения документ са организирани в няколко групи, засягащи цялостния процес по предоставяне на резидентен тип грижа: стандарти
свързани с организационните въпроси; стандарти свързани с управлението и
персонала; стандарти свързани със сградния фонд и помещенията; стандарти
свързани с администрирането и финансите и стандарти свързани с конкретната грижа, работа и закрила на децата. Първите четири групи стандарти регулират административното и битово функциониране на услугите от резидентен
тип, както и въпросите свързани с човешките ресурси и тяхната квалификация
и ефективност. За обгрижването на децата в резидентните типове социални
услуги стандартите предвиждат един детегледач за максимум 7 деца, както и
наличието на социален работник и психолог, които да подсигурят професионалното предоставяне на съответната услуга. Петата група стандарти се отнася
директно към грижата и закрилата на децата и регулира въпроси свързани с обрижването на братя и сестри; достойното и хуманно отношение към децата при
работата с тях, както и изричната забрана за телесни наказания; отговорността
при обгрижването; грижа за здравето и здравословното хранене на децата; достъпа до образование; възможността за участие при вземането на решения както и при изготвянето на индивидуалния план за грижа; водене на досие за всяко
дете и съхраняването му на недостъпно за всеки място, като децата имат право
на достъп до досиетата си съобразно възрастта си; привличане на родителите и семейството към процеса на грижа, ако съществува такава възможност и
целенасочена работа за реинтегриране в семейството; спазване на правата на
децата за игра и свободно време както и тези за физическо, емоционално и со-
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циално развитие. Важна част от тази група стандарти са и стандартите свързани с подготовката за самостоятелен живот; логистиката и комуникацията по
изпълнението, както и процесът на проследяване и подкрепа след напускане на
услугата от резидентен тип [ср. 4, с. 19 – 29].
В мрежата от социални услуги за деца в риск в Намибия все още са слабо
застъпени и развити образователните центрове и центровете за развитие, които предоставят подкрепящи услуги и обучения за деца с емоционални проблеми, поведенчески проблеми, противообществени прояви и по своята същност
до известен смисъл наподобяват Центровете на обществена подкрепа в България. Осезаема е и липсата на еквивалент на българските Дневни центрове,
Дневни центрове за деца и младежи с увреждания. Въпреки положените колосални усилия за развитие за грижите за деца в риск в последните години, Намибия е изправена все още пред предизвикателствата на тяхното етаблиране,
поддържане на качеството и развитие на допълнителни услуги за повишаване
благосъстоянието на децата в страната.
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ABSTRACT: Present paper aims to introduce to a wider audience a little-known
Bulgarian icon painter from the National Revival period – Anastas (Atanas) Krakklisiyski. Born in Lozengrad (Kirklareli or Krak Kilise) somewhere around the midnineteenth century AD, Anastas Zograph was active for only three years and far
from home at that – in Shumen and its surroundings. By participating in the small
local iconographic atelier, led by Nikola Vasilev, and along with Vasil Hr. Bedelev,
and later with David Georgiev, Anastas Krakklisiyski formed the missing “generational” link required for defining the existence of a small in size, but not in contributions, Shumen iconographic school. Here we try to outline more clearly the chronology of his work with the icon painters from Shumen and to publish new data about
his artistic heritage.
KEYWORDS: Bulgarian National Revival, Shumen iconographic school, Nikola
Vasilev, Anastas Krakklisyiski, Strandzha iconographic school.
Изследването е финансирано по проект № РД-08 – 84/03.02.2017 г. от параграф Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Заглавието съдържа в себе си едно на пръв поглед претенциозно определение – Шуменска иконописна школа. Мнозина биха казали, че такава не съществува, следвайки наложеното до скоро мнение по темата и установената дефиниция за национална художествена школа – поколения от художници, свързани с единен художествен възглед, наличието на специфични иконографски
особености, както и на определено количество формални и стилови белези на
художественото наследство [1:150].
Изследванията, проведени през последните пет години и особено през последните две от тях, обаче, показват едно съвсем различно състояние на нещата. Постепенно стана ясно, че през втор. пол. на XIX и нач. на XX в., в Шумен са
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работили не само двамата описани от Асен Василиев местни зографи Никола
Василев и Васил Христов Беделев, [2:555 – 557] но и трети местен иконописец,
който имах шанса да открия през 2015 г. – зографът Давид Георгиев от Мараш
[3] . Освен това, тези иконописци не са работили поотделно, а заедно и организирано, не само в Шумен и околностите му, но и в Търговище и Търговищко, [4]
Провадийско, Варна и Варненско, Добричко и Силистренско – в същите храмове, за които са изписвали икони и тревненски майстори като Захария Цанюв и
синовете му, Досю Коев, поп Димитър Кънчюв и др.
Поколенческата връзка между водещия шуменски иконописец Никола
Василев и останалите двама – Васил Беделев и Давид Георгиев, е обект на отделно изследване, [5] но особено важно доказателство за съществуването на
организирано шуменско иконописно ателие представлява присъединяването
към него на зографи и от други краища, които в определени периоди от време,
явно заради увеличаване на обема на поръчките, са работили рамо до рамо с
шуменците Василев, Беделев и Георгиев. Такъв е случаят с Александър поп Георгиев – зограф от Ямбол [2:558 – 560] и Анастас Кръкклисийски от Лозенград.
Първите систематизирани данни за зограф Анастас (Атанас), родом от
Лозенград или Кърк-Килисе (сег. Киркларели)1, намираме у Асен Василев
[2:649 – 651]. Там той е причислен към зографите от Странджанската художествена школа, хипотезата за чието съществувание дължим именно на Василиев. Изследвайки творчеството на местните майстори от района на Странджа
и Тополовград, той стига до извода, че между изкуството на странджанските
образописци и това на другите български възрожденски школи има съществени разлики, които говорят за наличието на група с еднакъв художествен стил
[6:307]. В края на 70-те години на ХХ в. хипотезата на А. Василиев е оспорена
от К. Паскалева [7] и реабилитирана в края на 80-те години от Т. МатакиеваЛилкова, но цялостно изследване на дейността и художественото наследство на
Странджанската иконописна школа все още липсва [1:150 – 163].
Десет години след участието му в теренната експедиция в Странджанско,
А. Василиев все още не е готов да посочи първоизточника-огнище на това специфично иконографско творчество, [2:644] но дава повече информация за един
от най-непознатите му автори – Анастас Кръкклисийски. Зографът Анастас
(или Атанас), е роден в Лозенград – селище в западното подножие на Странджа
планина, на територия на Турция, близо до границата с България. Турското име
на Лозенград е Кръкларели или Кърк-килисе, а гръцкото – Σαράντα Εκκλησιές
(т.е. „Четиридесет църкви“).
От тук идва и първият проблем, свързан с намирането на информация
за този иконописец – различните варианти на неговото лично и фамилно име.
1 Благодаря за проф. д-р Иван Желев за забележката, че фамилията, с която е познат

зографът Анастас би трябвало да бъде „Къркклисийски“, следвайки етимологията на
името на родното му място. Използвам фамилията „Кръкклисийски“, следвайки избора
на най-авторитетния изследовател на българското възрожденско изкуство Асен Василиев. На проблема с различното изписване на фамилията ще се спра подробно по-долу.
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Интересен е фактът, че при първото споменаване на иконописеца, в доклада
си от проведената от БАН Странджанска научна експедиция, А. Василиев използва името и фамилията „Атанас Кърклисийски“,[6:307] докато в големия си
труд „Български възрожденски майстори“ вече го именува „Анастас Кръкклисийски“, добавяйки и „Атанас“ като втори вариант на личното име. Причината
за тази промяна би трябвало да бъде установеният от Василиев маниер за подписване на автора, но както става ясно от цитираните дарителски надписи, зографът Анастас всеки път е изписвал фамилията си, по различен начин – Анастас Крък-клисийски, Анастас Зограф Кръклисийски, Анастас Зограф, Анастас
Зограф Кърклисийски, Ана. Зограф, Анаст. З.2 Мотивировката на Василиев да
избере да представи зографа Анастас като „Кръкклисийски“ вероятно е хронологична – най-ранната позната нему икона е едно изображение на св. Пантелеймон от 1863 г., от сбирката на РИМ – Варна [2: 649 – 650]. Не става ясно,
обаче, защо Асен Василиев добавя и втория вариант на личното име на зографа – Атанас.
Повече детайли за него съдържа едно изследване от средата на 70-те год. на
ХХ в., в което се изяснява съдбата на иконописеца след рязкото прекратяване
на иконописната му дейност след 1866 г. и за което ще стане дума отново по-долу. Според историческите данни, събрани от В. Тонев и И. Блянова, през 1866 г.
зографът Анастас Петров, жител на Кирклиси, Адрианополски окръг, решава
да замине за Русия „с цел да се усъвършенства в църковната живопис“. Името и
родното място на зографа Анастас Петров, както и данните, че произхожда от
бедни родители и се занимава с църковна живопис, се съдържат в редица документи от кореспонденцията на руското вицеконсулство във Варна с Одеското
българско настоятелство от 1866 или самото начало на 1867 г. [8:45 – 46]. Името „Атанасий“, вместо „Анастас“ Петров се появява в писмо на вицеконсула
И. Аксаков до Московското училище за живопис, скулптура и архитектура от
1867 г., в което видимо става дума за същия лозенградски зограф. Вариациите в
именуването на българина продължават и през следващите години, макар фактите и хронологическата им последователност да говорят, че личността е една
и съща – той бива наричан „Анатолий Петров“ и „Афанасий Петров“ [9:5 – 8].
Изследването на Е. Лвова е публикувано през 1960 г. и най-вероятно е
било познато на А. Василиев, което би обяснило и решението му да включи в
труда си, издаден през 1965 г., към личното име на зографа Анастас Кръкклисийски и варианта „Атанас“. Проблемът с различното именуване, обаче, далеч
не е единствената особеност в житейския път на лозенградския иконописец.
Вторият любопитен факт от неговата биография е този, че бидейки родом от
Лозенград, той е работил в Източна България, както сочат всички познати до
момента негови творби [6:307; 2:649 – 650; 9:5; 1:155]. И за да бъда по-конкретна,
докато не бъдат намерени нови данни, следва да приемем, че зограф Анастас е
2 Подчертаването

и болдирането е мое, както и последният вариант на подписа на
зографа е добавен от мен – б.а.
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работил само и единствено в храмове, в които са работили шуменските зографи Никола Василев и Васил Беделев, както и новооткритият Давид Георгиев
от Мараш. Малко по-късно ще се върна отново на темата за местоработата на
Анастас Кръкклисийски, обсъждайки едно предположение на А. Василиев за
евентуална връзка между него и един друг странджански иконописец, а тук ще
концентрирам върху познатите до момента негови творби – описани или забелязани наскоро.

Фиг. 1. „Св. Пантелеймон“, Анастас Кръкклисийски, 110х65 см, 1866 г.,
храм „Св. св. ап. Петър и Павел“, Велики Преслав (снимка: Стоян Николов)
Какво ни е оставил в наследство зографът Анастас (Петров) от Лозенград
и какви са били неговите взаимоотношения с шуменските майстори? Според
А. Василиев, в сбирката на Варненския исторически музей се съдържат четири
негови икони – „Св. Пантелеймон“ от 1863 г. и „Живоприемни източник“ от
1864 г., с неясен произход и „Св. Атанасий“ от 1864 г. и „Св. св. Кирил и Методий“ от 1864 г. от храма „Св. Димитър“ във Върбица, Шуменско. Без да съобщава изричен брой, авторът пише още, че „добра сбирка от икони на Анастас
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Кръкклисийски“ има в храма „Св. св. ап. Петър и Павел“ във Велики Преслав.
На първо място между тях споменава иконата „Св. Пантелеймон“, изписана
през 1866 г. (Фиг. 1), заедно с (вероятно сборната – б.а.) икона „Св. Антон и св.
Атанас“, и иконата „Христос Вседържител“ от владишкия трон – и трите от същата година. След това Василиев заявява, че „почти без съмнение биха могли да
се припишат на неговата ръка и иконите на Троица, Иван Рилски, св. Никола,
Иван Кръстител“ [2:649 – 650]. Така упоменатите икони, които със сигурност
или с голяма доза вероятност са дело на Анастас Кръкклисийски, според А. Василиев са 11 на брой. Към този списък В. Тонев и И. Блянова добавят и още една
икона с подписа на лозенградчанина от 1866 г., която А. Василиев е пропуснал –
патронната икона „Св. св. Константин и Елена“ от царския ред на иконостаса
на едноименния храм в с. Осмар, Шуменско (Фиг. 2) [9:5]. Въз основа на тези
данни, авторите заключват: „Както се вижда, иконописното творчество на
Анастас Кръкклисийски, доколкото засега е изследвано, е сравнително малко,
едва 13 икони, работени през периода 1863 – 1866 г. Те обаче представят един
добър майстор и сигурен рисувач, с подчертано чувство за колорит и линия, с
точен и убедителен композиционен план“ [9:5].3
Доколкото ми е известно, осмарската икона „Св. св. Константин и Елена“
не е публикувана до момента. Дарителският ѝ надпис е поставен в основата
на св. Кръст и еднозначно я атрибутира към творчеството на Анастас Кръкклисийски, посочвайки че е изписана: “ЧРЕЗЪ РАЗНОСКИТЕ НА; Г. НИКО.ЛА
СТОuНУВЪ КУПРИ.НАРЪ: 1866 АНС: ЗWГ:“.
Изображението притежава всички характерни за Кръкклисийски отличителни белези – изящност на композицията и рисунъка, изключителна прецизност в изработката на всички детайли, подчертана любов към декоративните
елементи и жив, наситен колорит, включващ в себе си употребата на ярки тонове като веронезе, цьолинблау, ултрамарин светъл, цинобър светъл и розово.
Златни са ризницата на императора, обувките и кантовете на дрехите на светиите, както и светлините на техните гънки. Ликовете са изобразени в светли
бялоохрови телесни тонове с нежни зеленикави сенки, с характерната за автора
акуратност в детайлите. Маниерът на изписване на очите е един от характерните белези за авторската принадлежност – те са широко отворени, с акуратно
изписани клепачи, долният клепач е права линия, а торбичките под очите са
изобразени почти геометризирано, с трапецовидна форма, склерите са изцяло
бели, а ирисите са големи, кръгли и с топъл цвят на сиена печена, с централно
разположени кафяви зеници.
3 Причината

Тонев и Блянова да заключат, че запазените икони на Кръкклисийски
са 13, е на пръв поглед неясното обяснение на А. Василиев, който пише: „На иконата на
св. Антон и св. Атанас надписът е: „Чрез разноските на г-ци Тодоръ и Станчо Балтацiи
въ лето 1866 руко: Ана. Зωграфъ.“. [2:650] Това изречение е подвело изследователите да я
преброят като две отделни икони и да заключат, че познатото към 1975 г. художествено
наследство на Анастас Кръклисийски наброява 13 икони. Всъщност, към онзи момент,
познатите подписани икони на зографа са били реално 12.
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Фиг. 2. „Св. св. Константин и Елена“, Анастас Кръкклисийски, 95х67 см, 1866 г.,
храм „Св. св. Константин и Елена“, Осмар (снимка: Веселин Р. Панайотов)
Подът под краката на светиите има за основен тон грюнерде, с кафеникави
засенчвания и е напръскан с фини бели, розови и светлосини капчици. Тези колористични решения имат особено значение по отношение на едно предположение на А. Василиев, направено след участието му в Странджанската научна
експедиция, на което ще се спра малко по-късно.
Скорошното заснимане на двата храма във Върбица и Велики Преслав, в
които са запазени икони на лозенградския зограф, обаче, даде нови данни за художественото наследство от Анастас Кръкклисийски. Когато към тях се добави
и наличната информация в описите на икони и църковна утвар от храмовете
в Шумен и Шуменско от периода 1961 – 1963 г. и 1972 – 1978 г. в научния архив
на РИМ-Шумен, се оформя една съвсем различна картина за продукцията на
зографа. Вместо описаните от А. Василиев 11 икони, или 12 с добавката на осмарската икона от Тонев и Блянова, към момента са разпознати общо 38 сигурни подписани и неподписани икони на Анастас Зограф от Лозенград (Фиг. 3), а
към тях с голяма доза вероятност скоро ще бъдат добавени поне още десетина
от храмовете в Осмар, Имренчево и „Св. арх. Михаил“ във В. Преслав.
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Каква е аргументацията ми за изложените факти става ясно в обобщен вид
от Таблицата (Фиг. 3), но някои от позициите имат нужда от допълнителни
пояснения. Иконите под № 1 – 4 са част от колекцията на РИМ-Варна. Иконите
под № 5 – 11 са описани от А. Василиев като част от сбирката на храма „Св. св.
ап. Петър и Павел“ във В. Преслав, както вече цитирах по-горе. Теренното изследване на иконографската програма in situ показа, обаче, че иконите на Анастас Кръкклисийски са доста по-голям брой от описания от А. Василиев, но
той не включват точно тези изображения, които Василиев цитира [12]. Сравнявайки данните, публикувани от него, с информацията от архива на РИМШумен и със собствените ми записки, установих, че има разлики в наличните
икони в храм „Св. св. ап. Петър и Павел“ и вероятно преместване на отделни
образци в по-новия храм на В. Преслав „Св. арх. Михаил“ (строен между 1908
и 1931 г.). Това пренасяне на икони от едно място на друго е единственото възможно обяснение за 4 икони с подписа на Анастас Кръклисийски, които в периода 1961 – 1963 г., са описани като намиращи се в новия храм4 [13] и за други
3 неподписани, които според Василиев „почти без съмнение“ са също негови.5
Разминаването на данните в труда на А. Василиев, публикуван през 1965 г. с
тези в описите на РИМ-Шумен от периода 1961 – 1963 г. и 1972 – 1978 г. може да
бъде обяснено с факта, че личните записки на Василиев са правени вероятно в
края на 30-те и през 50-те години на века и не отразяват настъпилите след това
промени.
Иконата под № 12 е онази, добавена към списъка на Василиев от Тонев и
Блянова. Изображението е част от личния ми архив от 2016 г. (Фиг. 2). Подреждането на иконите под № 13 – 38 е плод на проучванията ми през 2016 и 2017 г.
Икона № 13 е от храма „Св. вмчк Димитър“ във Върбица, като нямам обяснение защо е останала встрани от полезрението на А. Василиев, при положение,
че той видимо е бил запознат с иконографската програма на храма. Иконите
под № 14 – 16 открих в описите от научния архив на РИМ-Шумен[13]. Убедена
съм, че едно скорошно детайлно проучване на запазените в храма икони ще ми
позволят да добавя още творби към наследството на Анастас Кръкклисийски,
защото в описа се съдържат около 9 икони с размери еднакви с тези на сигурно
атрибутираните, както и с датировка от 1865 – 1866 г.
Икона № 17 забелязах съвсем случайно в колекцията на РИМ-Шумен и
разпознавайки стила, колорита и подписа на зографа, я сравних с вече проучените от мен образци. Размерите ѝ подсказват нейния евентуален произход от В.
Преслав, защото са еднакви с описаните икони от горния ред на храма „Св. арх.
Михаил“. Композицията ѝ е точно копие на иконата със същия сюжет, която
се намира под № 4 от ляво на дясно на втория иконостасен ред в храма „Св. св.
ап. Петър и Павел“. Нейното публикуване предстои, затова тук ще се огранича
само до употребата ѝ като пряко доказателство за верността на предположе4№

8 и № 14 – 16 в Таблицата.
№ 9 до 11 в Таблицата.

5 От
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нието ми, че всички 21 малки икони с евангелски събития от този ред на иконостаса, са дело на Анастас Кръкклисийски – от № 18 до 38 в Таблицата, с едно
изключение.6 Още преди тази съпоставка, по време на теренното проучване,
стана ясна стилистичната и колористична прилика на тези икони със сигурните
творби на Анастас Зограф, но доколкото анализът на иконографската програма на храма ще бъде обект на отделна публикация, тук ще се огранича само до
включването на иконите в общия списък с икони на Анастас от Лозенград.
Обобщението на данните от Таблицата водят до извода, че датировката
на иконописното творчество на Анастас Кръкклисийски остава непроменена –
между 1863 – 1866 г., за разлика от броя на познатите негови творби, който
трябва да бъде коригиран от 12 на 38 към момента. Бъдещите проучвания имат
потенциала да увеличат този обем и тогава броят на запазените икони на зограф Анастас в Шуменско би могъл да надмине 40, а дори и повече.

6 Една от тези 21 икони е съвременно копие на липсващия оригинал – сцената „Раз-

пятие Христово“, № 13 от ляво на дясно по реда. Тя е изписана от проф. Миглена Прашкова, като част от реставрационните дейности в храма по случай преименуването на
Преслав във Велики Преслав през 1993 г. По нейните думи, тази икона ѝ е била възложена, защото съседната ѝ „Снемането от Кръста“ е била у нея за реставриране.

* Данните

[2:649]
[2:649]

[2:649 – 650]

-

-

-

№ 12 в [14:2]

№ 11 в [14:2]

-

Описи на
РИМ-Шумен,
1961 – 1963 г.
[13;14;15; 16]
-

[9:5]

[9:5]

[9:5]

[9:5]

Тонев и
Блянова,
1975 г.
[9]
[9:5]

№ 4 в дясната
половина на
царски иконостасен ред

-

-

-

[2]: „старата църква „Св.
Петър и Павел“ в Преслав“
[12]: в храма, на иконостаса
[9]: „В Преслав в старата
църква „Св. Петър и Павел“

[2]: РИМ-Варна
[14]: в храма, (вероятно
на балкона)
[9]: РИМ-Варна

[2]: РИМ-Варна
[14]: в храма, на балкона
[9]: РИМ-Варна

[2]: РИМ-Варна
[9]: РИМ-Варна

Описи на авМестоположение
тора,
Окт. 2016 г.
[11;12]
[2]: РИМ-Варна
[9]: РИМ-Варна

за иконите са обобщение от записите у А. Василиев, научния архив на РИМ-Шумен и личните ми записки от теренните
проучвания, които проведох във Велики Преслав и Върбица през м. октомври 2016 г.

5

4

3

-

[2:649]

-

2

[2:649]

-

„Св.
Пантелеймон“
(47х127 см), 1863 г., неизв. произход
„Живоприемни източник“ (61 х 115 см.), 23 юли
1863 г., неизв. произход
„Св. Антоний“ (120 х 64
см), 20 ноември 1864, от
„Св. Димитър“, Върбица
„Св. св. Кирил и Методий“ (122,5х68,5 см.),
1864 г., от „Св. Димитър“,
Върбица
„Св. Пантелеймон“ (110
х 65 см), 24 октомври
1866 г., от „Св. св. ап. Петър и Павел“ във В. Преслав, (Фиг. 1)

1

Василиев,
1965 г.
[2]

Неподписани икони

Подписани икони

№

Фиг. 3. Сравнителен анализ на данните за иконописното наследство на Анастас Кръкклисийски (1863 – 1866 г.)*
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-

„Господ Иисус Христос“
(…), 1866 г. С надпис:
„Съ иждивением на г.
Георги Маринувъ от Шумен 1866 Рукою Анастасъ Зогравъ Кырклисийчкиму“
-------------„Исус Христос“** (62 х 94
см), 1866 г., с идентичен
надпис, в храма в с. Имренчево

7

[2:650]

[2:650]

№ 1 в [15:28]

-

[9:5]

[9:5]

-

-

[2]: „старата църква „Св.
Петър и Павел“ в Преслав“
[9]: „В Преслав в старата
църква „Св. Петър и Павел“
[2]: „старата църква „Св.
Петър и Павел“ в Преслав“… „На владишкия
трон…“
[15]: в храма „Св. Спаска“ в с. Имренчево,
Преславско, на престола
(владишкия трон – б.а.)
[9]: „В Преслав в старата
църква „Св. Петър и Павел“

няма я и в описите на РИМ-Шумен за всички инвентаризирани селски храмове. За съжаление, освен дарителския надпис и годината на
изписване, А. Василиев не дава други подробности за нея, а начинът, по-който я е описал, е подвел изследователите Тонев и Блянова да
я преброят като две отделни икони.
** Това несъответствие в описаното местонахождение на иконата е може би най-странното, на което се натъкнах. Поради факта, че
инвентарната записка на Д. Георгиева от 1978 г. [15:28] е изключително подробна, съм склонна да приема нея като по-достоверна. Предполагам, че е възможно А. Василиев да е направил механична грешка в ръкописните си записки и да е присъединил иконата от Имренчево към тези от В. Преслав, още повече, че двете населени места са много близо едно до друго. Предстоящото проучване на личния архив
на проф. Василиев ще даде повече яснота по темата.

* За тази икона не успях да намеря никакви данни. В момента тя липсва в храмовете „Св. св. ап. Петър и Павел“ и „Св. арх. Михаил“,

-

„Св. Антон и св. Атанас“* (…), 1866 г., от „Св.
св. ап. Петър и Павел“
във В. Преслав

6
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[2:650]

„Иван Рилски“
---------„Св. Иван
Рилски“,
(60х43 см)

9
№ 14 в [13:2]

№ 26 в [13:3]:
„Рука Ан. Зограф дарители
Иван и Рада“

[9:5]

[9:5]

№ 1 в ляво,
долен ред иконостасен ред
„Св. Йоан Рилски“
(110х65
см.) от стария
храм
категорично е дело на
Никола Василев

-

[2]: „старата църква „Св.
Петър и Павел“ в Преслав“
[13]: „горе на иконостаса“ в храм „Св. арх. Михаил“
[9]: „В Преслав в старата
църква „Св. Петър и Павел“
[2]: „старата църква „Св.
Петър и Павел“ в Преслав“
[13]: „в храма „Св. арх.
Михаил“
[12]: в храма, на иконостаса
[9]: „В Преслав в старата
църква „Св. Петър и Павел“

* А. Василиев я споменава като първа от четирите неподписани икони от храма „Св. св. ап. Петър и Павел“, които почти сигурно
принадлежат на зографа Анастас. Само че, икона с такъв сюжет в храма има само на втория иконостасен ред (ще я спомена и преброя
отделно, защото установих, че всички икони от този ред са на същия автор), а останалите споменати в изречението икони липсват. От
друга страна, икона „Св. Троица“ и то с подписа на зографа, макар и без година, присъства в описа от новия преславски храм „Св. арх.
Михаил“. Считам, че става дума за една и съща творба, поради което си позволявам да обединя двата записа в таблицата. Трябва изрично
да уточня, че в описа [13:2] под № 11 е записана още една икона със същия сюжет: „Икона Св. Троица 1/80 Незапазена“. За съжаление,
нейното унищожаване ми пречи да бъда по-прецизна в изводите си.

-

[2:650]

„Троица“*

8. „Св. Троица“
(33х40 см.), …г.
от „Св. арх. Михаил“ във
В. Преслав
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-

11

12 „Св. св. Константин и
Елена“
(95х67 см), 1866 г., от „Св.
св. Константин и Елена“
в Осмар,
(Фиг. 2)

-

10

-

[2:650]

„Иван Кръстител“
--------„Св.
Йоан
Кръстител“
(100х80 см)

-

[2:650]

„Св. Никола“
----------„Св. Николай
Чудотворец“,
(100х80 см.)

[16:1]

№ 3 в [13:1]

№ 10 в [13:2]

[9:5]

[9:5]

[9:5]

В личния архив на автора от м. май
2016 г.

№ 2 в дясната
половина на царски
иконо с т ас ен
ред „Св. Йоан
К р ъ с т ит е л “
(110х65 см.) от
стария храм
категорично е
дело на Никола Василев

№ 1 в ляво,
горен ред иконостасен ред
„Св. Николай
Чудотворец“
(110х65 см.) от
стария храм
категорично е
дело на Никола Василев

[9]: „Храмовата икона
Св. Константин и Елена
в с. Осмар, Шуменско“
[16]: в храма, на иконостаса

[2]: „старата църква „Св.
Петър и Павел“ в Преслав“
[13]: „в храма „Св. арх.
Михаил“
на иконостаса
[9]: „В Преслав в старата
църква „Св. Петър и Павел“

[2]: „старата църква „Св.
Петър и Павел“ в Преслав“
[13]: „в храма „Св. арх.
Михаил“
на иконостаса
[9]: „В Преслав в старата
църква „Св. Петър и Павел“
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-

-

-

-

-

-

-

-

Под № 24 в
[13:3]

Под № 5 в [13:1]

Под № 4 в [13:1]

№ 25 в [14:4]

-

-

-

-

-

-

-

[13]: в храма, горе на иконостаса

[13]: в храма, запазена

[13]: запазена, на иконостаса

[14]: в храма, олтарен
иконостас
[11]: липсва

номерация от 13 до 38 показва иконите, които установих лично in situ или по описите от научния архив на РИМ-Шумен и които не се споменават у никой автор до момента.

* Болдираната

13* „Св. Спиридон“
(42х27,5 см), 1863 г.
Надпис: „Чрез разноските на г-на Карастояна Керамидчиев в лето
1863 нарокаг. Анастас
Киркл:ского“, от „Св. Димитър“ във Върбица
14 „Св.
Пантелеймон“
(100х80 см), 1865 г., Анастас Зограф, от „Св. арх.
Михаил“ във В. Преслав
15 „Св. св. Кирил и Методий“ (100х80 см), 1865 г.,
Анастас Зограф, от „Св.
арх. Михаил“ във В. Преслав
16 „Възкресение Христово“
(33х40 см), 1865 г., „Рука
Анаст. Зогр.“, от „Св. арх.
Михаил“ във В. Преслав
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18 – 38

5С

21
икони
със сцени от
живота
на
Господ Иисус Христос
(33х40 см.)5

-

изключение на 1 икона – Вж. Бел. 5.

-

17 „Кръщение
Христово“ (41х32 см.), 1866 г.,
„1866 Анаст. З. Х. П.“

-

-

Има такава икона с такива размери под № 19 в
[13:2], но липсват данни за
подпис
-

От № 1 до № 21 [12]: в храма
в [12] на втори
ред на иконостаса

В колекцията на РИМШумен, Инв. № 47
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Въпросът къде другаде е изписвал икони Анастас Кръкклисийски определено продължава да е актуален. Надявам се, че протичащото в момента изследване на дейността на шуменските иконописци Никола Василев, Васил Хр.
Беделев и Давид Георгиев, ще успее да разкрие и още непознати творби на зографа Анастас, но докато това стане, трябва да бъде обърнато внимание и на изказаните от Асен Василиев предположения за взаимоотношенията на автора с
други представители на Странджанската иконописна школа. Т.е., търсенето на
още негови творби следва да се извършва паралелно – както в ареала на работа
на шуменските зографи през 60-те години на XIX в., така и в този на странджанските майстори през 50-те, 60-те и вероятно 70-те години на същия век.
След участието си в организираната от БАН през 1955 г. Странджанска
комплексна научна експедиция, Асен Василиев пише доклад, в които изброява доста имена на местни иконописци, но за Анастас Кръкклисийски говори
едва на последната страница, където казва, че „съществува пълна зависимост и
връзка между творчеството напр. на Никола Зограф от Одрин, Атанас Кърклисийски от Лозенград, Сократ Георгиев и дори ямболския образописец Александър П. Георгиев, който според нас не може да бъде ученик (на друг – б.а.) освен на
странджанци. Техните творби са толкова близки по дух и изпълнение, че дори
по рамките на иконите им намираме украси с еднакви мотиви, каквито не се
срещат другаде. Типизацията на образите у Атанас Кърклисийски, Никола Зограф и Ал. п. Георгиев е напълно сродна, а това дава основание да допуснем, че те
са ученици на един първоизточник. Сократ Георгиев пък ще да е ученик на един
от първите двама. Образите в неговите икони наподобяват образите на Никола Зограф, принципите на моделирането на формите са едни и същи. Дори в
известни случаи колоритът на Сократ Георгиев се покрива с колорита на Анастас Кърклисийски и на Никола Зограф в творбите им от 60-те години“ [6:307].
Това заключение на А. Василиев има връзка с още едно предположение по
отношение на Сократ Георгиев, което той изказва малко по-рано, но поради
някакви причини не употребява други конкретни имена: „Редом с иконите от
Сократ Георгиев в църквата „Св. Георги“ в с. Кондолово видяхме няколко икони
без подписи и датировки. Те са останали от старата църква, която е била
разрушена. На нейното място през 1941 г. е изградена новата църква. Иконите
са на Богородица, Исус Христос, св. Георги, св. Димитър, св. Никола, св. Илия и
др. На пръв поглед те приличат на иконите на Сократ Георгиев, но при по-добро разглеждане се вижда разликата. Те са по-стари и в работите на Сократ
Георгиев проличава приемствена връзка с тях. Неизвестният майстор на тези
икони … в иконата на св. Димитър … рисува едрата фигура на светеца, почти
изправен над малката глава на коня, който дребнее под него… Майсторът не
е избягнал и чистата линия, характерна за византийското изкуство, която
изискано очертава формите … изяществото на линията най-добре се вижда в
китката на ръката, която благославя светеца. В колоритно отношение майсторът също така е дал забележителни постижения. Лицето на светеца е в
наситен много сложен бледозеленикавоохров тон със зеленикави засенявания.
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Златната ризница хармонира с веронезовите, тревнозелените, наситено цинобъровите, сините и охровите цветове, които са уравновесени по забележителен начин… Същите качества притежават и останалите икони“ [6: 267 – 270].
Липсващите подписи са попречили на А. Василиев да бъде по-категоричен в хипотезата си, но от цитираното до тук става ясно, че той действително
приема за възможна връзката ученик – учител между Сократ Георгиев и Анастас Кръкклисийски. Описанието на иконата на св. Димитър, както и нейната
чернобяла снимка в доклада на Василиев показват, че авторът ѝ е бил изключителен художник, с чудесни умения в конструирането на човешкото тяло, притежаващ подчертано изящен рисунък и колорит. Употребата на споменатите
ярки и светли цветове като веронезе, цинобър и синьо, както и нежния светъл
тон на личното, съвпадат с описаните по-горе от мен характеристики на осмарската икона на Анастас Кръкклисийски. Хронологично също е възможно той
да е авторът на описаните икони, след като Василиев със сигурност ги смята за
по-стари от тези на Сократ Георгиев, чиито най-ранни подписани творби са от
1869 г. [2:651] .
Така, обобщението на данните, които А. Василиев дава за личността на
Анастас Кръкклисийски показва, че той (сам или заедно с Никола Зограф) е
вероятен учител на иконописеца Сократ Георгиев. Освен това, зограф Анастас
от Лозенград, заедно с Никола Зограф от Одрин и Александър поп Георгиев
от Ямбол, най-вероятно са учили иконопис от един и същи първоизточник.
Дадената от Василиев хронология на най-ранните икони на тримата показва,
че най-вероятно Александър поп Георгиев е бил най-възрастният от тримата,
следван от Никола Зограф, а най-млад е зографът Анастас. Тези детайли биха
могли да осветлят донякъде втората особеност от живота на Анастас Кръкклисийски – фактът, че той е работил в Шуменско и то по същото време и в същите
храмове, в които работят местните иконописци Никола Василев и Васил Хр.
Беделев, което е ясен знак за обща дейност, а не за случайни поръчки от местното население.
Познатите към момента подписани творби на Анастас Кръкклисийски са
създадени в периода 1863 – 1866 г. за нуждите на храмовете във Върбица, Велики Преслав и Осмар в Шуменско, също и в Имренчево, и Варна. В първите
три храма преобладават творбите на двамата шуменски майстори, редом до
единични творби на тревненски зографи или на неразпознати към момента
иконописци. Във Върбица преобладават иконите, изписани самостоятелно от
Васил Хр. Беделев или в съавторство с Никола Василев. Най-ранната от тях е
„Св. Варвара“ от 1858 г., дело и на двамата автори, която доскоро се считаше и
за най-ранната икона на шуменци, докато не бе открита една тяхна икона на
„Св. Николай с житие“ изписана от двамата за храма „Успение Пресветия Богородици“ в Търговище.[4] За Върбица Никола Василев и Васил Хр. Беделев са
рисували неколкократно, първо в периода 1858 – 1859 г., вторият път през 1862
и 1867, а най-късна е иконата на „Св. св. Кирил и Методий“, изработена от Н.
Василев през 1891 г. Анастас Кръкклисийски рисува икони за същия храм през
1863 – 1864 г.
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В храма във Велики Преслав изцяло доминират творбите на шуменците
Никола Василев и Васил Беделев, рисувани поне на два етапа – през 60-те и
през 80-те години на XIX в. Скоро попаднах на данни за това, че Беделев със
сигурност е рисувал и на още едно място в Преслав, в периода 1857 – 1860 г. –
в новото килийно училище в града, по времето на даскалуването на Стефан
Нейков Патамански. Според Й. Господинов „стените на това училище били
вапсани с украшения от един шуменски зограф Беделев“ [17:236]. Описаните от
А. Василиев подписани икони на Анастас Кръкклисийски тук са от 1866 г., и макар от тях на място да е запазена само една, датировката им би трябвало да отнесе и останалите негови икони от втория ред на иконостаса към същото време
или най-много година по-рано. За осмарския храм шуменци рисуват за първи
път през 1859 г., след което и през 1870 г., и отново през периода 1901 – 1910 г.,
а храмовата икона е изписана от зографа Анастас през 1866 г. На иконостаса
и по аналоите има още възрожденски икони с неясен към момента произход,
които тепърва ще бъдат проучвани. Има известна вероятност една или две от
тях да могат да бъдат атрибутирани към творчеството на Александър поп Георгиев. Тук намерих и най-запазената към момента подписана творба на третия шуменски майстор Давид Георгиев от Мараш, работил през 70-те години на
ΧΙΧ в. – една св. Плащаница, чието публикуване предстои.
Събраните от А. Василиев данни сочат, че през 60-те години на столетието, шуменците Н. Василиев и В. Беделев са работили не само с Анастас Кръкклисийски, но и с неговия близък колега Александър поп Георгиев. Безспорно
доказателство в тази насока е съвместната им работа във варненския храм „Св.
арх. Михаил“, чийто иконостас изписват през 1866 г. [2:558 – 560]. Проследявайки хронологията на работа от надписите по подписаните икони на Александър
Зограф, става ясно, че през 1865 г. той все още не е бил в Североизточна България, защото е изписал три икони за сливенския храм „Св. Димитър“ [2:559].
Година по-късно вече работи във Варна в съдружие с шуменци, за което свидетелства и запазената неговата фотография с Никола Василев [2:557]. По това
време Анастас Кръклисийски вече поне две години работи с шуменци и не е
трудно да се предположи, че може би именно той е посредничил за присъединяването на Александър поп Георгиев, особено ако се има предвид и фактът,
че според цитираните по-горе документи, през 1866 г. Анастас Петров вече е
направил постъпки за заминаването си в Русия. Т.е., поканването на неговия
колега и евентуален съученик може да е направено именно с цел заместване
със също толкова качествен художник, който да поеме част от многобройните
поръчки, които шуменци имат през 60-те години на XIX в. из цяла Североизточна България.
Тези изводи подкрепят правотата на изказаната от В. Тонев и И. Блянова
хипотеза, която обяснява кратката иконописна кариера на Анастас Кръкклисийски, с неговото заминаване да учи живопис в Москва. Внезапното изчезване
на един изключително талантлив зограф намира своето обяснение в събраните
от изследователите факти за съдбата на Анастас Петров от Лозенград, който в
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крайна сметка напуска завинаги България. След като, с помощта на вицеконсула И. Аксаков, иска финансова помощ за устройването си на учение в Москва, Анастас (Атанас) Петров получава още през 1867 г. правото да посещава
безплатно Училището за живопис, скулптура и архитектура [9:6]. Там той не
е единственият българин и видимо се представя достатъчно добре в учението.
Друг документ, вече от 1871 г. свидетелства, че Атанас Петров продължава обучението си, макар и да се представя по-слабо заради боледуване. Следва подем
в резултатите му и сребърен медал за живописен етюд от натура през 1874 г.,
стипендия и втори сребърен медал за дипломната му картина [8:45 – 46].
През 1875 г. Атанас Петров завършва обучението си, като получава не
само званието „некласен художник“, но и права като „потомственного почетного гражданина“, което означава, че творецът е станал руски поданик. Отчет
на Българското настоятелство в Одеса свидетелства, че след завършването си
„Афанасий Петров“ заминава за България, но още през 1876 г. се завръща в Русия и започва работа като учител в гр. Ананиев – един от центровете на българските заселници в Новоросийския край, намиращ се на около 25 км. от Одеса.
Какво се случва с първоначално декларираното желание на Анастас (Атанас)
Петров, да се „усъвършенства в църковната живопис“, проучените документи
не казват. Получените през 1874 и 1875 г. награди са за етюд от натура и за жанрова живопис, а и кариерата на учител, също едва ли се е вписвала в първоначалните планове на българина [9:7 – 8]. Актуалните данни, които са на разположение в момента, не съобщават къде точно в България се е завърнал Анастас
Петров през 1875 г. и къде е живял до завръщането си в Русия през 1876 г., както
и дали в този промеждутък той е рисувал икони или картини на родна земя.
Каквито и да са били причините за тази промяна на замисъла – дали става дума
за пропуски в оскъдната запазена документация, или просто за естествена и
повлияна от обучението по живопис творческа еволюция от иконописец към
светски художник – факт е, че зографът Анастас от Кърк-Килисе изчезва завинаги от сцената, заместен от художникът Анастас Петров, който вече е с руско
гражданство.
В заключение искам да се върна на ролята, която Анастас Кръкклисийски
изиграва за развитието на Шуменската иконописна школа, като основна тема
на това изследване. Събраните до момента данни свидетелстват, че Никола
Василев е основната фигура в художественото ателие на шуменските зографи,
както заради качеството на творческа му продукция, така и заради дълголетието му – познатите към момента подписани негови творби са датирани от
1857 г. чак до 1911 г. Второто име в шуменското ателие безспорно е това на Васил Христов Беделев (или Василаки Христович, както често сам се подписва).
Хронологията на неговото творчество се простира към момента от 1857 г. до
1874 г. Заради по-краткия период на работа съм склонна да предполагам, че той
е бил по-възрастен от Н. Василев, но в наскоро издадената част от интервютата
на шуменския краевед Георги Джумалиев намерих кратки спомени на внучката
на Василев Димитричка Стайчева, която съобщава, че двамата иконописци са
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били почти връстници: „Като негов съдружник (на Н. Василев – б.а.) бил работил известно време и Васил Беделев от Шумен, малко по-млад“ [10:26].
Изясняването на техните взаимоотношения изисква още много работа,
която никак не е лесна предвид изключително оскъдните архивни данни и откъслечните спомени, останали от съвременниците им. Фактът, че през 1857 г.
Василев и Беделев са получили такава голяма поръчка в Търговище, [4] обаче,
ме кара да мисля, че със сигурност вече са били познати като добри иконописци в региона, което означава, че може да се очаква появата и на по-ранни
техни творби. През 1858 и 1859 г. двамата са били заети с работа по храма във
Върбица, а от 1860 г. до 1874 г. са работили в по няколко храма едновременно,
като това би следвало да е причината да търсят съдружие с други утвърдени
иконописци, или да приемат евентуални ученици. Предполагам, че именно увеличаването на поръчките е довело при тях първо Анастас Кръкклисийски през
1863 – 1866 г., а през 1866 г. и Александър поп Георгиев. Както вече споменах,
може да се предположи, че именно Анастас дава идеята за поканата към Александър Зограф, макар и към момента да не разполагам с никакви доказателства
в подкрепа на тази моя спекулация. Колко е продължила работата на Александър поп Георгиев с Никола Василев и Васил Беделев би се изяснило едва след
като бъде направено подробно теренно проучване по всички храмове, за които
има данни, че шуменци са работили през 60-те години на XIX в.
Провеждането на една такава експедиция, особено в близкия около Шумен
регион, ще даде повече данни и за последния известен, пети член на шуменското иконографско ателие – Давид Георгиев от Мараш. За съжаление, двете сигурни негови творби, с които разполагам към момента, са с проблемна датировка –
от дарителския надпис на наскоро публикуваната негова икона „Св. Трифон с
житийни сцени“, която стана и повод за неговото откриване въобще, липсва
последната цифра от годината на изписване „187…“, [3:792] а върху изключително запазената плащаница, чието публикуване предстои, е изписано само
името му, без каквато и да било дата. Ето защо, засега мога само да предположа,
че Давид Георгиев се е появил при шуменци или като поредния съдружник, или
по-скоро като ученик, най-рано през втората половина на 60-те или в самото
начало на 70-те години на XIX в. Анализирайки качествата на двете му творби,
които познавам, съм склонна да смятам, че е по-вероятно да е бил в ролята
на ученик на двамата майстори, но за да достигна до по-категорични изводи
са ми необходими още данни, с които в момента не разполагам. Надявам се,
също така, че в хода на предстоящите изследвания ще попадна и на други, непознати до момента имена, които да потвърдят наличието на второ поколение
шуменски зографи. Но, докато това време дойде, изясняването на евентуалната
поколенческа връзка между Никола Василев и Васил Хр. Беделев, и Давид Георгиев от една страна, а от друга – на съдружието им с двама утвърдени автори от
Странджанско и Ямболско, би довело до разширяване на познанията за обхвата на работа на шуменци и до по-правилно оценяване на приносите на тяхното
творчество за развитието на българското възрожденско изкуство.
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ИГРАТА КАТО ОСНОВНА ЧОВЕШКА ДЕЙНОСТ
(Възможности за иновативно приложение на играта)
Румяна Б. Милкова
THE GAME AS A MAIN HUMAN ACTIVITY
(Opportunities for Innovative Game Application)
Rumyana B. Milkova
ABSTRACT: The place of the game in the process of personal development is of
paramount importance, especially in individuals with a modest life experience, with
subjective and practical thinking.It has a two-sided character – on the one hand, it
transforms the environment and, on the other, the personality of the players changes
and builds.
KEYWORDS: Human activity, play, development, education, personality, forming
influence.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 86/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Въведение
Играта като основна човешка дейност е обект на изучаване от множество
науки: антропология, история на културата, етнография, психология, педагогика, археология. Те разглеждат различните форми и видове игра през историческото развитие на Homo Sapiens Sapiens. От психологическа гледна точка,
играта се изследва, за да се установи връзката и участието на всички психични
процеси, свойства и състояния в игровата дейност, а от педагогическа се изследва въпросът за ръководството на играта и целите на възпитанието и обучението на децата. „Независимо от своята форма или структура, играта е мотивирана от взаимодействието на условията на играча с тези на средата. Средата
трябва да съдържа елементи, подпомагащи взаимодействието с елементите в
мотивационното състояние на човека. Това води до дейност, характеризирана
от удоволствие, интерес и редуциране на напрежението. Пораждащите игрово
поведение елементи могат да са сходни на тези, които събуждат любопитство и
водят до изследователско поведение“ (Корсини, 1998: 334).
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Е. Петрова (1967) разработва теоретичната постановка за единството на
основните дейности в живота на детето; ролята на играта като доминираща
дейност за развитие на учебната и трудова дейност; единството между игра,
учене и труд; как това единство съдейства за изграждането на стереотипи на
поведение в различни житейски условия. „Възпитанието на децата протича резултатно, когато педагогическото въздействие се упражнява чрез дейностите,
които се приемат като единство на игра, обучение и труд и когато се има предвид взаимната обусловеност на дейностите“ (1967:3).

I. Теории за същността и спецификата на игровата дейност
Началото на разработките на теориите за играта се свързва с творчеството
и имената на Фр. Шилер, Х. Спенсър и В. Вунд. Разработвайки своите философски, психологически и естетически идеи, те се докосват до играта, като една
от най-разпространените в живота на личността дейности. Свързват произхода на играта с произхода на изкуството. За Фр. Шилер, играта е висша естетическа дейност. Излишъкът от сили, свободни от външни потребности, е
едно от условията за възникването на естетическа наслада, която, според него,
играта доставя. Това, всъщност, е специалната теория за излишъка от сили. Х.
Спенсър също поставя въпроса за излишъка от сили, за който говори Фр. Шилер, но в по-широк еволюционно-биологически контекст. Според Х. Спенсър,
по-доброто хранене, като следствие на по-добрата организация на живота на
индивидите, групите и общностите, поражда и излишък на интелектуални и
физически сили. Този излишък може да доведе до състояние на висока действеност – efficiency.

1. Теория на В. Вунд
Според В. Вунд (2007: 166 – 172), играта е дете на труда, рожба на усиления
интелектуален и физически труд на индивида. Именно в труда, човек се научава да цени дейността на своите собствени сили като източник на наслада. Това
води до отстраняване на полезната цел на труда и, следователно, прави цел,
именно, приятния резултат, който съпровожда труда. Авторът (2010: 77 – 90)
разглежда играта в социално-исторически аспект, като търси началото ѝ далеч
във времето и дейностите на хората. Според него, необходим е обстоен анализ на продуктите на културата, създадена от човечеството в периода, наречен
„цивилизация“ – език, митове, обичаи, изкуства, бит, игра. Така той поставя
началото на своята „психология на народите“ или „народопсихология“.
Мястото на играта в процеса на личностното развитие е от изключително
значение, особено при индивиди с по-скромен житейски опит, с предметно-образно и практическо-действено мислене. Тя има двустранно действен характерот една страна, чрез нея се преобразува околната среда, а от друга, личността на
играещите се променя и изгражда.
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2. Постановки на Ж. Пиаже
Ж. Пиаже (1995; 1997) основава своя таксономия на играта и се опира
на утвърдената си вече теория за когнитивното развитие на личността. Той
включва играта в своята теория за когнитивното развитие (2010). Разглежда я
като необходим етап в когнитивното развитие на детето и вижда същността ѝ
в асимилацията на действителността, въз основа на „егоцентричното“ мислене
на детето.
Според него, на всеки етап от развитието на детето доминират различни
по вид и тип игри. В първите две години доминират игрите-практики. В тях
е налице повтаряне на модели, движения или звуци. Във възрастта от две до
четири години в живота на детето доминират символните игри или игрите „наужким“. Тук децата започват да поставят себе си в символни взаимоотношения
с външния свят. Между четвъртата и седмата година игрите се обогатяват и
децата се интересуват от игри с правила, структурирани ситуации и социални
взаимодействия с другите. Постепенно правилата на игрите преминават от сензомоториката към колективните, тъй като правилата са приети по-рано. Във
възрастта между единадесет-дванадесет години децата вече започват да кодифицират правилата на игрите, тъй като състезателните игри стават и норма на
тяхното поведение.
Играта, като специфична човешка дейност, съществува от дълбока древност и се осъществява с цел забавление, отмора, закаляване на тялото, или
упражняване на интелектуалните способности, с познавателна цел, печелене
на съревнования, или за сплотяване на дадена общност. Повечето игри имат
ясно зададени правила и цели, които трябва да се спазват от играчите. Често се
използват определени предмети (карти, табла, стикове, пионки, ракети, топка,
кегли, компютър, лист хартия) и определени места (игрища, плувни басейни,
площадки, пясъчници, зали), но за някои видове игри това не е задължително
(например, при словесните игри).

3. Теория на Д. Елконин
За Д. Елконин (1984: 33), особената чувствителност на играта към сферата
на човешката дейност и отношенията между хората показва, че играта не само
черпи своите сюжети от условията на живот на личността, но тя е социална по
своето вътрешно съдържание и не може да бъде биологично явление по своята природа. Играта е социална по съдържание, именно, защото е социална по
природа, по произход, т. е., възниква от условията на живот на индивида в обществото.
Според А. Леонтиев, „играта се характеризира с това, че мотивът на игровото действие не лежи в резултата на действията, а в самия процес. Да играетакава е общата формула на мотивацията на играта“ (1983: 486).
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4. Възгледи на Й. Хьойзинха
За Й. Хьойзинха, играта е „първична човешка функция“, тя е „един от фундаменталните духовни елементи на живота“. „Играта, пише той в произведението си „Homo Ludens“, е по-стара от културата, понеже понятието култура,
колкото и недостатъчно да е описано, предполага човешко общество, а животните, за да играят, никога не са се нуждаели от човека.
Да, спокойно можем да заявим, че човешката цивилизация не е добавила
никакъв съществен белег на понятието игра. Животните играят, също както и
хората. Всички основни черти на играта се проявяват и в игрите на животните“
(2000: 5). Играта е и главен културообразуващ фактор. Тя е елемент на всяка
култура и е толкова съществена, че прави всяка култура да протича като игра.
„Културата, в по-ранните ѝ фази, се играе. Тя не се ражда от играта като жив
плод, който се отделя от тялото на майката, а се развива в играта като игра.
Играта трябва да се разглежда като отделен основен фактор във всяка дейност,
а не като същност на тази дейност“ (2000: 12). Това е доказателство за синкретичния произход и характер на изкуството.
Авторът разглежда играта на нов по-висш етап, в нейното изследване- не
само като биологическа и социална функция, а като културно явление. Изследва я със средствата на научно-културната мисъл. Той изброява следните игрови елементи (качества на играта): описателни- ред, движения и емоционалночувствени- напрежение, тържественост, възторг.
На по-късен етап, според него, се добавят- настроение и представление,
което съдържа израз на изображение на живота. „Когато се оказа, че хората не
са толкова разумни, за каквито се смятаха в радостния век на преклонението
пред Разума, нашият род бе наречен с хомо сапиенс и хомо фабер, т. е., човекапроизводител. Вторият термин е по-неточен от първия, понеже фабер са и много животни. Всичко, което се отнася до производството, се отнася и до играта;
голяма част от животните играят. Следователно, на мнение съм, че хомо луденс,
играещият човек, представлява също толкова съществена функция като производството и заслужено трябва да заеме своето място до хомо фабер. Много
е стара мисълта, че ако се задълбочим в основите на нашето познание, всички
човешки дейности поразително ще ни приличат на игра. Човек, който се задоволява с подобен метафизичен извод, не бива да чете тази книга. Аз смятам, че
играта трябва да се разглежда като отделен, основен фактор във всяка дейност,
а не като същност на тази дейност. От дълго време насам, все по-определено
стигам до убеждението, че човешката цивилизация възниква и се развива в играта, като игра“ (2000: 3 – 4).
Играта е функция на живите същества, която не се поддава изцяло, нито
на биологическо, нито на логическо или естетическо детерминиране. Забележително е, че понятието „игра“ заема особено, независимо място сред останалите понятия, изразяващи структурата на духовния и обществения живот.
„Ако обобщим разсъжденията за формата на играта, можем да заключим, че
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играта е свободно действие, стоящо извън обикновения живот, то не е строго
обмислено, но е осъзнато и може да завладее играча изцяло, без това да е свързано с пряк материален интерес или други облаги. Действие, което се извършва
в рамките на предварително определено време и място, създавайки обществени
връзки. Действие, покрито с тайна, което чрез преобразяване се изявява като
различно от това в обикновения живот.
Понеже разглеждаме функцията на играта в по-висшите ѝ форми, ние можем да отделим два по-съществени аспекта на проява на играта. Играта е борба
за нещо или показване и представяне на нещо. Тези два начина на проява на
играта могат да се обединят и да се получи „представление“ на борба за нещо
или борба за най-добро представяне на нещо“ (2000: 7).

5. Теория на Е. Берн
За Е. Берн, „играта се отличава от процедурите, ритуалите и свободното
време, по наше виждане, чрез две основни характеристики: скрити мотиви; наличието на играещи“ (1992: 37). Той публикува книгата „Игрите, които хората
играят“ („Games People Play“), която е най-популярната му творба. В нея разкрива същността на транзакционния анализ – дълбока, интегрирана теория за
човешката индивидуалност и човешките взаимоотношения. Според тази теория, единицата за социално общуване е транзакцията „договаряне“. Когато двама души са заедно се поражда необходимостта от общуване и винаги единият
първи заговаря – това е транзакционният стимул, а вторият реагира- това е
транзакционният отговор. Транзакциите протичат в серии- при тях се наблюдава програмирана последователност. Програмирането идва от трите „Аз-образ“ структури в човешкото съзнание: Родител (общество), Възрастен (обективни доказателства) и Дете (особености). „Аз-възрастният“ винаги подлага на
критика мненията на „Аз-родителя“ и „Аз-детето“, според своя житейски опит.
Според Е. Берн, нашето социално програмиране (отчасти екстеропсихика) и
социално поведение включват:
„– ритуали и церемонии – универсални и локални, най-обикновена форма
за социална активност;
– забавления – използват се за структуриране на времето и се осъществяват в социално-времеви рамки, с различно ниво на сложност и варират по
сложност;
– операции, маневри, които са само обикновена транзакция или комплекс
от транзакции със специфично определена цел. Ако някой просто помоли за
успокоение и го получи- това е операция. Ако някой помоли за успокоение и го
получи и с това постави далия в неблагоприятно положение – това е игра (т. е.,
налице е движение към игра);
– игри, които поради динамичните си характеристики лесно се различават
от по-статичните отношения, които възникват при поемане на позиция.
Игрите са серии от допълнителни скрити транзакции, които се развиват
към предварително ясен и предвидим изход. Описателно, те са комплекс от
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повтарящи се периодични транзакции, привидно правдоподобни, но с прикрита цел; или, по-просто казано, серия от движения чрез трикове и уловки.
Играта има прикрита същност (конфликт) и финална (драматична) развръзка“
(1992: 64 – 67). За автора, играта има за основна функция да адаптира.
Той анализира следните видове игри:
– Професионални, които са ангуларни транзакции, т. е., те са съзнателно
планирани под контрола на възрастния и търсят максимална печалба, като
известните „злоупотреби с доверието“, които разцъфтяват през 1900 г. Трудно
могат да бъдат превъзмогнати, когато са планирани детайлно и психологически
грамотно.
– Социални игри (двойни транзакции)- несъзнателни игри, играни невинно от хора, привикнали към двойствени транзакции, за което не си дават
сметка и което формира важен аспект на социалния живот навсякъде по света.
– Интимно-личностни, отличаващи се със спонтанност (освобождаване
от склонността да играем и само да имаме заучени чувства), т. е., освободена
от игри искреност на осъзнатия човек. Може експериментално да се покаже,
че естественото възприемане на нещата предизвиква чувства и откровеността
поражда положителни чувства. Осъзнатият човек е живият човек, защото знае
какво чувства, къде е и кога е това. Интимността е критерий, че човек е самостоятелен и свободен.

6. H. Day и позициите му за същността и типовете игри
H. Day (1981) обособява пет типа игри и заключава, че откритите характеристики на играта не винаги разграничават тези типове. Според него, те се
различават по своя източник и целта, която преследват. Петте типа са:
– Изследователски игри. Мотивирани са от наличието на несигурност у
детето, по отношение на обектите и събитията в средата.
– Творчески игри. Те са със по-сложно проявление и изискват способност
за символизиране, както и знание за изкуствените или физическите характеристики на стимула (играчката).
– Разнообразни игри. Играта се приема като безцелно взаимодействие със
заобикалящата среда като цяло, когато е породена от скука.
– Подражателна игра. Тя е повторна, структурирана и в нея се използват
множество символи. Целта ѝ е да се постигнат компетентност и овладяване на
умения.
– Катарзисна игра. Тя е терапевтична по цел и приема разнообразни форми. Бива тенденциозна, символна и деструктивна. Според H. Dаy, този вид игра
не се асоциира с положителен хедонистичен афект или удоволствие.

7. H. Heckhausen и съвременната игра
H. Heckhausen (1974) прави опит да обобщи най-важните резултати от новите изследвания на играта в западния свят.
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Според него, пет са основните признаци на играта:
– липсата на цел;
– кръгът на активация, т. е., търсенето на редуване между напрежение и
отпускане, което се реализира в много повторения;
– активното манипулиране с част от реалния свят;
– недиференцираната целева структура и непосредствената времева перспектива;
– мнимата реалност.

II. Особености на игровата дейност
Играта стимулира детската активност, въздейства върху чувствата, повишава интересите към заобикалящия свят. Тя е специфичен начин за отражение,
усвояване и интегриране на заобикалящата действителност.
„Отличителна особеност на играта, според А. Люблинска, е и самият начин, който детето използва в тази дейност. Играта се осъществява с комплексни действия, а не с отделни движения (както е, например, в труда, писането,
рисуването). В тези действия е включена речта: по-големите деца говорят за
замисъла на играта, нейния сюжет, за действащите лица, задават характерни
въпроси, изказват критични съждения и дават оценки за поведението на другите герои“ (1987: 110 – 111).
Чрез играта се решават редица учебни, образователни и възпитателни
задачи, стимулира се интересът към учебните предмети, знанията и учебното
съдържание, изменят се мотивите за учене, полагат се основите на водещи личностни качества.
Игровата дейност е неограничена територия за творчество и фантазия.
Раждането на въображаемата игрова ситуация произтича в резултат на това, че
в играта се включват предмети, а това значи операции и действия с тях, които
обичайно се осъществяват в други предметни условия и по отношение на други
предмети. Чрез играта се подготвят по-висшите ѝ форми на творчество в учебната, трудова дейност и при общуването.

1. Обществен характер на играта
Играта има обществен характер и затова се променя с промените на историческите условия на живот на хората. „Човешката игра е тази дейност, при
която се възпроизвеждат социалните отношения между хората извън условията на непосредствено утилитарната дейност“ (Елконин, 1984: 19). Тя е форма
на творческо отражение на действителността от страна на децата. Д. Елконин
анализира (1984: 24 – 35) съотношението между действителност и фантазия;
съдържание и форма; сериозност и безгрижие в детската игра. Логиката на
действителността намира строго отражение в съдържанието на играта и, често пъти, педантично се спазва. Ето защо, децата, по правило, реагират много
чувствително, ако невнимателни партньори в играта или нетактични възраст-
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ни нарушават тази вътрешна истинност, по отношение на реалността. Обратно,
във формата на игровото действие господстват безгрижие и щедрост. Някои
външни условия и форми могат да бъдат заместени или само намекнати във
фантазията и чрез различни обекти, дори само словесно.

2. Играта е свободна, спонтанна дейност
Според Г. Пирьов, играта като основна дейност на човечеството и отделния индивид, „преди всичко, е свободна, спонтанна дейност, която се извършва
без каквато и да било външна принуда. Този характер на играта се проявява във
всичките ѝ разновидности и през всичките периоди, в които има игра“ (1976:
270). Тя има доброволен характер, което повишава възможностите ѝ за реализация на достигнатата степен на развитие на личността. В игрови условия децата имат много по-високи постижения, от което следват по-високи резултати в
процеса на развитие на личността.

3. Потребностна обусловеност на играта
Как се ражда играта? „Тя се ражда от потребностите на детето да действа
по отношение на предметния свят, не само към непосредствено достъпния за
него, но и по отношение към далеч по-широкия свят на възрастните. У детето
възниква потребност да действа, както възрастните, т. е., да действа така, както
е видяло при другите, както са му разказвали и т. н.“ (Леонтьев, 1983: 488).

4. Играта е доминираща дейност
В определени периоди от живота на индивида и превръщането му в личност, играта има водеща, структурообразуваща роля. Тя полага основите на
отношението към ученето и труда, които, по-късно, се развиват в учебни и трудови способности. Чрез играта се овладяват инструментите на междуличностното общуване. Индивидът се запознава с богатството на човешките чувства
и мястото им в процеса на съвместната игрова дейност.
„Играта, като доминираща дейност, дава своя отпечатък върху учебната
дейност. Психичните процеси, започнали развитието си в играта, като компонент на дейността, също определят характера на учебната дейност“ (Петрова,
1967: 31).

5. Връзка на играта с учебната дейност
В игровата дейност се поставя началото на сложния процес „учене“. Детето овладява условия, правила, научава се да се съобразява с игровите елементи. Чрез играта се претворяват процеси на учене- овладяване, съхранение,
затвърждаване и приложение в практиката на наученото.
„Използването на игрови средства не само прави възможно провеждането
на учебната дейност, но и съдейства за развитието ѝ, за все по-резултатното ѝ
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използване при овладяването на програмните задачи и за развитието на детската личност. Играта, като доминираща дейност, дава възможност учебната
дейност да става все по-целенасочена, да протича все по-организирано- учителката, все по-пряко, ръководи децата в овладяване на поставените задачи- да
се осигурява все по-голяма активност на децата в учебния процес“ (Петрова,
1967: 31).

6. Връзка на играта с трудовата дейност
По своята същност, играта изпълнява редица функции по отношение на
трудовата дейност:
– Подготвя условията за формирането ѝ като самостоятелна, основна, ръководна дейност в живота на личността.
– Съдейства за резултатното протичане и развитие на трудовата дейност
и за трудовото възпитание на личността- желание за труд, потребност от труд,
готовност за труд, удовлетвореност от труда.
– Определя способите, начините и прийомите за усвояване на трудови
умения и навици. Благодарение на игровите мотиви, децата постигат редица
трудови резултати. Чрез играта, у развиващата се личност се изгражда творческо отношение към труда.
Е. Петрова (1967: 30 – 31) установява три етапа във взаимодействието между играта и труда:
– Трудовата дейност се извършва по повод на игровия замисъл. Трудовите
действия на личността се реализират в игрова ситуация, където децата овладяват умения и качества, необходими за труда извън игровата дейност.
– Трудовата дейност започва да се отделя от играта, но, все още, се обуславя от нея.
– Трудовите умения и навици се използват за осъществяване на игровия
замисъл, претворяват се трудови операции и се пренасят форми на поведение
в играта.

III. Характеристики на играта в предучилищна възраст
Играта, като основна, формираща дейност в периода на предучилищна
възраст, се отличава със следните характеристики:
– Форма е на активно отражение на заобикалящата индивида среда.
– Има обществен характер и поради това се променя заедно с измененията, които настъпват в обществото и неговите структури, т. е., играта е историческо явление и отразява специфичните особености на всяка конкретна епоха.
– Играейки, детето използва сложен комплекс от действия – интелектуални, вербални, невербални, паравербални.
– Играта е първооснова за проява и развитие на творческите сили и заложби у детето. То творчески отразява в дейността си съществуващата реална
действителност.
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– В играта детето овладява знания, умения, навици и привички, борави с
нови езикови форми, навлиза в сложните нравствено-етични взаимоотношения на хората. Полагат се основите на естетическия вкус, чувства, оценъчен
критерий.
– Играта е отразителна, целенасочена, съзнателна и творческа дейност.
– Играта е социална дейност, насочена към усвояване на обществен опит и
опознаване на външния свят. Нейната същност се заключава в това, че игровото действие лежи не в резултата, а в процеса и съдържанието на самото действие.
Творческите търсения за реализация на играта, като фактор за развитие на
личността, преминават през различни моменти.
А. Прутченков набелязва четири етапа и ги обосновава чрез развитието
на постановките за тази дейност в психологическата наука. „Диференцирани
са няколко етапа при формирането на игрова култура в последната третина на
ХХ век.
– Първият (края на 70-те години) – популяризация на деловата игра като
метод за активно учене, когато с нейната разработка и внедряване се занимават
ентусиасти.
– Вторият (първата половина на 80-те години) – своего рода нейна ескалация, когато играта започва да се използва широко в различни отрасли на икономиката и икономическото образование.
– Третият (втората половина на 80-те години) е свързан с развитието на
процесите на професионализация. В този период играта се включва в системата
за подготовка на специалисти от различни профили.
– Четвъртият (първата половина на 90-те години), при който драматизацията се нарича игра, когато игровото творчество се превръща в способ за моделиране на рефлексивно-ценностното управление. Тук възниква нова култура
на обратните връзки, която отразява реалните управленски отношения в тяхната икономическа обусловеност“ (1991: 124).
Е. Петрова (1967: 10 – 11) защитава позицията, че са налице два плана за
протичане на чувствата в процеса на творческите игри- чрез реализираната
роля и чрез опита на играещото дете. В процеса на развитие на играта се променят, както ролевите, така и реалните форми на детското поведение. Изтъква се необходимостта от ръководство на игровата дейност за активизиране на
емоционално-чувствената сфера, което трябва да започне с целенасочено овладяване на емоционален и чувствен опит, а след това- чрез създаване на игрови
ситуации за управляване на поведението на играещите. Този процес е улеснен
от доброволното включване на индивидите в игрите; от възможността да се
изживеят позитивни чувства; от обогатяването и реализирането на практика
на съществуващия опит у личността; от потребностите на детето от съвместна
дейност с връстниците за приобщаване към живота на социума. „Детето е член
на определени общности и е съучастник в живота им. То отрано се учи да спаз-
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ва правила на общуване и определя своето поведение към членовете на дадена
социална група или национални общности“ (Петрова, 2001: 114).
В идеите си за диференциация на игрите, Е. Петрова се насочва към две
основни групи:
– Творчески игри: сюжетно-ролева; игра-драматизация; конструктивна.
– Игри с правила: дидактични; подвижни; музикални.

IV. Ролевата игра – същност и специфика
С изключителен принос за развитието на възгледите за играта е създателят
на социометрията Дж. Морено (1890 г. – 1974 г.). През 1922 г. той разработва
ролевата игра, която по-късно е включена в групата на симулационните игри,
за потребностите на своя модел за групова психотерапия, използван в Харвардския икономически институт на щата Масачузетс, за обучението на мениджъри.
Редом с ролевата игра, Дж. Морено създава и прилага в практическата си
дейност социодрамата и психодрамата. Той стига до тях, наблюдавайки ефекти
на решение и подобряване на психичното и соматично здраве сред участниците в неговия театър на импровизацията. Доказва ефективността на ролевите
игри за промяна на нагласите и поведението на личността, участваща в игри с
другите хора.
Ролевата игра е специална част от игрите на децата и възрастните. Някои
автори я наричат сюжетна, други – илюзорна, трети – творческа. Ролевата игра
съдържа множество елементи. „Обръщането към определен „сюжет“, предмет
или тема и творческото им пресъздаване, според Г. Клаус, е типично за ролевата
игра, но не само за нея, а също така и за много други игри, например, конструктивната игра… Главното съдържание на ролевите игри и тяхната мотивация
се състои в това, че в тях, както показва и името, по някакъв начин се отразяват и пресъздават обществените или социални роли на възрастните“ (1989:
505 – 506). Ролевите игри са свързани с дълбоки емоционално-чувствени преживявания за децата и имат голяма роля и актуално значение за тях, тъй като
лежат в основата на развитието на езика, света на чувствата и на въображението им. Чрез ролевата игра детето натрупва богат и разнообразен социален
опит, запознава се със социалните норми, нравствено-етическите изисквания
към личността, придобива социални свойства и развива способностите си, в
зависимост от игровата роля и конкретната игрова ситуация. Чрез ролевите
игри децата овладяват уменията да уважават и зачитат потребностите и интересите на партньорите си и групите по игра.
Ролевата игра, според нас, е основно средство за преодоляване на егоцентричните позиции у децата и приобщаването им към живота на групата и
отделното дете. Тя помага да се приемат форми на поведение, като уважение,
зачитане достойнството на изграждащата се личност, равноправие по пол, произход, възможности.
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„Ролевата игра симулира действителността и така дава възможност да се
натрупа опит за социалните форми на поведение, да се дефинират, изживеят,
анализират и преодолеят съществуващите конфликти на интересите, да се намерят рационални стратегии за вземане на решения. Чрез изпълнението на
роли, този комплексен метод позволява, без каквито и да е рискове, да се симулират динамичните взаимодействия на обществото в социални ситуации, близки до реалните“, отбелязва в изследванията си Й. Линднер (Афф, 1998: 250).
Ролевата игра позволява на обучаемите да изразяват собственото си отношение към определен проблем и то с учебна цел. Тя изисква от даден учащ да
бъде „някой друг“ в определена въображаема учебна ситуация. Подходяща е за
„формиране на умения за адекватно реагиране в определена ситуация или за
„почувстване“ поведението на други хора (герои). Всяка ролева игра има следните елементи: ролева ситуация; място на действието и действащи лица (реални и въображаеми), които влизат в определени роли“ (Гюрова, 2006: 63).
В практиката се използват следните видове ролеви игри: симулационни
(чрез развит симулационен сюжет или възпроизвеждане на реална ситуация);
ситуационни, с проиграване на определен действителен случай; драматизации,
където чрез предварително изготвен сценарий се разиграва дадена ситуация
чрез монолог, диалог, пантомима и др.

Заключение
Доминиращата, в определен етап от развитието на човека, дейност определя в значителна степен облика на другите дейности. Диалектическата взаимна
връзка и приемственост между основните видове дейности дава възможност
да се реализират по-точно, пълно и ясно задачите, свързани с развитието на
личността.
В дейността на личността се разкриват нейните неповторими индивидуални особености, психо-мотивационната сфера, стремежите, интересите, желанията, очакванията, личните планове за определен времеви отрязък. Всички
качества на личността не само се проявяват, но и се формират в активната, съзидателна дейност.
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СИСТЕМИ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ
КВАЛИФИКАЦИИ НА БАЗАТА НА ФОРМИРАНЕ
НА КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ПРИМЕРА НА
НАЦИОНАЛНАТА РАМКА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ
КВАЛИФИКАЦИИ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Светла К. Недева, Чавдар Г. Сотиров
CERTIFICATION SYSTEMS OF COMPETENCE-BASED
VOCATIONAL QUALIFICATIONS ON THE EXAMPLE
OF THE NATIONAL VOCATIONAL QUALIFICATIONS
FRAMEWORK IN GREAT BRITAIN
Svetla K. Nedeva, Chavdar G. Sotirov
ABSTRACT: The report presents a brief overview of the development of Vocational
Education and Training in Europe and UK, in particular. Changes in government
policy over the years towards vocational education in Britain are discussed. The
national context and framework within which the NVQs were introduced and
operate are presented. Consideration is given to the relevance of introducing
competence-based type of qualifications, with the focus being on how this national
framework has influenced curriculum development and opened up access to further
study and qualification.
KEYWORDS: vocational training, skills and competences, relevance of national vocational qualifications, employment, labour force.

Въведение
В страните от Европейския съюз в момента се прилагат различни програми и политики за осъществяване стратегията на Европейския съюз „Европа
2020“ за растеж, създаване на работни места, социално равенство и приобщаване. Всички те се стремят да отговорят на социално-икономическите промени
и основните предизвикателства за успешно интегриране на пазара на труда и
повече мобилност, пред които ще бъде изправена Европа до края на десетилетието. Борбата с повишаващите се равнища на безработица, особено сред
младежите, се превръща в една от най-важните задачи пред европейските правителства. На същия риск са изложени и много възрастни с по-ниска или несъответстваща на съвременните реалности квалификация.

623

624

Светла К. Недева, Чавдар Г. Сотиров

Професионалното образование и обучение в Европа преминава своята
повратна точка още през 1990. Налице са множество правителствени инициативи, насочени към необходимостта от нова система, за да се подобри нивото
на квалификация на работната сила, за да се осигури нейната конкурентоспособност на пазара на труда в Европа. Неспособността на бившите социалистически страни да разчитат на евтина работна ръка, както това е ставало преди
разпадането на плановите социалистически икономики принуждава правителствата да осъзнаят необходимостта от подобряване на качеството на компетентност на работната сила.
Повтаряща се тема в тези инициативи е акцентът, поставен върху участието на работодателите повече в процеса на образование и обучение, което води
до повишаване на тяхната отговорност в тази дейност.
Проблемите са, че представителите на бизнеса невинаги разглеждат образованието и обучението на своя персонал като инвестиция. Правителствата на
страните в Европейския съюз признават тези проблеми и създават нови организации и въвеждат нови политики и програми за справяне със слабостите на
професионалното образование и обучение.
Няколко европейски проекта са насочени към възможности за осигуряване на прозрачност на формалното и неформалното учене, като целта е да
се постигне широк консенсус по отношение на придобиването на стойностни измерения и присъждането на кредити за индивидуалните компетенции и
знания. Те са в унисон със стратегическите насоки на Европейската общност
„За популяризиране на Европа на знанието, чрез развитие на европейското
пространство на сътрудничество в областта на професионалното образование
и обучение и за подкрепа на политиките на държавите членки относно учене
през целия живот и развиването на знания, способности и компетенции, насочени към насърчаване на активна гражданска позиция и заетост“ (EU National
Agencies, 2013).
• Фокусът пада върху документите Europass (за трансфер на квалификации);
• Системи за валидиране на знания и умения, придобити чрез НСУ (неформално и самостоятелно учене);
• Системи за кариерно консултиране и ориентиране;
• Европейска рамка за Ключови компетентности за Учене през целия живот.

Предистория на развитието на професионалните квалификации
Реформата на професионалните квалификации в Европа е от съществено
значение за постигане на политическата цел за повишаване на стандартите. Тя
започва още в средата на 80-те години на миналия век и постигнатите резултати във Великобритания се разглеждат като модел, който другите Европейски
страни следват при осъвременяване на техните системи. Първата част от правителствената програма за реформи на Обединеното кралство е създаването на
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Национална рамка за професионални квалификации. Втората част от реформата променя основно характера на професионалните квалификации. Ключовите характеристики, които са предназначени да отворят достъп до обучение и
квалификация, са:
• унифициране на професионалните квалификации с възможности за натрупване и трансфер на кредити.
• спецификации на оценка на резултатите (умения и компетентности) отделено от процеса на учене.
• определяне на националните стандарти за компетентност от водещите
индустриални организации. Sutton (1994).
През 1989 г. Бърк (1989) използва термин, характеризиращ промяната на
отношението към професионалното образование и обучение, наричайки го
„тиха революция“. ‘Тиха’, защото дълбочината и широчината на промяната едва
ли са били забелязани извън рамките на задължителното средно образование.
Авторът споменава много фактори, които оказват влияние върху налагането на
промяна и в образователните степени над средно образование по това време,
някои от които са въвеждането на Единния европейски пазар и необходимостта от признаване на квалификации в различните страни от съюза. Промяната
в законодателството в посока към реформата в образованието, която има дълбоки последици, е въвеждането на съгласувана система от Национални професионални квалификации, National Vocational Qualifications (NVQ), основана на
оценка на компетентността (Burke, 1989).
Тихата революция стига далеч отвъд нивата на средно образование. Тя
тепърва трансформира професионалното обучение и в следващите квалификационни степени (колеж и университет). В Бялата книга на правителството
„Заетост през 90-те години“ се посочва необходимостта от радикална реформа
на системата за обучение. Целта е да се създаде нова рамка на обучение в партньорство с работодателите.
За следващия период от десет години ситуацията значително се променя. Основната цел на британски реформи в професионалното образование
по това време е да даде възможност на всички членове на обществото, което
е все по-разнообразно, етнически и културно, да водят по-пълноценен живот
в един бързо променящ се свят. Това предполага значително разширяване на
възможностите за образование и обучение и по-голямо внимание към целта
и качеството на различните форми и варианти за обучение. Колин и Холдън
(1997) разглеждат професионалното образование и обучение във водещите
индустриални държави и последиците за Обединеното кралство, възникнали
след направеното сравнение. Те прилагат доказателства в подкрепа на аргумента, че образованата и квалифицираната работна сила е от съществено значение
за ефективното функциониране на икономиката, конкурентоспособността и
благосъстоянието на нацията (Collin & Holden, 1997).
„В бъдещето ще видим свят където работата се основава повече на умения, отколкото на организации“. Тайсън и Фел (1995) твърдят, че гаранцията, че
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дадена страна постига необходимото ниво на умения, е нейното правителство
да прилага такива политики и системи за Професионално образование и обучение (ПОО), които ще улеснят тяхното развитие. (Tyson &Fell, 1995) Авторите
адмирират доброто решение да се инвестира повече капитал в образованието
и обучението и създаването на все по-квалифицирана и осведомена работна
сила, отчасти защото индустриализираните страни никога не могат да се конкурират с развиващите се световни икономики по отношение на евтиния труд.
Развитието на ПОО във Великобритания трябва да се разглежда в този контекст. Въпреки това, тогава има голяма критика на политиката за обучение в
Обединеното кралство както на национално, така и на организационно ниво.
• От една страна, нуждата от обучение се признава от работодателите, но
не е достатъчно, за да се отговори на променящите се нужди на икономиката. Великобритания никога не е сравнявана положително с Германия, Япония,
Швеция или Франция по отношение на ПОО.
• От друга страна британското правителство е критикувано за енергичния
начин на въвеждане на много нови политики и системи, втурващо се в пилотни
схеми, без да се обмислят последствията. В исторически план британската система на ПОО е лишена от хомогенност и последователност в курсовете и стандартите за професионална квалификация в сравнение с тези в Япония, Швеция
и Германия,. Това се дължи на историческата същност на система на ПОО, основана на доброволно участие на работодатели в повишаване квалификацията
на своя персонал (Collin & Holden, 1997).
Състоянието на обучението преди близо 30 години е такова, че Великобритания има едни от най-ниските проценти на младежи между 16 и 18 години,
заети в училище или предприемащи някакви форми за професионално образование или обучение в сравнение с други индустриализирани държави от ЕС
и света (DES, 1990 г.). Вниманието на обществото в областта на образованието
и обучението се съсредоточава върху неадекватността на степента на участие и
постиженията след 16-годишна възраст в сравнение с конкуриращите се работещи в други страни. Има аргументи, че британската работна ръка се квалифицира с много по-бавно темпо от основните си икономически съперници в областта на професионалното образование и обучение. Някои критици твърдят,
че Великобритания се превръща в „ниско технологична“ (необучена и неквалифицирана), евтина икономика на труда, с все по-голяма част от потенциалната
работна сила, осъдена на живот на икономическа неактивност (Layard, 1992).
Изтъква се отсъствието на надеждна професионална алтернатива на академичното образование. Възникват много въпроси относно необходимия обхват и
вид на обучение.
В опит да се направи професионалното образование по-привлекателно за
младите хора, като подготовка за работа или висше образование, се акцентира върху задачата за създаване на равнопоставеност между различните форми
на получаване на квалификация. В резултат на това политиката на обучение
през следващите години се променя много и заключението, че Великобрита-
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ния изостава от конкурентите си, сега може смело да се оборва: „Системата за
професионално обучение на Обединеното кралство може, в крайна сметка, да
се разглежда като пример за това как да се създаде по-гъвкава работна сила“
(Merrick, 1995, стр. 8).
В своята история Обединеното кралство традиционно е оставяло на работодателите да предоставят обучение и развитие на служителите си, а образователната система до голяма степен е насочена към подготовката на младите
хора като членове на обществото, а не като работници. Като се има предвид
доброволческия тип система за професионално образование и обучение, която
има малко или никаква намеса от страна на правителството, тя оставя избора
за типа обучение на индивида или организацията (Collin & Halden, 1997).
Съществува опасение, че работодателите сами по себе си няма да осигурят
големите инвестиции, необходими на нацията за обучение и развитие, поради
съществуващото тогава широко разнообразие от сложни и слабо интегрирани
курсове, стандарти и квалификации за ПОО. Постепенно се осъзнава фактът,
че единственият начин да се справи стратегически с недостига на квалифицирани кадри, с ясно определими умения, в страната е правителството да промени своя „доброволчески“ подход и да разработи обща рамка за ПОО.

Правителствена политика в областта на ПОО
Историята на правителствените инициативи започва през 1964 г. със създаването на Индустриални съвети за обучение (Industrial Training Boards, ITB)
като опит развитието на професионалното обучението да се делегира на работодателите. Отпускат се субсидии на фирми, които да провеждат програми за
обучение одобрени от Индустриалните съвети. С появата на консервативното
правителство на Маргарет Тачър през 1979 г. остарелите стажантски практики
(на чиракуване) са заменени от различен набор от политики. Те се основават
на убеждението, че пазарните сили оформят икономически събития, които от
своя страна предопределят търсенето на съответната квалифицирана работна
ръка. Новата национална учебна програма за училищата е предназначена да
отговори на нуждите на работодателите. По същото време следва и сливането
на Министерството на образованието и Министерството на заетостта в едно
министерство, изразяващо близката връзка между образованието и заетостта
на работната сила.
Под ръководството на Комисията за работната сила (Manpower Service
Commission, MSC), през 1983 г. е въведена Схема за обучение на младежта
(Youth Training Scheme, YTS). През 1988 г., загрижено за нарастващата безработица сред възрастните, правителството създава програмата Обучение за осигуряване на заетост (Employment Training, ET). И двете схеми първоначално
са насочени към Националните професионални квалификации, NVQ, но от
1993 г. насам и поради последиците от рецесията акцентът пада върху осигуряване на работни места за безработни и в последващо пренебрегване на висшето
образование и обучение. (Felstead, 1994)
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Други правителствени инициативи като създаване на Съвети за обучение
и предприемачество (Training and Enterprise Councils, TEC) биват подложени
на критики заради неефективните програми отново принуждаващи работодателите да обучават кадри.
Стратегията за развитието на Националните професионални квалификации, NVQ се развива в резултат на тези промени в политиката в областта
на ПОО и появата на нова култура на обучение през 80-те години на миналия век. Агенцията за обучение е натоварена с отговорността за разработване
на стандарти за обучение въз основа на професионални компетентности, а от
Бялата книга за заетостта през 90-те години (White Paper Employment for the
1990s), (DES, 1990) тази функция е развита на регионално ниво чрез работата
на мрежата от споменатите по-горе Съвети за обучение и предприемачество в
страната.
Ролята на образованието за подобряването производителността на труда в
промишлеността е възприета от обществени дейци и политици и впоследствие
намира отражение в различни публикации на Министерството на образованието и науката. В борбата за променяне на учебните програми още в края на
70-те и 80те години на ХХ век професионалното лоби придобива осезаемо предимство. През 1984 г. сър Кийт Джоузеф, Министър на образованието тогава,
в речта си на Конференция за Северна Англия (North of England Conference)
настоява да се приеме учебна програма с „практически елемент“, „релевантен
за реалния свят“. (Joseph, 1984) Влиянието на „новото ориентиране към професионално обучение“ (new vocationalism) е широко разпространено, и може би
най-забележимо, в образователните степени след задължителното средно образование, професионални колежи и квалификационни центрове.
През следващите години Агенцията за обучение (Training Agency), а покъсно и „Дирекция за обучение, предприемачество и образование“ Training,
Enterprise and Education Directorate (TEED) клон на Агенцията по Заетостта, а
както и регионалните Съвети за обучение и предприемачество, ефективно завършват преструктурирането на политиката и практиката в областта на ПОО.
Агенцията за обучение е натоварена с отговорността за разработване на стандарти за обучение въз основа на професионални компетентности.
Правителствената политика в областта на обучението през следващите
няколко години е доминирана от постигането на Националните цели за образование и обучение разработени през 1991 г, за да се прецени базата от умения
на работната сила в Обединеното кралство спрямо тази на другите нации. Те са
коментирани и критикувани многократно смятани за прекалено амбициозни,
след широка консултация, те биват преразгледани и актуализирани на няколко етапа. (Armstrong, 1996), (Welch, 1996). Тези цели се използват за насочване,
мотивиране и засилване на различните други инициативи в областта на професионалното образование и обучение, в резултат на което се появява систематична, самостоятелна рамка за ПОО. (Collin & Halden, 1997)
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Общата характеристика на елементите на тази рамка е акцентът върху резултати, които да са строго дефинирани, лесно и често наблюдавани и измерими. Целта е постигане на симетрия между съвременната политика и практика в
областта на ПОО и принципите и целите на NVQ.

Влияние на промените върху развитието на учебните програми
„Читателите от сферата на образованието сигурно ще бъдат изненадани
да научат, че радикално нови модели на образование и обучение се приемат
с твърде малко дебатиране по въпроса и привидно малко изследвания и развитие. В действителност се провеждат много изследвания, но специалистите,
които ги правят, са толкова близо до въвеждащите политиките, че много статии
и доклади рядко влизат в основната теория на изследователската литература“
(Jessup 1989, p. 98)
Дебатът за развитието на учебните програми в професионалното образование обаче е много популярен сред педагозите. Създаването на Съвет за Национални Професионални квалификации (National Council for Vocational Qualifications, NCVQ) в средата на 80-те години на миналия век е началото на процес за превръщане на всички професионални квалификации, базирани върху
модела на умения и компетентности, (outcome-and competence-based model).
Подходът на NVQ към овладяването на компетентности е разработен така, че
да е достъпен за онези, които са извън основната квалификационна система, и
в същото време да отговоря на непосредствените кадрови нужди на работодателите.
Развитието на NVQ методологията за компетентностите се провежда с
мисионерска ревност и има идеологически характер Глийсън и Ходкинсън, а
по-късно Спауърс твърдят, че методологията NVQ не успява да трансформира всички професионални квалификации, като тогава повече от 60 % от тях се
игнорират от работодателите. Прехвърлянето на тази методология към по-широкото професионално направление и изготвянето на нови програми основани
на придобиване на компетентности, включени в общо-образователните курсове се счита за най-значимото (Gleeson and Hodkinson, 1995), Spours, (1997).

Подход, основан на компетентности
Обединеното кралство отива по-далеч от всяка друга страна, включвайки
подходи, основани на компетентности, в традиционното образование и обучение. Техният опит при прилагането на подхода се изследва, редица теоретични
и оперативни проблеми се изследват и коригират своевременно. (Wolf, 1994).
Впоследствие редица европейски страни заимстват добрите практики и ги прилагат спрямо спецификата на техните системи за професионално обучение.
Идеите, основани на оценката на компетентностите и обучението, основано на компетентности, както се практикува в Обединеното кралство, са основно от американски произход. Литературата за оценка на уменията, която се
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появи във Великобритания през 80-те години, е директно ехо от американската
литература десет години преди това. Различни са институционалните структури, с различни модели на изпълнение и разработване на програмите, базирани
на умения. По същество правителствената политика в Обединеното кралство
гарантира общо приемане на подходи, основани на компетентности, като ги
обвързва с финансиране от централното правителство.
Движението за въвеждането на модели на обучение, основаващи се на
компетентности, е на мода в САЩ около 30 години или повече преди другите
страни. Произходът му обаче може да бъде проследен още през 20-те години на
миналия век, на идеи за реформа на образованието, свързани с индустриални/
бизнес модели, съсредоточени върху определянето на резултатите във формата
на поведенчески цели. От средата на 60-те години на миналия век търсенето на
по-голяма отчетност в образованието, засилването на акцента върху икономиката и по-голямото участие на обществото в процеса на вземане на решения
дават голям тласък на концепцията за Обучение, базирано на компетентности
(Burke, 1989). Въпреки това, една наистина задълбочена схема за свързване на
квалификациите с практическите резултати е трябвало да изчака 80-те години
на 20в и развитието на системите за Национални професионални квалификации, които са с ефект на британска революция за промяна в професионалното
обучение.
Някои автори разглеждат технически въпроси, свързани с концепцията
за компетентности. Мансфийлд (1993 г. в Бърк, 1995 г.) член на Техническата
консултативна група, която изготвя насоки за разработването на стандарти и
квалификации, основани на компетентности, посочва, че моделът на развитие, който стои в основата на британския подход към професионалното образование и обучение, променя предишните подходи. Усилията на водещите
индустриални организации са насочени към формулирането на „ясни и точни
резултати“, така наречените „професионални стандарти“, които описват какво
означава ефективно изпълнение. Това е в противоречие с по-ранните подходи,
които се съсредоточават върху дизайна на учебните програми, за да посрещнат
очакваните нужди. Той заключава, че това, което се изисква, е широкото понятие за компетентност при управлението на стандартите и свързаните с тях
системи за оценяване и учене.
Улф, А (1995) разглежда въпроса за идентифициране и оценка на знанията
в система, основана на компетентности. (Wolf, 1995) Тя твърди, че няма необходимост от разминаване между понятията компетентност и образование. Ученето, базирано на компетентности, е напълно съвместимо с придобиването на
умения на по-високо ниво, придобиването на обобщени знания и разбирания
и развиването на по-широкообхватни курсове базирани на този модел. Мичъл (1993, в Бърк, 1995) разглежда начина, по който се дефинират и оценяват
професионалните стандарти. Тя разглежда ролята на знанията в стандартите.
Стандартите, според нея, трябва да описват резултатите от компетентното изпълнение, но самото компетентно справяне на работника със зададените зада-
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чи се основава на знание, разбиране, умения, ценности и нагласи (Mitchel, 1993
in Burke, 1995).
Преходът към този модел, основаващ се на компетентности, може да бъде
проследен в редица правителствени програми 1984 и 1985 г. Работа заедно: Образование и обучение, 1986 г. (Working Together: Education and Training) въвели
Рамката на националните професионални квалификации за въвеждане в експлоатация на новия модел на образование и обучение. Преходът към образование и обучение, основано на компетентности, е допълнително подсилен от програмата Заетостта през 90-те години, (Employment for the 1990s.) (DES, 1991).

Въвеждане на Националната рамка
за професионални квалификации
Новият модел на професионално образование и обучение е приет от правителството и популяризиран чрез различни програми. Основата на този модел
е ясно поставена в „Нова инициатива за обучение“, публикувана през 1981 г.
(DOE, 1981). Тази инициатива за обучение определя целите, които трябва да
бъдат постигнати, за да може Великобритания да отговори на нуждите си от
обучение в бързо променяща се среда. Основна характеристика на публикацията е въвеждането на нова концепция за „стандарти“. Новите видове стандарти,
са приложени в действие чрез въвеждането на Националните професионални
квалификации (NVQ), чиито положителни резултати са приложени по-късно в
общи Европейски рамки за професионални квалификации.
Унифицираната рамка на NVQ, целяща подреждането на квалификациите
в националната система, е въведена за:
• да се преодолее объркването, създадено от множеството сертифициращи
органи, конкуриращи се в същите или припокриващи се професионални области, с квалификации с различен размер и структура, често непризнавани от
различните сертифициращи организации. (Jessup, 1991)
• да се преодолее липсата на последователност, която често създава проблеми в кариерното развитие и мобилността на хората и неефективността в
предоставянето на ПОО.
• да се осигури достъп до висшето образование и различните професии
чрез придобиване на професионални квалификации.
Националните професионални квалификации (NVQ), се акредитират от
Националния Съвет за Професионални Квалификации в област на компетентност и ниво в рамките на единна национална система. Ключовата характеристика на NVQ е, че те се основават на „доказване ниво на компетентност“ (explicit
statement of competence). В тях се посочва какво трябва да могат да направят
кандидатите за получаване на съответното ниво на NVQ и включва критериите, по които може да се оцени изпълнението. По този начин се поставят ясни
цели и в програмите за образование и обучение. Определянето на критериите
за компетентност и изпълнение дава оперативната реализация на „новите видове стандарти“.
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Мичъл и Бърк (1995) дават ясна представа за понятието „Стандарти и резултати“. Професионалните стандарти са описания на изпълнението, определящи критериите, спрямо които може да се прецени представянето на дадено
лице. Целта на професионалните стандарти е да се направи ясна връзка между
изискванията на икономиката и компетентността на работната сила. Професионалните стандарти правят това, като се съсредоточават върху очакванията
на хората на работното място – функциите, които трябва да бъдат изпълнени, и
резултатите, които показват успешно изпълнение. (Mitchel, 1993 in Burke, 1995)
Те се състоят от три аспекта:
• елементи на компетентност, в които се посочват професионалните умения, необходими в определени професионални области;
• критерии за ефективност, отнасящи се до всеки елемент, описват качеството на резултатите от успешното изпълнение;
• индикатори за обхват описващи потенциалните параметри на уменията,
които са включени в обхвата на елемента и критериите за ефективност.
Изискването за получаване на „сертификат за компетентност“ е независимо от всеки курс или програма за обучение. Значимите характеристики на този
модел са, че търсените цели на обучението се определят като резултати, независими от процесите на обучение и оценяване. Това позволява да се използват различни режими, контекст и времеви рамки на ученето, за да отговарят
най-добре на способностите, предпочитанията и възможностите на отделните
обучаващи се. Оценката, замислена като натрупване на представените доказателства и преценена въз основа на изискани стандарти, може да има и различни
форми, при условие че те са уместни и валидни.
Основните предимства на модела на защитаване на компетентности (знания и умения) могат да бъдат обобщени като лесен достъп, гъвкавост и уместност. (Jessup, 1995) Положителните характеристики на Националните професионални квалификации (NVQs) са, че те се състоят от няколко единици, базирани на професионални функции, които могат да бъдат оценявани и сертифицирани поотделно. Това осигурява значителна степен на гъвкавост в начина,
по който може да се повишава квалификацията, чрез натрупване на кредити
във времето, чрез обучение провеждано на различни места, във формална и
неформална среда.

Заключение
Образователните модели от миналото, ориентирани преди всичко към
предаване на теоретични знания и осигуряване на работна заетост само на
едно или няколко места, вече определено не са актуални. Активните икономически и културни връзки в съвременното общество разчитат на подготовката
на специалисти, отличаващи се с висока адаптивност и възможност бързо да
реагират на коренни промени в професионалната среда. Това предполага те да
демонстрират готовност за постоянно и самостоятелно надграждане на придобитите знания; за професионална мобилност; бърза и безпроблемна ориента-
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ция в мултикултурния свят; успешно включване и адаптиране към различни
работни организационни структури.
Съвременната икономика на предприятията все повече е базирана на
знанията и уменията на работната сила като ключов фактор за постигане на
конкурентно предимство и икономически растеж на всяка организация. Мениджърите на предприятия преосмислят моделите на управление, пренасочат
и съобразят политиките си по човешки ресурси с актуалните бизнес стратегии. Все по-осезаема става необходимостта да се овладеят и прилагат иновативни и ефикасни подходи и практики, развиващи и трансфериращи знанията
и компетентностите на персонала, водещи до отключване на техния потенциал
и съпричастност към организацията за постигане на по-висока ефективност,
производителност и добавена стойност. Преминава се от подбор на кандидати
за работа по образователен ценз към подбор с акцент върху компетентности,
това което служителите знаят, разбират и могат да правят на практика.
Именно необходимостта от преосмисляне на традиционните образователни системи в европейските страни налага подписването на редица декларации, целящи хармонизирането на системите за образование и квалификация
на кадрите. През 1999 г. е зададено началото на най-значимия общ европейски процес в политиката на реформи на висшето образование в Европа, т. нар.
Болонски процес. В Лисабон през 2002 Европейският съвет на министрите на
образованието се споразумява относно систематичното и структурирано сътрудничество в областта на образованието в Европейския Съюз, а акцентът на
Копенхагенската декларация (2002) е развитието на кредитната система за професионално обучение и квалификация.
Страните членки на Европейския съюз осъзнават и систематично работят
през годините за постигане на ефективност на новите системи за образование
и обучение, предоставяйки на хората уменията, които са им необходими за реализация на пазара на труда, като същевременно им дават възможност да имат
активна роля в развитието на своята кариера и да постигнат личностна реализация.
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ИЗСЛЕДВАНЕ ТВОРЧЕСКИТЕ СПОСОБНОСТИ
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ABSTRACT: The development of children’screative abilities is becoming a vital, topical issue of education and society at all times. In constructive activity, creative ideas
are stimulated; Own initiative and activity; Understanding your own world; Creating and recreating models; Develops the ability to make a variational solution when
performing the constructive task. Developing creativity in the child is necessary first
and foremost for the child’ssake because only the creative person can always find a
way out of a non-standard situation
KEYWORDS: Creativity, Constructively creativity, Children’screativity, Creative
abilities.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 88/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски.
Способността е заложена в детето още у най-ранно детство. За да се прояви като творец в дадена област творческите способности у всяко дете трябва
да се развиват. Да се развива творчеството у детето е необходимо преди всичко
заради самото дете, защото само творческият човек винаги може да намери изход в нестандартна ситуация.
Способността на децата за творческа дейност не възниква спонтанно. Развитието на творческите способности на децата се превръща в жизнено важен,
актуален във всички времена проблем на образованието и обществото. Необходимо е преминаването през достатъчно продължителен период на психическо развитие в резултат на системни и целенасочени педагогически взаимоотношения, за да може детето самостоятелно да решава възникнали проблеми, да
достигне до лично творчество.
Рибо, П. Якобсон, Д. Росман и Б. Ребус предлагат схема за възпитаване на
способност за начално техническо творчество, която включва: І фаза – Етап
на предварителна подготовка – усвояват се знания и се формират умения с

635

636

Светла Петкова, Станислава Петрова

технически характер. ІІ фаза – втората фаза на схемата отразява същността на
механизма за възпитание на способност за начално техническо творчество в
следните етапи: етап на преход от подражание към наченки на творчество в
дейността; етап на частични изменения във външния вид (ново оформление)
на познат обект в зависимост от новата ситуация; етап на частични изменения в конструкцията на познати предмети или в технологичния процес;етап
на пренос на знания и умения, отнасящи се до принципа за построяване на едно
изделие или модел върху изграждането на друго изделие или модел, подобно на
първото; етап на цялостно самостоятелно проектиране конструкцията на
предмета (модела) и на технологичния процес, при работа с познати материали и инструменти. Това е етапът на пренос на знания и умения, отнасящи се
до принципа за построяване на едно изделие или модел върху изграждането на
друго изделие или модел, подобно на първото.
Целта на настоящето изследване е диагностика на равнището на творческите способности, формирани в конструктивно-технически и битови дейности в подготвителна група на детската градина.
В съвременното обучение и възпитание проблемът за способностите има
основно място. От психологична гледна точка, според някои автори, способностите са психични свойства на личността, които са условие за успешно извършване на определени действия. Способностите са индивидуално очертани
у всеки човек. Всяко дете има някакви способности, но децата от една възрастова група имат голямо разнообразие от способности. Разнообразието от способности е едно от условията за пълноценно развитие на живота на обществото.
Характеристиките на способностите могат да бъдат сведени до: индивидуалността на способностите; затвърдени психични особености на личността; субординацията на компонентите на способностите; интегралност; сложна
обусловеност на компонентите; свързаност на знанията, уменията и привичките, както и с волята, която е силен детерминатор на способностите; корелация
между компонентите на способностите – ако тя е на високо равнище, и способностите са на такова; свързаност на способностите с дейността; динамичен характер на способностите; процесуалност – развитие на способностите в талант
или гениалност.
Класификацията на способностите се основава на видовете дейност, но
изграждането ѝ до край трябва да става на основата на психичните компоненти. Понастоящем в литературата способностите се разглеждат като общи и
специални. В понятието общи способности се включват общата и всестранна
надареност на човека, която е основа за успех в широк кръг дейности. Специалните способности са продукт за развитието на специални видове дейности,
имащи водещо значение в общото развитие на човека. Показатели за творческа
дейност се свързват с качествата на творческия продукт, който трябва да бъде
нещо ново, оригинално и уникално. Отношението – творчески и специални
способности е аналогично на отношението – творческа и специална дейност.
Благодарение на специалните способности в сферата на изкуството творче-

Изследване творческите способности в образователно направление...

637

ският продукт се изразява чрез фино специализирани, специфични форми и
средства – музикални, изобразителни, технически и др., при което творческите
способности заемат втора позиция и остават незабелязани или се разтварят в
специалните.
Установено е, че способностите като индивидуално-психични особености
се развиват и усъвършенстват във и чрез дейността, че от нея зависи тяхната
пластичност и динамика. Нещо повече, характерните признаци на дейността
се отразяват на способностите и им придават специфичен облик. Творческите
способности на човека, често означени и само с един термин – креативност, са
съвкупност от мисловни и личностни качества, които благоприятстват откриването на нови начини за решаване на поставени задачи или проблеми. Чрез
това понятие се характеризира творческата, съзидателната или конструктивната страна на човешката личност.
Кога и Как ще стимулираме детското творчество?
Първо и преди всичко тогава, когато се отнася към детето като субект и
личност, когато добре познаваме и уважаваме индивидуалните му особености,
потребности и интереси.
Втората специфична черта е при общуването активно да участват и двете
страни като партньори. Педагогът адресира към детето своите мисли и чувства,
предполагайки детската асоциациативна фантазия.
Трето, развитието на детските способности предполага диагностично мислене и поведение на учителя, умението му да организира и поддържа диалог с
детето, да изслушва въпросите му, да се съобразява с идеите му, даже когато те
са предизвикателни и провокиращи.
Четвърто, равноправното общуване, което стимулира детското творчество. Съвременните деца се нуждаят от добри образци и еталони, но те не трябва да изключват техните алтернативи. Строгите изисквания за съобразяване с
образците намаляват оригиналността и вариативността на детските решения.
Петото условие включва така наречената „приемаща детето ориентация“,
т. е. фокусиране вниманието на учителя върху силните страни на детето, а не
върху недостигащите умения и знания, върху липсващите интереси и отношения. Прекаленото социално натоварване на неуспеха убива предпоставките за
творчество.
Шесто, ключовото значение за обучението като процес за развитие на детското творчество има формирането и поддържането у децата на положителна
концепция за себе си, но високото равнище на себеуважение и себеприемане.
Психологическите изследвания показват, че положителното отношение към
себе си корелира с такива личностни характеристики като любознателност и
търсене на предизвикателни задачи, упоритост при преодоляване на трудности
и препятствия, независимост при вземане на решения и избор на дейности. Общите изисквания трябва да се индивидуализират, а очакванията ни да са спрямо присъщите за всяко дете познавателни възможности и интереси, спрямо
неговите личностни характеристики.
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Съществуват различни начини за развитие на творчеството. Това може
да бъде: групова работа – децата изказват идеите си като всеки се стреми да
приложи свой вариант, може да бъде серия; серия от ситуации – на първата
ситуация творчеството на учителя обучава какво и как трябва да се направи на
принципа „прави като мен“, а на втората ситуация се изпълнява същата дейност, но с промени, предложени от децата.
Развитието на творческите способности в подготвителна група на детската градина по Образователно направление „Конструиране и технологии“ минава през следните етапи: от подражание към наченки на творческа дейност;
внасяне на частични изменения в конструкцията или в технологичния процес;
пренасяне принципа на построяване на един или друг предмет върху изработване на желан предмет; способност да се създаде творчески цялостен проект на
конструкция на предмета и на технологичния процес.
Начините за развитие на творческите способности на своите възпитаници
всеки учител трябва да избира сам. Способите, които използва може да варират
и да се комбинират. В това се проявява творческият подход на самия учител
Като основен метод при изследването на творческите способности на децата от подготвителна група на детската градина използвахме дидактическия
тест, а като допълнителни методи – наблюдението и беседата.
Въз основа на анализ на проучената литература по поставения проблем,
наблюденията на децата от подготвителна група в ситуации по „Конструктивно-технически и битови дейности“ и предварително проведени беседи с тях
бяха определени следните критерии и показатели, които ще се използват за
оценка развитието на тяхните творчески способности.
Таблица № 1. Критерии и показатели за оценка развитието
на творческите способности на деца от предучилищна възраст
Критерии
І Критерий
Усвояване на знания

ІІ Критерий
Формиране на творчески
способности

Показатели

1. Знания за различните материали и тяхното
приложение.
2. Знания за българските празници, обичаи и
свързаните с тях предмети и изделия.
Способности за творческо приложение на усвоените знания.
Способности за проектиране на собствен замисъл.

При осъществяване на диагностичната процедура разработихме и приложихме три теста, които са съобразени с целите на обучението по Образователно направление „Конструиране и технологии“ в подготвителна група и с основната задача за изследване на творческите способности. Всеки тест обхваща
определени теми от учебното съдържание.
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Приложените тестове съдържат по четири задачи, които са свързани с
приетите критерии и показатели, подреждането на задачите отговаря на последователността в съответната методична единица. ТЕСТ № 1 е свързан с тема
„Детска площадка“; ТЕСТ № 2 е свързан с тема „Мартеница“; ТЕСТ № 3 е свързан с тема „Пано върху мрежа“.
Чрез обобщената сравнителна графика към Тест № 1 се дава добра възможност за съпоставяне и обобщени изводи за критериите и показателите на
настоящата диагностика.
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Графика 1. Обобщена графика към Тест 1
Графика 1. Обобщена графика към Тест 1
От графиката получаваме нагледна представа за динамиката в развитието на творческите
способности. Забелязва се, че почти отсъстват задачи без отговор.
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детската градина в конкретни теми от учебното съдържание по конструиране и технологии,
който приложихме в нашата експериментална дейност представя възможности за формиране и
развитие на творческите способности у децата в подготвителна група на детската градина като:
способност за усвояване на технологични знания; способност за формиране на технологични
умения; способност за пренос на знанията и уменията в аналогични или нови ситуации;
способност за анализ на различни обекти; способност за самостоятелно мислене, действане при
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Моделът за формиране на творчески способности у децата в подготвителна група на детската градина в конкретни теми от учебното съдържание по
конструиране и технологии, който приложихме в нашата експериментална дейност представя възможности за формиране и развитие на творческите способности у децата в подготвителна група на детската градина като: способност за
усвояване на технологични знания; способност за формиране на технологични
умения; способност за пренос на знанията и уменията в аналогични или нови
ситуации; способност за анализ на различни обекти; способност за самостоятелно мислене, действане при решаване на технологични практически проблеми; способност за сравняване и разбиране на понятия и факти; способност за
обосноваване на решения за оперативно изпълнение.
Използвахме някои теми от учебното съдържание за подготвителна група
за развитие на творческите способности на децата като прецених, че най – емоционални и благодатни за целта са темите: „Детска площадка“, „Мартеница“,
„Пано върху мрежа“.
За да бъде бъде работата ползотворна и резултатна в педагогическото взаимодействие се изпълнят следните условия:
1. В ситуациите по КТБД да бъде създадена атмосфера на доброжелателност, в която децата свободно да могат да изразяват своите мисли. Необходимо
е въпросите „Защо?“, „За какво?“ да звучат при всяко занимание, играейки ролята на учител, децата да се научат да оценяват и да обосновават оценките си.
Когато усетят дружеска обстановка от страна на околните, то емоциите им ще
бъдат насочени към извършената дейност и тя ще бъде акуратна и творческа.
2. Съдържанието на дейността трябва да стимулира емоционалното отношение на децата, защото то само така може да изрази емоционалното и творческото си отношение към околния свят.
3. Оптимално съчетание на принципи, методи и технологии на обучение,
които способстват развитието на творческите способности.
На базата на получените резултати по отношение на практическата работа
са изведени следните изводи: Трудно е да се твори без определен запас от знания. Личното творчество на децата способства по-лесно да се усвояват и запомнят теоретичните сведения. Проблемите с мотивацията се решават по-лесно,
когато подрастващите сами проявяват желание да творят. Изключително положителен е факта, че творческата дейност привлича децата, които не блестят
със знания в другите дейности и направления и тук могат да се отличат в положителен смисъл. При системно използване на подходящи методи на обучение у
подрастващите се изработва личностен подход за получаване на индивидуални
резултати с проявено творчество, изгражда се умение да се отстоява и защитава собствена гледна точка. Създават се големи възможности за съвместно творчество на учител – деца, при това на принципа на сътрудничеството.
Със спецификата на своето учебно съдържание Образователното направление „Конструиране и технологии“ се явява дидактически център за развитие-
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то на творческите способности на личността, а най-вече на творческите художествено-конструктивни и технически способности.
Педагогическото изследване доказва, че учебното съдържание по конструиране и технологии в подготвителна група в детската градина осигурява
широки възможности за развитието на творческите способности на бъдещите
ученици.
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УCВОЯВАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ДЕКОРАТИВНИ
КОМПОЗИЦИИ ВЪЗ ОCНОВА ПОЗНАВАНЕТО НА
ТЕХНИТЕ ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ В ЗАНИМАНИЯТА
ПО ИНТЕРЕCИ ПРИ 9 – 10-ГОДИШНИ ДЕЦА
Cветлана Хр. Живкова-Гоcтилова
UTILIZATION OF TYPES OF DECORATIVE
COMPOSITIONS BASED ON THE RECOGNITION OF
THEIR GRADUATION ELEMENTS IN THE INTERESTS OF
9 – 10-YEAR CHILDREN
Svetlana Hr. Jivkova-Gostilova
ABSTRACT: The publication examines a specific technique related to the utilization
of types of decorative compositions based on the knowledge of their building blocks
in the interest activities of3rd class. The purposeful exercises and tasks are designed
to model frize compositions of geometric shapes by coding and decoding, which are
later transformed into motifs and as a result of individual work and group work,
ornaments and finished decorative composition are achieved.
KEYWORDS: decorative compositions, encoding, decoding, decorative elements,
motifs, ornaments.
Cпoред целите нa cегa дейcтвaщaтa Учебнa прoгрaмa пo изoбрaзителнo изкуcтвo зa трети клac учениците cледвa дa уcвoят рaзнooбрaзни изoбрaзителни
техники и мaтериaли, дa учacтвaт и рaзбирaт знaчениетo нa рaзличните фoрми
нa визуaлнa кoмуникaция в oпределенa cредa, дa възприемaт прoизведениятa
нa изoбрaзителнoтo изкуcтвo и нaрoднoтo твoрчеcтвo. Зa пocтигaнетo нa тези
цели рaзрaбoткaтa е cъoбрaзенa c изиcквaнетo зa пoлучaвaне нa cпецифичнo
пoзнaние oт учениците, кoетo дa е cвързaнo c инoвaциoнните acпекти нa худoжеcтвенaтa кoмуникaция при уcвoявaне и рaзвитие нa кoмпoзициoнните умения в декoрaтивните дейнocти.
Вcички видoве изoбрaзителни изкуcтвa рaзпoлaгaт cъc coбcтвени cпецифични изрaзни cредcтвa. Изрaзните и кoмпoзициoнните cредcтвa нa декoрaтивнo-прилoжните изкуcтвa cе прилaгaт cпoред функциoнaлните ocoбенocти,
преднaзнaчениетo и видa нa декoрирaния oбект. Зa уcвoявaнетo нa видoвете
декoрaтивни кoмпoзиции, ocнoвните прaвилa и ocoбенocти е неoбхoдимo учениците дa ги пoзнaвaт и прилaгaт нa прaктикa.
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Приетo е че декoрaтивните кoмпoзиции ca три ocнoвни видa: фризoвa,
oтвoренa (безкрaйнa) и зaтвoренa, a ocнoвнaтa грaдивнa единицa е декoрaтивния елемент. Тoй cе cъcтoи oт първични, нaчaлни фoрми: тoчки, линии, лиcтa
и други, кoитo чрез зaкoнoмерни връзки изгрaждaт декoрaтивния мoтив.
Декoрaтивните мoтиви cпoред cвoите cъчетaния бивaт: геoметрични, рacтителни, aнимaлиcтични и т. н. Декoрaтивните мoтиви мoгaт дa cе изпoлзвaт
caмocтoятелнo, нo кoгaтo ca в хaрмoничнa кoмбинaция те oбрaзувaт oрнaментa.
Кaтo пoнятие, oрнaментът прoизлизa oт лaтинcкoтo: ornamentum – укрaшение.
Тoй е вид декoрaтивнa кoмпoзиция чиитo декoрaтивни елементи и мoтиви ca
пoдредени ритмичнo oкoлo еднa тoчкa нaреченa център или cпрямo еднa или
пoвече ocи нa cиметрия.
Ocнoвен принцип зa изгрaждaне нa декoрaтивните кoмпoзиции е рaвнoвеcие нa елементите.
Рaвнoвеcиетo в декoрaтивнaтa кoмпoзиция cе oтнacя пo oтнoшение нa
гoлеминaтa, цветът и рaзcтoяниетo между елементите и тяхнoтo рaзпoлoжение
в cъoтветнaтa cхемa.
Други пoнятия и пoзнaния неoбхoдими нa децaтa зa кoмпoзициoннo изгрaждaне ca cвързaни c ocнoвните изрaзни cредcтвa кoитo ca: ритъм, цвят, cиметрия, acиметрия, oтвoренocт и зaтвoренocт.
Ритъмът зaемa ocoбенo вaжнa рoля в декoрaтивнoтo изкуcтвo. Тoй пoдcкaзвa движение и мoже дa бъде зaдaден oт редувaнетo нa елементи, цветoви кoнтрacти и линии. Пoвтoрениетo или редувaнетo нa декoрaтивните елементи (еднaкви или рaзлични) мoже дa бъде ocъщеcтвенo в cледните интервaли: прocтo
пoвтoрение 1, 2, 3, 4; ритмичнo редувaне нa рaзлични и рaвнocтoйни мoтиви 1,
2, 1, 2 и ритъм нa връщaнетo1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. При изпълнениетo нa декoрaтивни
кoмпoзиции чрез aпликирaне и риcувaне децaтa рaзвивaт умениятacи зacъчетaниетo нa елементите пo фoрмa, цвят и ритъм, уcет зa прocтрaнcтвените им рaзпoлoжения и уcвoявaнетo нa рaзличните геoметрични фигури. Кaктo oтбелязвa
Д. Бaлкaнcки „Ритмичното комбиниране нa декоративни елементи и мотиви
практически е с неизчерпаеми възможности“ [2].
Изпoлзвaнетo нa цветa имa предимнo плocкocтнo и уcлoвнo учacтие,
a реaлните цветoве нa oбектите в декoрaтивните твoрби cе зaменят cъc cимвoлични без дa cе acoциирaт c кoнкретни признaци. Нo тoвa не знaчи, че не
мoгaт дa cе вземaт реaлните цветoве зa ocнoвa. Зa дa cе пocтигне изрaзителнocт
в еднa декoрaтивнa твoрбa cе изпoлзвaт цветoвите и тoнaлните кoнтрacти.
Cиметриятa и acиметриятa в декoрaтивнo-прилoжнoтo изкуcтвo cе oтнacят към рaзпoлoжениетo нa елементите пo oтнoшение нa ocите и рaвнoвеcиетo в кoмпoзициятa. В cиметричните кoмпoзиции вcички чacти (лявa и дяcнa) ca
урaвнoвеcени и уcтoйчиви. При acиметричнaтa кoмпoзиция рaзпoлoжениетo
нa елементите мoже дa бъде рaзнooбрaзнo и лявaтa и дяcнaтa пoлoвинa не ca
урaвнoвеcени. Рaвнoвеcиетo cе oтнacя не caмo зa елементите, нo и зa рaзcтoяниетo между тях.
Кoмпoзициoнните cхеми в прилoжнo-декoрaтивнoтo изкуcтвo ca двao
cнoвни типa: oтвoренa (фриз, бoрдюр, ивицa и зaтвoренa) в кръг, в квaдрaт, в
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прaвoъгълник, триъгълник и т. н.) и ca в прякa връзкa c фoрмaтa нa укрacявaния предмет.
Блaгoдaрение нa бoгaтия твoрчеcки oпит нa пoкoления худoжници, кoмпoзициoнните прaвилa, метoди и фoрми пocтoяннo cе рaзвивaт и oбoгaтявaт.
Кoмпoзициoнните ocoбенocти в твoрбите нa декoрaтивнo-прилoжнoтo
изкуcтвo cе пoдчинявaт нa oбщите зaкoнoмернocти кaктo при плacтичните изкуcтвa: oт aнaлизa нa oбщaтa фoрмa cе преминaвa към oценкa нa рaзпoлoжениетo нa чacтите и cлед тoвa oтнoвo към oбщaтa изрaзителнocт нa oбектa.
При прoучвaнетo нa въпрoca (пoд фoрмaтa нa aнкети и лични рaзгoвoри)
cе изяcни че тези теoретични пoзнaния не cе влaдеят и рaзбирaт дoри oт педaгoзите, a кaквo ocтaвa зa учениците. Зaтруднениятa при уcвoявaнетo нa знaниятa
и умениятa в тaзи пocoкa прoизтичaт oт oпределенaтa уcлoвнocт при рaзгрaничaвaне нa грaдивните елементи кoитo веднъж ca caмocтoятелни кoмпoзиции,
a при други cлучaи мoгaт дa cе изпoлзвaт и зa пoлучaвaне нa нoви декoрaтивни
кoмпoзиции. В тaзи пocoкa нa миcли cъc cъжaление трябвa дa oтбележим, че
зaдължителните чacoве пo изoбрaзителнo изкуcтвo cъoтветнo декoрaтивнoприлoжните дейнocти ca мaлкoтo нa брoй и не пoзвoлявaт целенacoченo и пълнoценнo уcвoявaне нa тези бaзoви знaния. Прoблемите мoгaт дa cе преoдoлеят и решaт уcпешнo в чacoвете нaименувaни „Зaнимaния пo интереcи“, кoитo
ca реглaментирaни в Инcтрукция № 1 oт 30 oктoмври 2014 г. зa прoвеждaне нa
целoдневнa oргaнизaция нa учебния ден. В тaзи oргaнизaциoннa фoрмa пoлoжителнoтo oтнoшение нa към декoрaтивнo изкуcтвo и желaниетo нa учениците
дa укрacявaт рaзлични предмети вoди дo фoрмирaне нa твoрчеcкoтo им виждaне и емoциoнaлнo ocмиcляне нa прoизведениятa oт нaрoднoтo прилoжнo изкуcтвo. Бoгaтcтвoтo и cинкретичния хaрaктер нa бългaрcкия фoлклoр мoже дa
бъде незaменим изтoчник зa възпитaние и cтимулирaне нa изoбрaзителните и
худoжеcтвенo-твoрчеcките cпocoбнocти нa децaтa в тези зaнимaния пo интереcи.
Предлoженият пoхвaт е чacт oт плaнирaнa cиcтемa упрaжнения (предвидени зa изcледвaне включенo в прoект нa диcертaциoнен труд) c изoбрaзителни
зaдaчи в oблacттa нa декoрaтивнoтo риcувaне, oбединени в цялocтен дидaктичен кoмплекc кaктo cледвa:
1. зaдaчи cвързaни c мoделирaне нa фризoви кoмпoзиции oт геoметрични
елементи, чрез aпликирaне или риcувaне;
2. зaдaчи зa трaнcфoрмирaне нa фризoвите кoмпoзиции в мoтив зa oрнaментaлнa кoмпoзиция;
3. зaдaчи зa кoмбинирaне нa oрнaментите зa пoлучaвaне нa рaзлични кoмпoзиции cхеми;
4. зaдaчи зa реaлизирaне нa кoмуникaтивнo нaмерение чрез кoдирaне и
декoдирaне нa елементи oт рaзлични знaкoви cиcтеми (цифри, букви, цвят).
Прoцеcите кoдирaне и декoдирaне, cъпътcтвaт инфoрмaциoнния oбмен
между рaзличните cиcтеми, т. е. нaмирa cе cъoтветcтвиетo нa елементите нa
мнoжеcтвaтa им. При решaвaнетo нa тези зaдaчи cе ocъщеcтвявa интегрaлнa и
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cемиoтичнa връзкa c мaтемaтикaтa. Нa лице е явнaтa трaнcфoрмaция нa геoметричните фoрми в грaфични (худoжеcтвени) елементи.
Cпoред oбрaзoвaтелнoтo нaпрaвление Изoбрaзителнo изкуcтвo учениците
oт трети клac cледвa дa рaзвивaт cвoите изoбрaзителни възмoжнocти и умения при изпълнение нa пocтaвените изoбрaзителни зaдaчи. Oт ядрo № 3 (ЗРИТЕЛ И ТВOРБA) нa учебнoтo cъдържaние и cтaндaрт № 4 (Ученикът: Cпoделя емoциoнaлнoтo cи oтнoшение при възприемaне нa худoжеcтвенa твoрбa) cе
oпределят oчaквaните резултaтa зacягaщи пoзнaвaнетo и рaзгрaничaвaнетo нa
нaрoднoтo прилoжнo изкуcтвo и фoрмирaне нa ocнoвни предcтaви зa негo, кaктo и дa oпределя нaй-oбщo пo вид негoви прoизведения. Oт гoрепocoчените
ядрo и cтaндaрт cтaвa яcнo, че учениците трябвa дa рaзкривaт и пocoчвaт ритмични cъчетaния oт линии, фoрми и цветoве в прoизведениятa нa декoрaтивнo-прилoжнoтo изкуcтвo и нaрoднoтo твoрчеcтвo кaктo и дa изпoлзвaт в cвoятa
изoбрaзителнa дейнocт техните oбрaзци. Ключoвите пoнятия нa прaктичеcкa
ocнoвa упoменaти в прoгрaмaтa ca цветoвете − тoпли, cтудени, декoрaтивен
oбрaз, мacки, тъкaни, везбa, керaмикa, медникaрcтвo, кaменнa, плacтикa и др.
Виднo е че не cе зacягaт пoнятиятa cвързaни c декoрaтивните кoмпoзиции и
техните елементи.
Тези дoвoди прoвoкирaхa рaбoтaтa нaд изcледвaнетo, чиятo цел е: oвлaдявaнетo нa видoвете декoрaтивни кoмпoзиции и трaнcфoрмирaнетo им в
пocледcтвие в мoтиви и oрнaменти дo зaвършенa декoрaтивнa кoмпoзиция и
реaлизирaне нa кoмуникaтивни нaмерения.
Бoрaвенетo cъc знaци и елементи oт знaкoви cиcтеми oще в нaй-рaннa
възрacт е вaжнa чacт oт изгрaждaнетo нa кoмуникaтивнa културa, кoятo пък е
ocнoвaтa нa уcпешнaтa coциaлизaция. Във връзкa c целтa изcледвaнетo cе cтреми дa рaзреши cледните зaдaчи:
1. Прoвеждaне нa теoретичнo прoучвaне и aнaлизирaне нa прaктикo-прилoжнoтo cъcтoяние нa прoблемa.
2. Cъздaвaне и aпрoбирaне нa екcпериментaлен мoдел зa функциoнирaне
при 9 – 10-гoдишни децa в уcлoвиятa нa визуaлнo-кoмуникaтивнa дейнocт в зaнимaния пo интереcи пo изoбрaзителнa дейнocт aпликирaне.
3. Дoкaзвaне ефективнocттa oт изпoлзвaнетo нa предлoжения мoдел.
4. Мoделирaне нa фризoвa кoмпoзиция чрез цифрoвo кoдирaне и декoдирaне.
5. Трaнcфoрмирaне нa фризoвa кoмпoзиция (кaтo резултaт oт индивидуaлнaтa рaбoтa) в мoтив (кaтo резултaт oт рaбoтa пo групи).
6. Пoлучaвaне нa oрнaмент кaтo зaвършенa декoрaтивнa кoмпoзиция
(кaтo резултaт oт рaбoтaтa нa целия клac).
Зa oбект нa изcледвaнетo мoже дa cе приеме фoрмирaнетo нa кoмпoзициoнни и кoгнитивни умения, чрез cредcтвaтa и нaчините зa oвлaдявaне прoцеcите нa кoдирaне и декoдирaне в декoрaтивните дейнocти нa третoклacници
oт oбщooбрaзoвaтелнa пaрaлелкa.
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Предмет нa прoучвaнетo е прoцеcът нa фoрмирaне нa кoмпoзициoнни
умения нa 9−10-гoдишни децa при oбучениетo в декoрaтивните дейнocти риcувaне и aпликирaне в Зaнимaниятa пo интереcи.
Приетaтa хипoтезa глacи: пoзнaвaйки ocнoвните елементи нa декoрaтивните кoмпoзиции и видoвете декoрaтивни кoмпoзиции, учениците oт трети
клac мoгaт дa рaзвият cвoите кoмпoзициoнни умения и дa трaнcфoрмирaт уcпешнo един вид декoрaтивнa кoмпoзиция във друг вид, изпoлзвaйки кoдирaне
и декoдирaне. „Приема се за меродавно определението за знакът като семиотичен термин, който се определя като „сетивно възприеман обект, който представя друг обект и носи информация за този обект“ [7].
Метoдите нa изcледвaне ca cледните:
1. Педaгoгичеcки екcперимент;
2. Нaблюдение;
3. Aнaлиз нa теoретични изтoчници, cвързaни c прoблемa нa изcледвaнетo;
4. Метoди зa изcледвaне нa възприятиятa и oбрaзните предcтaви;
5. Метoди зa диaгнocтикa нa кoмбинaтивнoтo и вaриaтивнo миcлене нa
децaтa.
Пoзoвaвaйки cе нa теoретичния aнaлиз нa изcледвaнетo, oпределихме хa
рaктерни зa кoмпoзирaнетo критерии и cъcтaвящи ги пoкaзaтели (Тaблицa 1).
Тaблицa № 1.
КРИТЕРИИ
1. Индентификaция и пoдбoр нaкoмпoзициoнните елементи
2. Пocтигaне нa рaвнoвеcие при рaзпoлaгaнетo нa кoмпoзициoнните елементи

3. Рaзкривaне oтнoшениетo нa знaците към oбoзнaчaвaните oбекти (елементи) изгрaждaщи кoмпoзициятa

ПOКAЗAТЕЛИ
1.1.Умение зa групирoвкa нaелементите.
1.2.Умение зa изгрaждaне нa кoмпoзиция oт рaзнooбрaзни елементи.
2.1. Умение зa прocтрaнcтвенo рaзпoлaгaне нa елементите в кoмпoзициятa.
3.1. Умение зa зaмеcтвaне, зaпoмняне
и изпoлзвaне нa знaците, придaвaйки
cмиcлoвocъдържaние нa инфoрмaциятa.
3.2. Умение зa изгрaждaне нa кoмпoзиция oт зaпaметени, зaдължителнo
предocтaвени кoдирaни изoбрaзителни елементи
3.3. Умение зa декoдирaне нa зaдължителнo предocтaвените изoбрaзителни елементи. изгрaждaщи кoмпoзициятa.
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Зa диaгнocтицирaне нa детcките твoрби е рaзрaбoтен инcтрументaриум зa
диференцирaнa oценкa нa прoявения уcет зa пocтигaне нa рaвнoвеcие.
Cтепени нa oценкa пo критерия „Индентификaция и пoдбoр нa кoмпoзициoнните елементи“:
Зaдoвoлителнo – Не е пocтигнaтo групирaне нa елементите.
Дoбрo − В рaбoтaтa е пocтигнaтo чacтичнo групирaне нa елементите.
Мнoгo дoбрo − В рaбoтaтa е пocтигнaтo групирaне нa елементите.
Oтличнo − Пocтигнaтo е изгрaждaне нa кoмпoзиция oт рaзнooбрaзни елементи.
Cтепени нa oценкa пo критерия „Пocтигaне нa рaвнoвеcие при рaзпoлaгaнетo нa кoмпoзициoнните елементи“:
Зaдoвoлителнo − Не е пocтигнaтo рaвнoвеcие в кoмпoзициятa.
Дoбрo − В рaбoтaтa е пocтигнaтo чacтичнo рaвнoвеcие.
Мнoгo дoбрo – В рaбoтaтa е пocтигнaтo кoмпoзициoннo рaвнoвеcие.
Oтличнo − Пocтигнaтo е кoмпoзициoннo и цветoвo рaвнoвеcие.
Cтепени нa oценкa пo критерия «Рaзкривaне oтнoшениетo нa знaците
към oбoзнaчaвaните oбекти (елементи) изгрaждaщи кoмпoзициятa“:
Зaдoвoлителнo – Не ca декoдирaни предocтaвените кoдирaни изoбрaзителни елементи.
Дoбрo − Чacтичнo декoдирaни и зaпaметени предocтaвените кoдирaни
изoбрaзителни елементи.
Мнoгo дoбрo − Умение зa чacтичнo изпoлзвaне нa знaците, придaвaйки
cмиcлoвo cъдържaние нa инфoрмaциятa.
Oтличнo − Умение зa изпoлзвaне нa знaците, придaвaйки cмиcлoвo cъдържaние нa инфoрмaциятa.
Нa третoклacниците бяхa пocтaвени cледните зaдaчи, изпълнени в рaмките нa двa учебни чaca в зaнимaниятa пo интереcи. Нacтoящият пoхвaт е прилoжен в групa oт 24 ученици.
Зaдaчa 1. Реaлизирaне нa кoмуникaтивнo нaмерение чрез кoдирaне и декoдирaне нa елементи oт рaзлични знaкoви cиcтеми (цифри, букви, цвят).
Цел: Възприемaне и зaпaметявaне нa кoдирaните елементи зa aпликирaне
нa декoрaтивнa фризoвa кoмпoзиция нa темa темa: „Шaл“.
Мaтериaли зa рaбoтa: тaблa нa кoдирaните елементи.
Прoцедурa: нa децaтa cе пoкaзвaт двaтa вaриaнтa нa тaблa върху кoитo ca
предcтaвени кoдoвете oпределени пocредcтвoм цифри нa елементите зa изпълнение нa фризoвите кoмпoзици:
Нa еднo тaблo cе предcтaвят cледните елементи: кръг мaлкo пo-гoлям oт
триъгълникa − 1 c жълт цвят, рaвнoбедрен триъгълник c прaв ъгъл oт дяcнo – 2
със cветлo зелен цвят, рaвнoбедрен триъгълник c прaв ъгъл oт лявo – 3 c тъмнo
зелен цвят. Ритъм нa редувaнетo: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2,3,1 oтгoвaрящo нa индивидуaлнa блaнкa 1.
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Нa другo тaблo cе предcтaвят cледните елементи: рaвнoбедрен триъгълник
c прaв ъгъл, oтдoлу влявo − 1 c виoлетoв цвят, рaвнoбедрен триъгълник c прaв
ъгъл oтгoре, oт дяcнo − 2 c червен цвят, кръг – 3 в cветлocин цвят. Ритъм нa
редувaнетo: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2.; oтгoвaрящo нa индивидуaлнa блaнкa 2.
Уcтaнoвявa cе пo вербaлен път дo кaквa cтепен децaтa caoвлaдели кoдирaнетo нa елементите.
Зaдaчa 2. Aпликирaне нa фризoвa кoмпoзиция нa темa: „Шaл“ в ритмичнo
редувaне нa рaзлични елементи.
Цел: Индефикaция и пoдбoр нa кoмпoзициoнните елементи.
Мaтериaли зa рaбoтa: предocтaвени нa cлучaен принцип рaзлични индивидуaлни блaнки (предвaрителнo пoдгoтвени нa oпределен фoрмaт цветни
ocнoви) нa кoитo ca фикcирaни cъoтветните кoдoве, предвaрителнo изрязaни
елементи (oт цветни лиcти), лепилo.
Прoцедурa: вcеки ученик нaмирa и пocтaвя cъoтветния елемент чрез
зaлепвaне нa индивидуaлнaтa блaнкaтa.
Зaдaчa 3. Трaнcфoрмирaне нa фризoвите кoмпoзиции в мoтив зa cъздaвaне
нa зaтвoренa кoмпoзиция – oрнaмент.
Цел: Умение зa групирaне нa гoтoвите фризoви кoмпoзиции кaтo елементи
изгрaждaщи мoтив.
Мaтериaли зa рaбoтa: цветнa ocнoвa c предвaрителнooпределен фoрмaт и
кoдирoвкa c букви.
Прoцедурa: учениците cе рaзпределят oт учителя oт пo шеcт децa в групa;
нa предocтaвенaтa цветнa ocнoвa те aпликирaт cвoите мoтиви, кoитo oт oбрaтнaтa cтрaнa ca кoдирaни c букви (A, Б, В, Г, Д, Е), кaтo пo тoзи нaчин oт вcякa
групa ще cе пoлучи oрнaмент (зa групa oт 24 ученикa cе пoлучaвaт четири oрнaментa).
Зaдaчa 4. Cъcтaвяне нa пo-гoлямa зaтвoренa кoмпoзиция нa темa „Килим“.
Цел: Пocтигaне нa рaвнoвеcие при рaзпoлaгaнетo нa кoмпoзициoнните
елементи.
Мaтериaли зa рaбoтa: тaблo c кoдирaне чрез геoметрични цветни фигури.
Прoцедурa: вcякa групa ученици пocтaвя cвoя oрнaмент нa тaблoтo cлед
кaтo е декoдирaл негoвoтo мяcтo.
Прoведенaтa екcпериментaлнa рaбoтa пo предcтaвения мoдел пoзвoлявa дa
cе уcтaнoви динaмикaтa в рaзвитиетo нa изoбрaзителнaтa пoдгoтoвкa нa децaтa,
нa техните възмoжнocти и кaчеcтвa пo пocoкa нa:
• уcвoявaне нa грaдивните елементите нa декoрaтивните кoмпoзиции;
• уcвoявaне нa кoмпoзициoнни умения и уcъвършенcтвaне нa кoмпoзициoннoтo изгрaждaне нa детcкaтa твoрбa, чрез кoдирaне и декoдирaне;
• oбoгaтявaне нa притежaвaните oбрaзни предcтaви и нaблюдaтелнocт.
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Oтрaзявaнетo нa пoлучените резултaти прoизтичaoт редa нa излoжение
нa изcледвaните явления. Aнaлизът нa пoлучените резултaти oтрaзявa динaмикaтa нa рaзвитие пo критерии кaктo cледвa:
Cтепени нa oценкa пo критерия „Индентификaция и пoдбoр нa кoмпoзициoнните елементи“:
Oтличнo – 46 % ca пocтигнaли ca изгрaждaне нa кoмпoзиция oт рaзнooбрaзни елементи.
Мнoгo дoбрo – 40 % в рaбoтaтa cи учениците ca пocтигнaли групирaне нa
елементите
Дoбрo – 11 % в рaбoтaтa cи ca пocтигнaли чacтичнo групирaне нa елементите
Зaдoвoлителнo – 3 % не е ca пocтигнaтo групирaне нa елементите
Cтепени нaoценкa пo критерия „Пocтигaне нa рaвнoвеcие при рaзпoлaгaнетo нa кoмпoзициoнните елементи“:
Oтличнo – 57 % oт децaтa ca пocтигнaли кoмпoзициoннo и цветoвo рaвнoвеcие.
Мнoгo дoбрo – 23 % oт децaтa в cвoите риcунки ca пocтигнaли кoмпoзициoннo рaвнoвеcие.
Дoбрo – 12 % в рaбoтите е пocтигнaтo е чacтичнo рaвнoвеcие.
Зaдoвoлителнa oценкa – 8 % oт децaтa не ca пocтигнaли рaвнoвеcие в кoмпoзициятa.
Cтепени нa oценкa пo критерия „Рaзкривaне oтнoшениетo нa знaците
към oбoзнaчaвaните oбекти (елементи) изгрaждaщи кoмпoзициятa“
Oтличнo – 45 % умеят дa изпoлзвaт знaците, придaвaйки cмиcлoвo cъдържaние нa инфoрмaциятa.
Мнoгo дoбрo – 38 % ca пocтигнaли умение зa чacтичнo изпoлзвaне нa
знaците, придaвaйки cмиcлoвo cъдържaние нa инфoрмaциятa.
Дoбрo – 15 % чacтичнo ca декoдирaли и зaпaметили предocтaвените кoдирaни изoбрaзителни елементи.
Зaдoвoлителнo – 2 % не ca декoдирaли предocтaвените кoдирaни изoбрaзителни елементи.
При изcледвaнетo нa видoвете декoрaтивни кoмпoзиции въз ocнoвa пoзнaвaнетo нa техните грaдивни елементи зaлoжихме нa метoди и пoдхoди, кoитo нacърчaвaт caмocтoятелнocттa, твoрчеcките търcения и емoциoнaлните
преживявaния нaучениците. Без дa прoменяме oбрaзoвaтелнoтo cъдържaние,
предвиденo в прoгрaмите, cе прилoжи нaшия мoдел cъoбрaзнo: интелектуaлните, възрacтoвите възмoжнocти и cпocoбнocти, пoтребнocти и интереcи нa
децaтa, зa дa уcъвършенcтвaме техните кoмпoзициoнни умения при декoрaтивните дейнocти и визуaлнo-кoмуникaтивни кoмпетенции.
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Пooтнoшение нa cтепентa нa пocтигнaтocт нa целтa, зaдaчите и хипoтезaтa
нa изcледвaнетo мoже дa cе приеме че:
1. Пocтигнaтa е ocнoвнaтa цел нa изcледвaнетo при oтрaзявaне нa прoблемите във връзкaтa между твoрчеcтвoтo и декoрaтивните дейнocти в нaчaлнa
училищнa възрacт и педaгoгичеcкaтa oргaнизaция зa cтимулирaне уcвoявaнетo
нa видoвете декoрaтивни кoмпoзиции въз ocнoвa пoзнaвaнетo нa техните грaдивни елементи и визуaлнo-кoмуникaтивните кoмпетенции.
2. Пocтигaнетo в знaчителнa cтепен, нa целтa и пoтвърждaвaнетo нa хипoтезaтa нa изcледвaнетo, дaвa ocнoвaние дa cе cмятa, че трудът е цялocтен, пoлезен и знaчим oт теoретикo-прaктичеcкa гледнa тoчкa.
3. Теoретичният преглед нa прoблемa пoкaзвa, че уcвoявaне нa видoвете
декoрaтивни кoмпoзиции въз ocнoвa пoзнaвaнетo нa техните грaдивни елементи в зaнимaниятa пo интереcи при 9−10-гoдишни децa мoже дacе ocъщеcтви
чрез прилaгaнетo нa cемиoтичния пoдхoд, при кoетo дететo дa е aктивен cубект.
4. Предлoженият пoдхoд и пoетaпнoтo уcлoжнявaне нa кoдирaнетo и
декoдирaнетo нa знaците при изoбрaзителните зaдaчи ca уcлoвие и възмoжнocт
зa блaгoприятнo мултифункциoнaлнo и кoмплекcнo рaзвитие нa децaтa.
Знaчимocттa нa изcледвaнетo cе изрaзявa в теoретичен и нaучнo-прилoжен acпект. Теoретически тя cе cъcтoи в изгрaждaнетo нa cъвременнa ocнoвa
зa oптимизирaне фoрмирaнетo нa кoмпoзициoнни умения при декoрaтивните дейнocти чрез cъчетaвaне нa трaдициoнни и инoвaтивни метoди, техники и
технoлoгии.
Неoбхoдимo е прoдължaвaнетo нa изcледвaнетo и oткривaнетo нa пcихoлoгичеcките и педaгoгичеcките пoлетa, в кoитo дacе aктуaлизирa.
Пocледвaщ изcледoвaтелcки интереc зa cегa предcтaвлявaт възрacтoвите и
coциaлните предпocтaвки зa рaзвитиетo нa тoзи пocъщеcтвo cемoтичен мoдел.
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ЗА ПОНЯТИЯТА „ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА“
И „УЧИЛИЩНА КУЛТУРА“
Светлозар Вацов
ABOUT THE TERMS „ORGANIZATIONAL CULTURE“
AND „SCHOOL CULTURE“
Svetlozar Vatsov
ABSTRACT: In business organizations, the main tool for management is the market,
in administrational organizations – the hierarchy and in educational institutions –
the culture, understood as norms, values, ideals, believes traditions, knowledge, and
information. The article analyzes the similarities and the differences in both terms
„organizational culture“ and „school culture“ and the relationship between them.
The organizational culture is defined as a specific characteristic of the organization,
a solid mix of shared values, visions and behavioral norms, that direct and regulate
the relationships between the members of the organization and influence its functioning and contact with the outside world. In comparison to other types of organizational cultures, a specific thing about the school culture is that it is formed from
two subcultures with significant behavioral and status differences between them –
the culture of the teachers and the culture of the students.
KEYWORDS: Management of the school, organizational culture, school culture, a
culture of the teachers, a culture of the students.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 82/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Съвременните изследвания на ефективността на управлението на организации от различни сфери на човешката дейност все повече недвусмислено
доказват, че „при стопанските организации основен инструмент за управление
(мениджмънт) се явява пазарът, при административните организации – йерархията, а при образователните организации главен инструмент за управление е културата, разбирана като норми, ценности, идеали, вярвания, традиции,
знания, информация“[1, 61 – 62] Това налага както внимателно изучаване и диагностика на всички аспекти на културата на организацията, така и осъзнаване
на необходимостта от провеждане на активни мероприятия по нейното изменение, адекватно на промените във външната среда.
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Терминът „организационна култура“ е въведен за първи път от Ендрю Петигрю [6], като едновременно с него в бизнес литературата става популярен
и терминът „корпоративна култура“. Негови автори се явяват Т. Дийл и А. Кенеди (Deal, Kennedy, 1982) в книгата им „Корпоративна култура“ и Т. Питър
и Р. Уотърман чрез книгата им „В търсене на съвършенство“ (1982 г.). Найпопулярните автори в тази област са Уйлям Оучи, Алън Кенеди, Чарлз Хенди,
Едгар Шейн с книгата си „Организационна култура и лидерство“, Ким Камерън
и Робърт Куин, Хеерт Хофстеде и др.
С нарастването на интереса към тази проблематика се наблюдава размиване на термина „организационна култура“, тъй като всеки изследовател, мениджър и консултант започва да влага свой смисъл, който отговаря на собствените му разбирания и интереси. „Разбирането на феномена „организационна
култура“ е възможно само ако се определят в исторически план корените му и
се изведат основните причини, които водят до доминирането на този термин
и до масовата му употреба от изследователи, мениджъри и консултанти.“ [4,
14 – 15].
Както общото понятие „култура“, така и словосъчетанието „организационна култура“ няма еднозначно тълкуване и всеки автор се стреми да даде
собствено определение. В контекста на настоящето изследване представлява
интерес да се проведе позиционно сравнение между: „корпоративна култура“,
„организационна култура“ и „предприемаческа култура“. Разногласията в интерпретацията на тези понятия имат повече академичен характер. На практика
съпоставянето на понятията организационна, корпоративна, предприемаческа
и управленска култура води до тяхното смесване.
Въпреки терминологичните трудности, съвременните усилия са насочени
не само към дефиниране, но и към определяне на измерението и диагностицирането на организационната култура. Тя се разглежда като структурно образуващ за организацията фактор. В този смисъл Е. Шейн дефинира организационната култура като „... модел на споделени базисни допускания (предположения),
научавани от групата, докато разрешава своите проблеми при адаптирането
към външната среда и вътрешната интеграция, които работят добре, за да се
приемат за валидни и за коректен начин на възприемане, мислене и чувстване
от новите членове във връзка с тези проблеми“ [7, 63].
В полето на мениджмънта организационната култура представлява отличителна характеристика на организацията, динамичен, многоизмерен и многопластов феномен, холистична сплав от споделени ценности, възгледи и поведенчески норми, които насочват и регулират взаимоотношенията на членовете
на организацията и влияят върху нейното функциониране и взаимодействие с
външната ѝ среда. По-конкретно предмет на изследователски интерес са въпросите за дефинирането на характеристиките на организационната култура, за
нейните съдържателни компоненти, измерение, типологии, модели, функции,
значимостта ѝ за организацията, за взаимовръзките ѝ с лидерството, ефективността и управлението на промените и др.
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Ако разгледаме мениджмънта като наука, то мениджмънтът на културата
като клон на общата теория на управлението се явява своеобразен „срез“ на
явлението култура на равнище организация. Формирайки някаква „програма“
за управление, изменяйки обекта на управление, събектът на управление т. е.
властта, формира или изменя културата на организацията (осъзнато или неосъзнато).
Организационната култура представлява съвкупност от колективни базови представи, получавани от групата при решаване на проблемите на адаптацията към измененията на външната среда и вътрешната интеграция, ефективността на които се оказва достатъчна, за да се смятат за ценни и да се предават
на новите членове на групата в качеството на правилна система за възприемане
и разглеждане на възникващите проблеми. Тя се проявява външно чрез достъпни за наблюдаване символи (емблеми, униформи, ритуали и т. н.) и чрез общоприети от членовете на организацията ценности, норми и правила на поведение. Влиянието на организационната култура върху ефективната им дейност
понякога е съпоставимо с въздействието на материалните фактори.
Необходимо е да подчертаем, че съществуват три основни характеристики
на организационната култура:
1. Културата се създава от хората. Това е набор от създадените от хората
елементи, които са били изобретени или открити в миналото и се предават от
поколение на поколение;
2. Културата е феномен, който се учи. Нейните елементи обучават или
те се наблюдават от новите членове на обществото, които ги възприемат като
нормативно-поведенчески отношения в социалния живот;
3. Културата притежава незначителна динамика. Като правило културните вариации и изменения стават много бавно и изискват време. Те се явяват
резултат от процеса на адаптация, отговор на външното въздействие.
Един от най-популярните в специализираната литература модел на организационната култура е моделът на Едгар Шейн [7]. Той включва три нива и се
представя по следния начин:
Първото ниво формира основните представи за хората и света относно:
– обкръжаващата среда на организацията;
– вътрешността на организацията;
– същността на човека;
– природата на човешките постъпки, в частност представата за активността и работата;
– междуличностните отношения.
Не е възможно да се разбере същността на организационната култура, без
да се познават посочените основни елементи. В повечето случаи те са неосъзнати и не могат да се разглеждат изолирано един от друг. Например човешката
същност ще въздейства върху междуличностните отношения и ще определи
техния характер. Те ще се влияят и от промените във външната среда на организацията.
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Второто ниво представлява отражението на основните представи за хората и света в конкретни ценности и стандарти на поведение. Те могат да бъдат
„писани“ и „неписани“. Към първия тип могат да се посочат напр. Етичен кодекс на работещите с деца, Харта за правата на пациентите, както и някои
вътрешни правила от общоразработените за дадена организация.
Третото ниво включва културните индикатори – език, дрехи, ритуали,
история, архитектура. На него невидимите ценности стават видими и се интерпретират е помощта на символи и ритуали.
Друг модел за организационна култура, който се описва в специализираната литература, е разработен от Ф. Харисън и Г. Каръл [3]:
Той включва различни елементи:
1. Мястото на всеки в организацията.
При едни култури се цени прикриването на вътрешните настроения, при
други се поощряват външните ѝ проявления. В едни случаи независимостта и
творчеството се проявяват чрез сътрудничество, а в други – чрез индивидуализъм.
2. Комуникационна система и език на общуване.
В зависимост от отрасловата, функционалната и териториалната принадлежност на организацията се използва различна устна, писмена и невербална
комуникация. Специфични също са жаргонът, абревиатурите и жестикулациите.
3. Външен вид и дрехи.
Разнообразните униформи и специални дрехи, деловият стил и др. потвърждават наличието на множество микрокултури.
4. Навици и традиции в областта на храненето.
Засягат се организирането на храненето на работниците; наличието или
липсата в предприятието на специално създадени места за хранене; дотация на
храненето; периодичност и продължителност на приемане на храна; сядат ли
заедно ръководители и подчинени или липсват такива традиции.
5. Отношение към времето и неговото използване.
Тук се разглеждат степента на точност, спазването на разпределението по
време, монохронно или полихронно използване на времето.
6. Взаимоотношения между хората.
Определя се: степента на формализация на отношенията; начин за разрешаване на конфликтите; получаване на подкрепа. Взаимоотношенията се разглеждат по възраст и пол, статус и власт, мъдрост и интелект, опит и знания,
ранг и протокол, религия и гражданство.
7. Ценности и норми.
Ценностите са сбор от критерии за оценка, представите за добро и зло.
Нормите са съвкупност от предположения и очаквания но отношение на определен тип поведение. Чрез ценностите и нормите става ясно какво хората
ценят в живота на организацията – положение, място, титлите и т. н. и как тези
ценности се съхраняват.
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8. Вяра и отношение.
Отчита се вярата в: ръководството, успеха, собствените сили, взаимопомощта, етичното поведение, справедливостта и др. Разглеждат се отношенията
към колегите, клиентите и конкурентите, към злото и насилието, агресията и
др., влияние на религията и морала.
9. Процес на развитие на работниците.
Рутинно или осъзнато изпълнение на работата; интелект или сила; процедури за информиране на работниците; признаване на логиката в разсъжденията или отказ от него; абстракция и концентрация в мисленето или заучаването;
подходи към обяснение на причините.
10. Трудова етика и мотивиране.
Отношение към работата, организация на работното място, качество на
работата, навици в работата, оценка на работата и възнаграждение, отношение
човек-машина, индивидуална или групова работа, придвижване по служба.
В съвременната литература съществуват много определения на понятието „училищна култура“ или „организационна култура на училището“. Няма
единно общопризнато определение. Понятието „училищна култура“ не е достатъчно ясно и последователно определяно. То се използва синонимно с цял ред
други понятия:- „атмосфера“, „ethos“ и „sapa“. Въпросите на „психологическия
климат“ и училищната култура се изследват и разработват в общото русло на
теорията и контекста на „организационната култура“. Един от първите у нас и
безспорно признат изследовател на училищната култура е проф. Иван Иванов.
През 2010 година той издаде своята книга „Мениджмънт на училищната култура“, в която обобщи дългогодишните си търсения в тази област [5].
Организационно-педагогическата култура на учебното заведение по аналогия с организационната култура въобще може да бъде определена като система от норми, традиции, стил на поведение, способи на дейност и на мислене,
както на педагозите, така и на учениците и на техните родители. Тя оказва съществено, понякога дори решаващо влияние на състоянието и резултатите на
учебно-възпитателния процес. От нея зависи желанието и умението или, напротив, нежеланието и неумението на педагозите да управляват нестандартните за тях, бързо изменящи се ситуации. Всяка иновация ще бъде неефективна
без съответното изменение на културата, имаща фундаментално значение за
правилното развитие на училището.
Училищната култура представлява тип специфична организационна култура – на училищните организации. Тя се състои от различни субкултури – на
учениците, на учителите и на администрацията. Някои изследователи включват
в нейното съдържание и други субкултури. Например Ш. Круз и К. Луис включват в съдържанието на училищната култура следните субкултури на учениците, на учителите, на училищния администратор, на училищния район, на общността (населеното място, квартала) и на родителите на учениците. Най-често
в съдържанието на училищната култура при този подход сс включва културата
на родителите. Това обаче е дискусионно, тъй като родителите не са членове
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на училищните организации. От тази гледна точка културата на родителите е
по-скоро фактор на външната среда на училищната организация, който оказва
силно влияние върху училищната култура.
К. Димък и А. Уоркър посочват четири насоки, в които се групират различните измерения на организационната култура на училището[по 5].
Организационни структури – физически ресурси, финансови ресурси,
външни структури, към които принадлежи училището, време, човешки ресурси, учители, ръководство, механизми за вземане на решения.
Лидерство и процеси на управление – степен на централизация на властта
в училището, лидерски стил, акцент върху обучението или върху администрацията, степен на сътрудничество и участие на училищния персонал в управлението на училището, степен на активност и как това се постига (стимулиране),
планирането като аспект на училищното управление, начин на вземане на решения, междуличностни връзки, разрешаване на конфликти, развитие на персонала.
Курикулум – цели и задачи, диапазон на предмети и дисциплини, предлагани на учениците, нива, стандарти или класове, в които се предлага обучението, интеграция, диференциация и релевантност на обучението.
Обучение – схващания за учебното съдържание (какво да се преподава и
учи), схващания за отношението между учители и ученици, отношения между
родители и учители, методи и техники на обучение, ролеви очаквания към учителите, оценяване иа постиженията, съотношение в обучението на ръ ководство и съветване на учениците.
Т. Дийл и К. Петерсън разглеждат следните функции на училищната култура [2]:
1. Културата благоприятства ефективността и продуктивността на училището (Пърки и Смит, 1983; Левайн и Лезот, 1990; Нелсън и колеги, 1996; Лейтлууд и Луис, 1998). Учителите постигат успехи посредством култура, ориентирана към продуктивност, изпълнение на работата (трудолюбие, посвещаване
на работата и постоянство) и напредък (усъвършенстване начина на обучение).
Подобна култура помага на учителите да преодолеят несигурността в работа си
(Лорти, 1975), поставяйки фокус върху колегиалността. Тя създава мотивация
за постоянстване в изискващото много работа обучаване на тридесет ученици
в малко, най-често изолирано пространство. Тя окуражава, санкционира и награждава професионалистите в постоянните им усилия да се усъвършенстват.
2. Културата подобрява колегиалността, съвместната работа, комуникацията и практиките по решаването на проблеми (Литьл, 1982; Петерсен и Брицк,
1994; Круз и Луис 1997; Ду Фор 2007). Учителите, които ценят колегиалност а и
съвместната работа, предоставят по-добри възможности за професионална и
социална обмяна на идеи, подобряване ефективни практики и тяхното разпространяване, за решаването на проблеми.
3. Културата насърчава иновациите и училищното усъвършенстване (Литьл, 1992; Луис и Майлс, 1990; Дийл и Петерсен, 1990; Круз и Луис, 1997; Уотърс,
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Марцапо и МакНулти, 2004). Токсични култури, приютяващи посредственост,
бездейност и апатия е малко вероятно да бъдат иновативни. С тях контрастират
училищата, които окуражават промяната и рискуват приемайки и насърчавайки хората, търсещи иновативни практики и експериментиращи нови подходи.
4. Културата изгражда отдаденост и разпалва мотивацията (Шейн, 1985,
2004).Учителите биват мотивирани и с чувство за отдаденост към училището, което има значими ценности и благородни цели. Мотивацията се подсилва
чрез ритуали, подхранващи идентифицирането с училището, традиции, които
засилват връзката с него, церемонии, изграждащи общността и истории, които
предават и изразяват сърцето и душата на предприятието.
5. Културата усилва енергията и духа на училищния персонал и на учениците. Отдавна се знае, че социалният климат и културата влияят на емоционалността и психическата ориентация па училището. Мнозина казват, че
контекстът е заразен. Такъв е случаят с училищата, които са оптимистични и
грижовни.
Преобладаващият мениджърски стил в българското образование се свързва с прилаганите културни практики, които характеризират йерархичния тип
училищна култура. За този тип култура са характерни формалните правила и
стандартизираните процедури, които поддържат целостта на организацията.
Организациите са ориентирани към поддържането на стабилността и предсказуемостта. Мениджърите са горди да изпълняват ролята на добри координатори. В ценностните предпочитания най-високо са ранжирани уменията за управление на системата за контрол. От тази гледна точка ръководителят е преди
всичко експерт, който е изключително добре информиран. Той спазва строго
всички детайли и участва с експертните си знания и умения. Влиянието му се
основава на контрола върху информацията. Управлението на документацията
и информацията са основни задачи, следват уменията за управление на акултурацията. Те се свързват със способността за ясното дефиниране на политиката,
ценностите и задачите в училището, подпомагане на педагозите в тяхната социализация и интеграция към културата на организацията. Основен приоритет в дейността на директорите по отношение на акултурацията е създаването
на церемонии и учредяването на награди, които да обогатят ценностите и културата на педагогическия и непедагогическия персонал.
Резултатите показват, че самооценката на директорите за техните управленски умения е по-висока от оценката на техните подчинени. Изследването
на съответствието между самооценката на мениджърските умения и оценките
от подчинените очертава следните съществени различия във възприемането
на културните практики, прилагани за управление в училище: В доминиращия
профил на мениджърската компетентност уменията за управление на междуличностните взаимоотношения са на първо място, качеството на обучението –
на второ, на трето място – екипите, а иновациите са на четвърто място. Тези
резултати показват, че ръководителите оценяват управленския си стил като
гъвкав и ориентиран към съгласуване изискванията на вътрешната и външната
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среда. От изследваните дванадесет умения директорите поставят едва на девета позиция уменията за управление на системата за контрол и на единадесето
място – тези за управление на координацията, които се отнасят към йерархичния тип организационна култура. да се подпомогнат ръководителите при повишаването на общата им управленска компетентност и да се идентифицират
уменията, които са най-очаквани, за да се подкрепи процесът на промяна на
организационната култура като фактор за повишаване ефективността в управлението на училището. В крайна сметка организационно-педагогическата
култура зависи преди всичко от неговия ръководител. Затова разработването
на стратегия за изменение на културните ценности и представи на педагогическия колектив, желанието за преориентация на междуличностните отношения,
въвеждането на система от норми и правила за поведение не могат да донесат
очаквания ефект, ако липсва желание у ръководителя да усъвършенства своята
лична управленска компетентност. Следователно работата по изменението на
организационната култура в училище трябва да започне от промяната в неговия стил на ръководство.
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ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ НА УЧЕНИЦИ –
МОМЧЕТА ОТ III КЛАС, КАТО ФАКТОР ПРИ
ОБУЧЕНИЕТО ПО БОЙНИ ИЗКУСТВА
Северин П. Акерски, Ст. Базелков
PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS –
BOYS FROM CLASS III, AS A FACTOR
IN MARTIAL ARTS TRAINING
Severin P. Akerski, St. Bazelkov
ABSTRACT: In recent years, the martial arts are becoming more popular locomotor
activity that causes attention and awakens interest students of all ages and gender.
Classroom level physical education and sport at times becomes dull and uninteresting. System of Physical Education need to continuously refine and update. This provoked and directed our attention to the study of the physical fitness of students and
implementation of a model for training in martial arts.
KEYWORDS: physical training, physical ability, martial arts, motor disability, motor skills, physical culture
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 89/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Бойните изкуства са все по-популярна двигателна дейност, която предизвиква вниманието и събужда интереса на учиници от всички възрасти. Широкообхватната реклама на тези спортове както и филмовата индустрия и киното,
са основен фактор за повишения интерес. В същото време, принос има и дейността на спортните клубове и федерации, с регулярното организиране на разнообразни демонтративни прояви, спортни събития и мероприятия. Интерес
към бойните спортове има както от страна на момчетата, така и от страна на
момичетата. Причините са различни: авангарден спорт, възможност за лесно
поддържане на физическа форма, интересна заобикаляща среда, придобиване
на възможност за самоотбрана и др. Разбира се вероятно, поради силовия си
характер или директния сблъсък, който предполагат файтинг дисциплините,
мъжкият пол има по-висок процент на участие.
При наблюдения, през последните години, забелязваме загуба на интерес
в урочната работа по физическо възпитание и спорт. При проведени беседи с
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ученици, се оказва че в определени моменти учебният процес е скучен и безинтересен. Вероятните причини за това са: инертност и рутинност на педагогическите кадри, информационния свят е магнетичен, липса на мотивация сред
младото поколение, занижен контрол и др. От друга страна не е тайна, че е на
лице тенденция за влошаване на кондиционната и двигателно-координационна
подготовка на учениците, а и във виртуалността нещата се случват по-лесно,
отколкото в реалността. Затова системата на Физическо възпитание и спорт е
необходимо непрекъснато да се усъвършенства и осъвременява, с нови спортове и форми на двигателна активност, за да бъде провокативно, интересно и
полезно. Въпреки заложеното обучение по бойни изкуства в допълнителните
ядра, в България има малко училища, където те се изучават и преподават. Това
провокира и насочи нашето внимание към изследване на физическата дееспособност на ученички и прилагането на модел за обучение по бойни изкуства.
[3,4,5]
Според държавните образователни изисквания и стандарти бойните изкуства са включени, като модул в допълнителните ядра, в прогимназиалния етап
на обучение. Там се посочва, че учениците трябва да овладеят основните елементи от техниката на един боен стил и да притежават необходимата физическа
подготовка. [2,6,7]
При направеното предварително проучване, в спортни клубове и школи в
гр. Шумен установихме че 35 % от учениците практикуват бойни изкуства 52 %
практикуват други спортове и 13 % не практикуват никакъв спорт. Повече от
половината практикуващи ученици бойни изкуства са на възраст 8 – 9 години.
Затова считаме, че изучаването на бойни изкуства може да започне по-рано от
прогимназиалния етап на основна образователна степен, а именно още в началния етап. Спецификата, свързана с характера на източната култура и философия, според нас би довела до повишаване на вниманието, мотивацията и
дисциплина, както и до положително въздействие за овладяване на повишеното ниво на агресия. Всичко това ни провокира да проведем изследването с контингент момчета, практикуващи бойни изкуства, по модел за начално обучение
по бойни изкуства. Моделът приложихме в шуменски спортен клуб – Школа за
изучаване на бойни изкуства Зан-Шин.
Цел на нашето изследване е да диагностицираме физическата дееспособност на ученици от трети клас в начален етап на основна образователна степен,
като фактор за реализиране на задачите при обучението по бойни изкуства.
Основна задача на изследването е да проучим и оценим морфо-функционалните и физически показатели, като предпоставка за решаване на образователните задачи, свързани урока по физическо възпитание. За решаване на
поставените задачи и за постигане на целта, използвахме методика включваща
метод на теоретичния анализ и синтез, педагогическо наблюдение, констатиращ експеримент, методи за изследване на физическата дееспособност, математико-статистически методи.
В експеримента бяха обхванати 60 ученици на възраст 8 – 9 години (трети
клас), групирани в една контролна и една експериментална група. Контролната
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група изпълнява предвиденото поурочно разпределение в часовете по физическо възпитание и спорт, а експерименталната работи по програма и методика
за начално обучение по бойни изкуства.

Анализ на резултатите
Изчислените статистически величини използвахме за таблично и графично представяне на резултатите. Съставихме тестова батерия от 10 теста, които
дават информация за основните двигателни качества. Чрез първия тест – скок
на дължина с два крака от място, диагностицирахме взривната сила на долни
крайници. Средната стойност при контролната (КГ) е 160 сантиметра, при относителна еднородност на групата. В експерименталната група (ЕГ) този резултат е с 5 сантиметра повече, но при малко по-голям размах на стойностите.
Коефициентът на вариация е 6 % и за двете групи. Ппроцентът на прираст е
относително нисък (4 %), което показва, че в тази възраст е необходимо да се
прецизират и правилно да се дозират упражненията за развиване на взривната
сила на долните крайници.
Показатели, характеризиращи физическата подготовка на 8 – 9 годишни
ученици – момчета, от III клас, (Контролна група).
№

Тестове

n

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Скок
Совалка
Опори
Клек
Преси
50 м.
Напречен шпагат
Далъжен шпагат
Мост
Почукване

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Xmin
105
22.5
1
12
15
11.1
8
3
25
70

Статистически показатели
Xmax
R
X
Sx
160
55
135.8
9.12
30
7.5
24.8
2.55
47
46
19.5
7.52
58
46
30.9
9.04
47
32
31.7
8.09
15.1
4
12.6
0.7
38
30
26.8
6.41
38
35
22.7
8.84
80
55
61.5
13.79
115
45
99.5
9.4

V%

6
12
33
31
24
6
23
45
22
14

Чрез теста совалка, получаваме информация за скоростно силовата издръжливост. Подобрението на времето за изпълнение на теста е 0,6 сек. Стойностите в таблиците за вариационен анализ налагат извода, че скоростните
възможности в тази възраст са доста консервативни и изискват по-сериозно
внимание.
По отношение на силата и силовата издръжливост на горните крайници и
раменния пояс отчитаме най-висок прираст. Това се потвърждава от резултатите получени от теста „Сгъване и разгъване на ръцете в опора“, където прираста е
47 %. Длъжни сме да отбележим, че при този тест се наблюдава най-голямо групиране на случаите около средната стойност. При КГ ранга на разпределение е
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46 докато при ЕГ тази стойност е 35. Съответно и коефициента на вариация за
ЕГ е доста по-нисък (33 %), което ни позволява да я определим като приблизително еднородна.
При проследяването на силовата издръжливост на долни крайници, с теста клек за 60 сек., наблюдаваме еднородни стойности без да се отчита някакъв
процент на прираст. Това обстоятелство подсказва, че е необходимо моделът по
бойни изкуства да бъде доусъвършенстван в тази посока.
При сравняването на показателя характеризиращ силата и силовата издръжливост на коремнана мускулатура и мускулите на гърба отчитаме достатъчна разлика в подкрепа на приложения модел с 6 % прираст, прогрес.
Показатели, характеризиращи физическата подготовка на 8 – 9 годишни
ученици – момчета – III клас, обучавани по модел за начално обучение
по бойни изкуства, (Експериментална група).
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тестове
Скок
Совалка
Опори
Клек
Преси
50 м.
Напречен шпагат
Далъжен шпагат
Мост
Почукване

n
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Xmin
105
21.14
15
15
15
11
9
13
25
70

Статистически показатели
Xmax
R
X
Sx
165
60
140.1
18.9
30.6
9.46
25.2
2.4
50
35
28.4
10.9
58
43
30.8
11.8
49
34
33.4
8.2
22.6
11.6
13
3.4
42
33
26.9
9.9
40
27
22.8
9.46
81
56
58.4
15.9
115
45
95.8
13

V%

6
12
33
31
24
6
23
45
22
14

Диагностиката на двигателното качество бързина (с четирите си форми на
проявление – бързина на реакцията, скорост на единичното движение, максимална честота на движенията и способност за бързо започване на движението),
направихме чрез теста „ 50м. Гладко бягане“. Сравняването на получените резултати при ЕГ и КГ за равнището на качеството бързина показват, че средните
стойности на времето за пробягване на 50м. са почти идентични. Регистрираната разлика не заслужава интерпретация тъй като тя по-скоро се дължи на
случайни причини. Вариативността и при двете групи е сравнително ниска,
което ги определя като силно еднородни. Това се доказва от коефициента на
вариация, които съответно за КГ и ЕГ са 6 %.
Незначителни разлики между КГ и ЕГ отчетохме при диагностиката на качеството гъвкавост на долни крайници и трупа – 3 % при напречен шпагат, 8 %
при надлъжен шпагат и 1 % при мост от тилен лег, което говори, че приложения
модел повлиява гъвкавостта но в недостатъчно висока степен, каквато е характерна за единоборствата. Информацията получена чрез теста почукване на ди-
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скове за 60сек., където отчитаме честотата на реакция. 4 % прираст в полза на
експерименталната група, ни сигнализира, че моделът повлиява положително
тази характеристика.
Сравнителна таблица процента на разликите:

№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Тестове
Скок
Совалка
Опори
Клек
Преси
50 м.
Напречен шпагат
Далъжен шпагат
Мост
Почукване

n
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

X кг
135
24
19
30
31
12
26
22
61
99

Xег
140
25
28
30
33
13
27
23
58
95

R
5
1
9
0
2
1
1
1
3
4

Прираст, Посока на
прогрес % нарастване
4
4
47
0
6
8
4
5
5
4

+
+
+
+
-

Анализът на резултатите от изследването на физическата подготовка на
ученици – момчета от III клас, ни позволява да обобщим:
1. Моделът за начално обучение по бойни изкуства е съдействал успешно
за развиване на общата физическа подготовка и физическа дееспособност;
2. В най-значителна степен се подобрява силовата издръжливост на горни
крайници, гъвкавостта и бързината;
3. Необходимо моделът да бъде прецизиран в посока силова издръжливост на долни крайници; бързина и скоростна издръжливост.
4. Апробираният модел може да бъде внедрен в урочната или извънурочната работа по физическо възпитание и спорт, за решавание на образователните задачи.
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РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА
ВЪЗРАСТ И НУЖДАТА ИМ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ
ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ВЪЗПИТАНИЕ
Снежа Н. Рачева
THE PARENTS OF CHILDREN OF PRE-SCHOOL AGE
AND THEIR NEED FOR PEDAGOGICAL KNOWLEDGE,
SKILLS AND EDUCATION
Snezha N. Racheva
ABSTRACT: Why should we train and educate the parents? How to train and educate them? When to educate them? These questions are being imposed more and
more on the educational system in Bulgaria. They are becoming more and more
relevant and urgent. They have been present in Bulgarian education ever since its
creation in the 18th century, to this day.
KEYWORDS: parents, family, teachers, education, training, children, pedagogical
knowledge, skills, experience.
В педагогическата литература, статии и учебници винаги присъства раздел
за работа с родителите. В педагогическите списания от 19 век има особено много материали посветени на работа със семействата на децата от предучилищна
и училищна възраст, добър опит, насоки за форми на взаимна работа между
институцията и семействата. Набляга се на проучване на начина на живот на
семейството: посещения по домовете с цел запознаване с цялото семейство, с
бита и културата на семействата; много внимание се е обръщало на общи мероприятия учители и родители; беседи по вълнуващи родителите въпроси; общ
труд за подобряване условията в училищата и др. Родителите имат изключително доверие, уважение и респект към учителите. Казаното от учителя е закон за
родителя.
В комунистическото общество беше наложен пълен контрол върху целия
живот на хората, включително и върху семейните отношения, възпитание и
образование на децата. Образователната система изцяло беше сложила ръка
върху възпитанието и образованието на децата и имаше власт да се разпорежда
с бъдещето им. Родителите бяха длъжни безропотно и с благодарност дори да
се подчинят на волята на партията, обявила се за всесилна и все грижеща се за
своите подопечни. Родителските отговорности бяха иззети или обезличени до
незначителни и прехвърлени върху образователните институции. Ясно е защо
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се правеше това − контрол и манипулиране на човека за постигане на едни определени цели, но това е друг въпрос. От семействата се изискваха и налагаха
правила и норми на поведение. Огромната част от хората живееха живот като
на всички или почти всички: еднакви дрехи, еднакви коли, еднаква храна, еднакви къщи, еднакво образование, една държавна телевизия, два – три партийни вестника. Това беше живот със строги рамки и ограничения, толкова, колкото да стига на всеки, за да не надигне глава към „империалистическия, загнил
„запад“. Контрол върху всеки и всичко. Сега, когато всеки е свободен да говори,
учи и прави това, което му харесва, се получи ефектът на бумеранга, който се
заби много дълбоко в образователната ни система. Възпитанието и образованието не се извършват в казарма с войнишки правила и командирски заповеди.
Те са работа с ума, сърцата и душите на децата и техните родители. Днешните
родители са децата от онова комунистическо време и малко след него, които
бяха възпитавани, без да се търсят връзки със семейството. Това са децата с
прекъснати или почти унищожени „корени“. Те са резултатът от времето, когато всички или почти всички семейни взаимоотношения и задължения към
децата бяха прехвърлени върху образователните институции: детска градина
и училище. Техните родители бяха изпълнители на институционните изисквания, свързани с детското възпитание и образование. Нямаше възможност за
кой знае какъв избор, мнение и отношение. Взаимоотношенията с децата поскоро се ограничаваха в по-сериозен контрол и строгост към възпитаниците на
държавата и техните деца по документи. Това време в българското образование
и възпитание в много отношения прилича на образованието и възпитанието в
еврейския кибуц.
Когото тези деца пораснаха в дните след 1989 година и получиха свобода
да мислят, общуват, да отглеждат и възпитават децата си, те бяха подложени
на нещо невиждано до сега в българското общество, изпаднаха в „неограничена“ свобода. Тази свобода им даде възможност да бъдат различни, нов тип
родители в ново прохождащото посткомунистическо общество. Тя ги постави в много трудно положение, което повечето от тях не осъзнаваха. От една
страна нямаха или поне 70−80 % от тях примера от своите родители. От друга
страна, българската образователна система в дните на „демокрация“ си остана същата, независимо от непрекъснатите експерименти за промяна и нововъведения. Вземаше се пример и опит вече не от бившата СССР, а от западните
образователни системи, които в нашите условия без сериозна адаптация към
българските условия бяха не добри, а в повечето случаи погрешни и вредни.
Промяната в образованието следваше да започне от ума, мисленето и начините на работа на образователните институции и на всички работещи в тях, в
образователната система като цяло. Резултатите са на лице: вакуум между самите институции, между семейството и институциите. Семействата, които от
опит знаеха, че институциите носят цялата отговорност за детското развитие,
започнаха да изискват от детската градина и училището все повече и повече, да
ги обвиняват, критикуват и подлагат на натиск. Допълнителен тласък на този
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процес дава и необятният достъп до информация, каквато в комунистическото
общество беше недостъпна за масова употреба. Интернет и компютърните технологии дадоха на всеки възможност да търси и намира, да публикува всякаква
информация, като наред с това няма никаква ефективна система за контрол
на достоверността на публикуваното. Родителите получават информация от
незнайно колко и какви източници и я интерпретират според възпитанието,
образованието, социалния статус, културата и ценностите си. От друга страна
образованието и в частност учителите до голяма степен са все още същите. Педагогическото образование също не е още напълно реформирано и съобразено
изцяло с новите изисквания, защото преобразованията не стават бързо. Нужно
е време за пълна и цялостна реформа по всички критерии и пунктове, та дори
и до човешкия фактор. Дефицитите ставаха все повече. Един от плашещите
симптоми е изключително неправилното разбиране на свободното възпитание
на децата в семейството (разбира се това не важи за абсолютно всяко младо семейство) − децата да получават всичко, което пожелаят, да се задоволява всяка
детска прищявка, с обичайното обяснение, че ще се прави всичко, за да не се
чувства лишено детето, защото те са били лишавани (поради ясни за онова време причини). В първите години на „свобода“ почти никой не се замисляше до
какви последици ще доведе тази родителска „грижа“за всички, включително и
за самите деца. Малчуганите получават всичко, което пожелаят и всички са доволни − децата, че са получили желаното, родителите, че детето не мрънка и ги
оставя на спокойствие, старите родители, че са купили любовта на внуците си.
Процесът не спира до тук, а става като лавина − още и още и все по-скъпи удоволствия и неща, които след като бъдат получени от наследника, не го вълнуват,
не са му интересни. Тогава започнаха да се чуват въпроси − защо детето не играе, не го вълнува коледният подарък, играчките и т. н. От друга страна родителите все по-малко общуваха с децата си, отделяха все по-малко време за тях от
липса на време, от незнание и липса на необходимост, защото и техните родители преди време не са им обръщали достатъчно внимание, от това, че някои от
тях са станали „случайно“ и рано родители, защото не са готови за такава отговорност. Първият виновник за всички семейни беди, свързани с възпитанието
и образованието на децата, естествено е да бъде някой извън семейството и
какво по-добро от образователната институция − детска градина и училище.
Родителите започнаха да изискват от тях все повече и повече и да ги обвиняват
за всичко. Отговорностите на родителите станаха права, да изискват от учителите и да им търсят отговорност за всичко. Ситуацията заприлича на тази в
буржоазното общество, в което богатите семейства са наемали гувернанкти и
учители за отглеждането, възпитанието и образованите на децата. Изисквали
от тях почти пълно припокриване и поемане на родителските задължения и
отговорности. В България нещата са доста по-различни. Образователните институции са държавни (повечето от тях) и образованието е безплатно. Учителите се грижат и образоват не едно или две, а в повечето случаи над 25 деца
едновременно. Родителите не плащат нищо на тези хора, а се държат с тях като
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с подчинени. Факторите, оказващи влияние на тези процеси, са много: промяна в културата: навлизане на западно влияние, което не във всички случаи е
най-добро; промяна в ценностите; промяната в икономическите отношения,
довело до бързо забогатяване на хора с не особено добро образование, култура
и възпитание; свободата на словото, в което няма нищо лошо, но не и когато с
него безнаказано се потъпкват най-важните общочовешки норми и права. Резултатите са: неуважение и липса на респект към учителя като професионалист,
липса на желание за образование в голяма част от младото поколение, стремеж
към лесно постигане на желанията.
Сега вече времето е назряло и няма място за нови експерименти. Чрез налаганите с настоящия ЗПУО промени, родителите са част от образователновъзпитателния процес. Те са третият субект н него. Ролята им е конкретно визирана: да подпомагат и коригират процесите в образованието. Без участието
им в детското развитие от предучилищна възраст до края на средното образование всичко би останало същото, дефицитите ще стават все повече. Процесите споменати по-горе, ще се задълбочават. Това, разбира се, не е ново откритие,
защото всеки работещ в образователната система, но долу при децата и учениците, го знае и се опитва да работи с родителите, въпреки обстоятелствата.
Разликата е, че вече законът го установява като норма. Важното е да се създадат
механизми за контрол и санкции при необходимост, правно регламентирани за
всички страни в този процес.
От казаното до момента възниква въпрос − Какво и как да се направи, за
да се регулира цялата тази сложна система от взаимоотношения, отговорности
към децата и тяхното бъдеще?
Всеки учител, всеки ден се среща поне веднъж с поне един от родителите или хората, грижещи се за децата, които обучава и възпитава. За да започне промяна в мисленето на родителите, което да промени отношението им
към образователните институции, за да се върне доверието в тях, е нужно да се
промени и самата образователна система и по-конкретно отделната институция и всеки работещ в нея. Промяната в позициите, мисленето и отношението
на учителите към собствения си труд зависи от много фактори. Подбор и образование на студентите, подбор и квалификация на учители от една страна.
Действията на законотворците, образователното министерство, всички институции, от които зависи образованието, директорите и не на последно място
на самите учители. Учителят като професионалист, желаещ да работи с децата,
трябва да е наясно, че без взаимна работа с техните родители, образованието и
възпитанието им ще е винаги непълно и недостатъчно. Всеки работещ в детска
градина и училище трябва да осъзнава, че ако иска промяна в отношението на
семейството към институцията, то тя самата трябва да се промени, а в частност
всеки един учител. Промяна във всички посоки: към работата, която извършва, към знанията и информацията, които поднася на децата, към начините на
поднасяне на тази информация, към децата и към техните семейства. Учителят
е длъжен, както визира ЗПУО, да се развива кариерно, да учи през целия си
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педагогически живот. За да го изисква от другите участници в образованието,
пръв той следва да го прави и то непрекъснато и отговорно. Казано по друг
начин, за да искаме другите да се образоват, ние работещите учители сме длъжни да се образоваме постоянно, да сме в крак с новостите и технологиите, за
да отговаряме на огромните изисквания на „новите“ деца и техните семейства.
За да повярва родителят в учителя, на който поверява детето си, той трябва да
заслужи доверието и да го оправдава непрекъснато, както със знания, умения,
опит и компетентност, така и с общочовешките качества − доверие, честност,
отговорност, разбиране и най-важното − любов към децата. Това е бавен и труден процес. Винаги ще има недоволство, опити да се налага мнение, недоверие,
ще има питащи и търсещи родители, но точно това ще поддържа огъня в сърцето на учителя, ще го държи буден и търсещ още и още знания.
Педагогическият опит в детската градина доказва нуждата и готовността
на родителите към нови знания и умения, които ще ги държат по-близо до децата, ще ги научат да са добри родители, ще им помогнат да осъзнаят и желаят да
се развиват, да разбират детското мислене, чувства и тревоги. През изминалите
3 години в ДГ „Дружба“, град Аксаково в почти всички и основно в две от групите − „Мечо Пух“ и „ Бон- Бони“ учителите и родителите създадоха сплотени
от доверие и уважение екипи, което от своя страна сплоти и промени децата. В
началото мероприятията се инициираха от учителите. Канеха родителите да се
включат в инициативата на детската градина „Отворени врати“, която е с продължителност през цялата учебна година в удобно за родителя време, а не само
в определени дни от месеца. Тази инициатива поставя определени изисквания
към родителите, които се включват в нея. Те трябва да предупредят за своите
намерения учителите, да подготвят нещо, с което да заинтригуват децата, да ги
занимават, да им разкажат нещо, да ги изненадат, да участват в живота на детската група, в която е детето им. Родителят в случая не е наблюдател, а участник
в дейностите на детската група. Интересът от страна на родителите в началото
беше доста слаб. Някои гледаха недоверчиво на това, а имаше и доста притеснения. Пристъпваха плахо към тази инициатива, но получавайки подкрепата на
учителите и радостта на детето си, че мама ще е част от групата, лека полека се
отпускаха. Усетиха заряда, който им даваха децата в тези моменти. Почувстваха
се полезни както за своето, така и за останалите деца, а те самите бяха по-щастливи и доволни и от децата.
Друга форма за взаимодействие и общуване с родителите бяха Коледните
базари, организиране от детската градина. Основни изпълнители бяха учителите, медицинските сестри, помощник възпитателите и директора на детската
градина. Базарът беше отворен и всеки, който желаеше можеше да се включи.
Благодарение на разяснителната работа на учителите от група „Бон – Бони“ в
страницата на групата, повече от половината родители се включиха в базара с
нещо изработено от тях заедно с децата. Активността беше огромна и от уста
на уста се включиха и родители от други групи. Ефектът беше повече от очакваното, защото първоначалният замисъл беше друг − чрез изработените от
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персонала коледни неща да бъдат зарадвани децата и семействата им и да се
съберат средства за нови костюми за децата за различни празници и поводи.
Резултатът, получен от удовлетворението, че си вършим работата с родителите
добре, честно казано беше малко неочакван, но за това беше много ценен.
През следващата година решихме да опитаме друга формата на взаимодействие с родителите. Организирахме голям празник както за децата, така за
родителите и за нас работещите в детската градина. Този празник беше организиран като панаир за децата с концерт, шоу с клоун и ателиета за изработване
на различни подаръци от децата и родителите. Всяко от децата можеше да работи в колкото иска от 15-те работилнички. Цялостната подготовка се осъществи
със спомоществователството на доста родители за закупуване на материалите
и хонорара на клоуна. Организацията: сценарий, концерт, костюми за участниците, подготовка на модели и материали за работилничките, покани, афиши се
извърши от персонала на детската градина. Трудът беше огромен, подготовката
отне много време, но резултатът си струваше усилията. Децата бяха изключително щастливи и не искаха празникът да свършва, искаха да работят във всяко
ателие. Родителите бяха толкова заинтригувани, че също не бързаха да си тръгват и когато всичко приключи споделяха, че са се чувствали повече от доволни
и щастливи и не са усетили как е минало толкова време. Много от тях съжаляваха повече от децата, че не са могли да се включат в повече ателиета.
Работата с родителите в детската градина се превърна в част от проектите за учебната година на почти всички групи. Пролетният празник в една от
групите беше организиран като спортен празник − състезание с участието на
децата и техните майки. Отначало майките погледнаха доста скептично на тази
инициатива, но на празника имаше 100 % участие от тяхна страна. Състезанието се проведе с два отбора от деца с майките си, които участваха в 10 игри със
спортно – състезателен характер. Преди започване на състезанието се виждаше
колко са притеснени майките и колко са щастливи децата от факта, че ще се
забавляват заедно с мама. След приключване на срещата ситуацията беше различна: щастливи, заредени с положителни емоции майки, които благодариха за
невероятния празник.
В друга група по инициатива на майките преди Коледа децата заедно с тях
и учителките приготвиха коледни бонбони. Тук цялата инициатива дойде от
майките, които бяха подготвили всичко от продуктите до готварските шапки
и ръкавици. Ролята на учителите беше в предварителната тригодишна работа
със семействата − да създадат интерес и желание у родителите за взаимни мероприятия с децата. Чрез създадената от родител фейсбук страница на групата
се пращат съобщения за организиране на различни мероприятия с децата, за
оказване на помощ на учителите по някакъв повод, съобщения от учителите
към всички родители, поздрави към децата по повод празник и още много други неща, които понякога отнемат доста време за да се разгласят и случат, а по
този начин родителите подхождат отговорно и информацията стига до всеки
достатъчно бързо.
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Последната инициатива за работа със семействата се осъществява в момента. Детската градина участва в европейски проект „Заедно растем“, в който
една от дейностите е работа с родителите. В тази дейност се включват беседи
и лектории по теми, вълнуващи родителите; организират се ателиета за изработване на различни предмети, картички, подаръци и сувенири за различни
празници, украси и други. Тази дейност е за родители, но до момента всеки
родител, който участва, винаги води детето си и изработват заедно предмета.
Отзивите за тази дейност са изключително положителни, като всеки участник
изразява мнение, че всеки път му е интересно и полезно и иска още. Вследствие
на анализ на правеното до момента на педагогически съвет беше взето решение в следващите години до края на атестационния период 2020 година една от
дълготрайните цели на детската градина да бъде: „ Работа с родителите за повишаване на педагогическата им компетентност и отговорност при отглеждането,
възпитанието и обучението на децата от предучилищна възраст“.
Всичко, което теорията, практиката и опитът показват, е, че родителите
имат нужда от повишаване на педагогическите си знания. Как ще помогнем
на тези млади хора да го осъзнаят и поискат, е въпрос на педагогически усет,
такт, умение, опит, въображение и желание от страна на всички педагози работещи в детските градини. Всеки разговор с родител трябва да е насочен и да
му помага да си отговаря, да преодолява безкрайно трудните и многобройни
въпроси и проблеми на родителството. Не е и няма да е лесно, защото подозренията, недоверието и съмненията са и ще са много, а това се преодолява бавно,
търпеливо, стъпка по стъпка с много педагогически такт и умения. Учителят
не може да живее със стара слава, а трябва да се доказва ежедневно, ежечасно.
Той трябва да е пример във всичко и за децата и за техните родители − поведение, мислене, стремеж да се развива и помага. Това не е ново откритие, то е
било, така е и ще бъде така, откакто има и докато има учители и деца, които са
жадни за знания. Някъде в интернет пространството беше публикувана нечия
мисъл, че на японския император се кланят всички, а императорът се покланя
само пред учителите, защото без учители нямаше да има императори. Хубава
мисъл, предизвикваща други мисли. За да има добри хора, трябва да има добри
учители. Тези учители не следва да обвиняват родителите за невъзпитаните си
деца. Нужна е равносметка, тези родители и техните родители са възпитавани
от учители. Промяна е наложителна за всички и тя трябва да започне от учителите. Ще мине време преди да се види по-добър резултат, но ще се получи с
вяра и много труд. Родителите търсят, искат, очакват, а ние учителите трябва да
ги водим, да им помогнем в откриване на посоката. Няма друг начин, защото
новото време, новите деца го налагат. Децата родени в края на 20 и началото на
21 век не позволяват да бъдат възпитавани и учени по начините и с методите,
с които са възпитавани техните родители. Веднъж в разговор с една майка по
подобна тема, тя сподели, че се замисля над това, защото детето и отказало да
изпълни някакво нареждане. При въпрос – „Защо“? – детето отговорило: „ Ами
думичката моля“. На колко много въпроси отговарят тези детски думи. За да
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искаш, трябва да дадеш. За да е възпитано, трудолюбиво и добро детето, трябва
да вижда добър пример. За да разбираш детето, трябва да го обичаш, не да го
глезиш и след това да поставяш етикети като глезено, „инатливо“ и т. н. Възрастните трябва да се научим да чуваме и да се вслушваме в детските думи, да
четем в очите им, да се извиняваме, като сгрешим, да говорим и да общуваме
с тях. Защото те са тук, за да ни научат как да ги учим – всички ние: учители и
родители заедно в една посока.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ДЕТСКА ГРАДИНА
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THE INTERACTION BETWEEN THE KINDERGARTEN
AND THE FAMILIES WITH CHILDREN WHO NEED AN
INCORPORATING EDUCATION
Snezha N. Racheva, Chavdar G. Sotirov
ABSTRACT: The interaction between the educational institutions, especially the
kindergarten, and the families with children who need special care or talented children, like a current subject is more and more commented in the last years. This is
needed because of the new regulation of the preschool and school education and the
new state standards and also because long time before the law comes into effect, this
kind of children visit the specialized and the general educational institutions
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Взаимодействието между образователните институции и в частност между детската градина и семействата на децата с нужда от специална грижа или
даровити деца е тема, която в последните години все повече се коментира и
добива все по-голяма актуалност. Това се налага както от промяната в законодателството с влезлия в сила Закон за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти към него, така и от това, че
доста преди влизането му в сила, децата с различни дефицити или надарени
деца ги е имало и те посещават както специализираните институции, така и общообразователните такива. Така наречената реформа в образованието започна отзад напред. Приет бе закон, влезе в сила, а към 15.09.2016 г. имаше приет
един стандарт за предучилищното образование. Същевременно промени трябваше да настъпят още в началото на учебната година. Законът визира промяна
в цялост – като се започне от организацията на дейността – продължителност,
организация на учебно и не- учебно време, форми на педагогическо взаимодействие, съдържание на предучилищното образование, проследяване резултатите от него, прилагане на програмна система с тематични разпределения по
отделните направления, които също претърпяха промени, така и в механизмите на взаимодействие между участниците в предучилищното образование. Се-
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мейството, родители, наставници на детето са участници в образованието като
пълноправни субекти, с конкретизирани правомощия, задължения, участия в
Обществен съвет и т. н.
Казаното по-горе постави пред учителите и директорите на образователните институции непосилни изисквания, задачи и срокове за изпълнението им,
защото липсва най-важното – нормативната база, даваща ясни, точни и конкретни насоки как да се постигне всичко визирано в закона. Не е възможно
реформата да се осъществи отзад напред. Промяната изисква както нормативно уреждане т. е. теоретично, така и прилагането на всичко това на практика.
Едното без другото обаче е трудно, защото практически няма утвърдена и съобразена със закона методика, учебни помагала, липсват ясни изисквания, които
да очертават механизмите на планиране и осъществяване на образователните и
възпитателни дейности, контрола по осъществяването им, оценка на постигнатите резултати и начините за корекция.
Образователният закон ясно определя субектите в образованието. Родителите според клаузите на чл.2 от закона са пълноправни субекти наред с
педагогическите специалисти, както вече се наричат учителите, децата и учениците в детските градини и училищата. Това променя съдържанието на правата и задълженията на родителите. Чрез нововъведените Обществени съвети
родителската общност има право да оказва контрол върху определени дейности в образованието, да съгласува някои документи, да участва в атестирането
на директорите. Законът въведе понятието „учене през целия живот“, касаещо
всички участници в образователния процес, в това число и родителите. Процесът на образоване означава – получаване на знания и компетентности в някаква област и след това права за упражняване на контрол върху дейности от нея.
За осъществяване на тези дейности родителите имат нужда от квалифицирана
помощ и взаимодействие, която може да даде образователната институция в
лицето на професионалистите – учители, други педагогически специалисти,
директорите. Тази работа между училищата и детските градини и семействата
на децата и учениците е наложителна както за повишаване на педагогическата
компетентност, така и за обогатяване на знанията на родителите относно процесите, дейностите, които се осъществяват в институциите, планиране, осъществяване, контрол. Това не са дефицити в тяхната образованост, които ние
следва да отстраним, това е надграждане на знания, опит и компетентности,
в област различна от тяхната професионална квалификация. Нуждата от допълнителни компетентно предоставени познания на родителите се налага и от
това, че основните дейности, извършващи се в образователните институции, са
пряко свързани с възпитанието, образованието, социализацията и получаване
на компетентности на децата им. Това са въпроси, които са изключително многостранни и се нуждаят от добро прогнозиране,обмисляне и планиране.
Планирането на семейно обучение и възпитание в образователната система на България трябва да започва от училище, през университета, дори и за
непедагогическите специалности. Студентите, учещи в педагогическите факул-
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тети на българските университети, изучават освен всички специални предмети
и семейна педагогика. В училищата този предмет не се изучава. Това е парадокс,
над който е крайно време да се замислят нашите законодатели. Не всички, завършили средно образование, после учат във ВУЗ, не всички учещи във ВУЗ
са с педагогически специалности. Семейната педагогика е тази, която да научи
младите хора как да станат родители. Чуждестранният опит в това отношение
може да ни бъде от голяма полза, а и връщайки се 25 – 30 години назад в българското образование можем да видим, че са се правили опити в тази насока.
Младите хора стават родители без да имат особено големи познания за семейството, взаимоотношенията в него, възпитаването на децата и т. н. Опит и знания започват да трупат от примера на своите родители от познати и приятели,
от все повечето книги за отглеждане на деца, от интернет, от педагогическата
литература, от детската градина и училището след постъпване на децата им в
тези институции. Източниците са много, но това не означава, че всички ще ги
потърсят, че ще бъдат избрани най- правилните и написани от компетентни и
квалифицирани автори, че въобще ще потърсят. Казано по друг начин – младите семейства получават в повечето случаи хаотична, неточна и не рядко недостатъчно компетентна информация. Лутането е голямо, а повечето млади хора
нямат време да го правят, други не искат. Защо? Защото в училищна възраст
нямат изградени навици, нямат достатъчно знания, не са получили основата в
семейното възпитание и то не по своя вина.
След като има натрупани дефицити, те трябва да бъдат отстранени. Както
посочва Наредбата за приобщаващото образование, колкото по-рано започне
работа по отстраняване на тези липси, толкова ще бъде по-лесно. Да, добре.
В предучилищното образование, институцията има задължението да помага
на родителите да повишават педагогическата си компетентност, което ще разгледаме по-надолу, а училището трябва да дава не само на родителите такава
подкрепа, но да се направят така училищните програми, че децата от рано да
изучават семейно възпитание, семейни взаимоотношения, семейна педагогика.
Така цикълът ще се затвори и процесът ще е в пълнота във всички сфери на
образованието. Законодателят е длъжник в това отношение на българското образование и българското семейство.
Детската градина като първа институция в образователната система има
нелеката задача да мотивира родителите да се образоват педагогически, като
намери по- интересни подходи и форми, за да мотивира хората, да ги убеди в
компетентността и възможностите на учителите да бъдат техни медиатори и
квалифицирани съветници.
Още по- сложно е с различните групи родители, чиито деца имат нужда
от приобщаващо образование – деца със СОП, деца, чийто майчин език е различен от българския, деца в приемни семейства, деца в риск,деца с хронични
заболявания, деца с поведенчески дефицити и не на последно място по значение деца с дарби. Ще разгледаме отделните групи и някои подгрупи поотделно,
защото трудностите и проблемите в работата с всяка от тях са много различни.
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Клаузите на чл.176 от Закона за предучилищното и училищно образование, предвиждат обща подкрепа на всяко дете и ученик:
чл.176 (1) На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие, която
осигурява подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията им.
(2) Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик.
(3) За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските градини и училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители.
В тази разработка ще бъде разгледана допълнителната подкрепа за личностното развитие на децата, която е визирана в Закона за предучилищното и
училищно образование:
Чл. 187 (1) Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при
физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически
материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане.
(2) Допълнителната подкрепа за личностно развитие се предоставя на
деца и ученици:
1. със специални образователни потребности;
2. в риск;
3. с изявени дарби;
4. с хронични заболявания.
(3) Видът и формите на обучение, както и конкретните дейности за допълнителната подкрепа за личностно развитие, се определят с план за подкрепа
на детето или ученика. Планът за подкрепа за децата и учениците по ал. 2, т. 1
определя и часовете за ресурсно подпомагане.
В наредбата за приобщаващото образование е стандартът, процедурата
по която следва да се осъществява всеки вид подкрепа: оценяване на случаите,
план за работа по всеки отделен случай, постигане на резултати и оценяването
им за всяко отделно дете.
За всички категории деца, нуждаещи се от допълнително подкрепящо
образование, образователната институция в лицето на учители и директор е
нужно да направи оценка. Тази оценка не може да се направи без съгласието на
родителите или наставниците на детето. Тук работата на институцията със се-
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мейството на детето е от изключително голяма важност и отговорност. Предварителната работа на учителите и директора също не е за пренебрегване. Педагогическите специалисти в пряката работа с децата, оценяването, наблюдаването
и т. н. на детското развитие трябва да информират родителите за постигнатите
резултати, за дефицитите в развитието и образованието, да дават насоки и консултации за преодоляване на преодолимите без специална подкрепа и съответно да започнат разясняване на семейството за нужда от допълнителна подкрепа
на детското развитие, която ще бъде оценена от специалисти- специални педагози, психолози, логопеди и други, в зависимост от отделния случай. Това е
най-деликатната част от работата на учителите и директора, която предполага
познаване на семейството, взаимоотношенията в него, статус- социален и икономически, образование, етнос и т. н. В зависимост от тези и още ред индивидуални особености в различните семейства, следва подхода към всяко едно да
е абсолютно индивидуален. От работата на институцията с родителите в този
предварителен етап зависи почти на 50 % резултата от следващите етапи, ако
въобще се стигне до тях при някои семейства. Следователно предварителното
обмисляне на предварителната работа с всеки отделен случай, с всяко отделно
семейство е много важно. Добрите практики в това отношение могат да бъдат
ориентир за насока, но не и пряко приложими за отделния случай.
Децата със специални образователни потребности могат да се разделят на
няколко подгрупи – деца с физически увреждания, деца с умствени увреждания, деца със смесени увреждания – и умствени и физически,деца със забавено
развитие. Същото важи до определена степен и за останалите категории – за
деца в риск, за деца, чийто майчин език е различен от българския, за хронично болни деца, за децата с дарби. Всяка една група от своя страна може да се
раздели на доста подгрупи, съобразно семейството – вид: от двама родители,
един родител, приемно семейство; от социалния статус на семейството; образование; икономически статус; етнос и т. н.всички тези подраздели оказват
различно влияние върху работата със семействата, чиито деца имат нужда от
приобщаващо образование.
Друг важен въпрос относно подкрепящото образование и работата на
учители и директори със семействата е готовността, нагласата на родителя да
приеме и осъзнае нуждата от такава подкрепа. Тази работа не е трудна, ако семейството е осъзнало дефицита на детето си и търси помощ и професионална
подкрепа. Тогава работата на учителя е да разяснява на останалите родители
и деца, че в групата или класа ще има дете с различие от другите деца, защо се
налага това, как ще се работи с това дете, каква ще е ползата за останалите, как
останалите деца могат да помагат на детето, с какво неговото присъствие ще
обогати децата, да набележи трудностите. Трудности при наличие в детската
група или клас на дете с някакъв дефицит винаги има. Те са освен за детето
с проблем и семейството му, така и за всички останали и ние педагозите не
бива да ги игнорираме, а още по-малко да ги отричаме пред останалата част
от родителите. Професионалната компетентност, такт, търпение, толерантност,
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загриженост,съпричастност на педагога си проличават ето тук. Съвременният
учител е нужно непрекъснато да се развива, да е нормативно осведомен, много търсещ и мотивиран. Това е непрекъснат процес на саморазвитие, за който
Законът за предучилищното и училищно образование има специални клаузи.
Този процес обогатява и развива не само педагога, не само децата, с които работи, но и техните семейства – както косвено, така и пряко. Ще подкрепим това
с пример.
Учител, който непрекъснато се развива и обогатява в една детска градина,
търси непрекъснато нови начини и подходи за работа както с децата, така и с
родителите им е изключително предпочитан от семействата, чиито деца предстои да бъдат записани в детската градина. От четири години в групата му има
и дете със СОП, което е с много умствени увреждания и майката е негов личен
асистент. В първа група детето не беше на ресурсно подпомагане и учителките
от групата направиха всичко възможно да разяснят на семейството, че детето се
нуждае от допълнителна подкрепа, защото уврежданията на детето са такива,
че без нея е невъзможно някакво развитие даже и във взаимоотношенията на
детето с останалите. Майката осъзна проблема, направи необходимото и много
скоро детето бе на ресурсно подпомагане. Същевременно учителите работеха
с останалите деца и семействата им, за да бъде прието детето от останалите без
особени проблеми. Педагозите нямаха предишен опит с деца със СОП, но намериха най- правилните в случая подходи към всички. В групата непрекъснато
се случва нещо интересно и обогатяващо и за децата и за родителите. В социалните мрежи се публикуват успехите на всяко дете, пращат се съобщения до
родителите за срещи, открити практики, работилнички, поздрави по различни
случаи. Празниците и развлеченията, които се организират са за всички и за децата и за родителите им. По-конкретно всеки заинтересован има някаква задача, отговорност за нещо. Родителите се мотивират за участие във всякакви инициативи с много търпение и професионализъм. Трудности има разбира се, но
когато се случи проявата най-доволни остават родителите. Празникът на мама
едната година протече като спортни игри на майките заедно с децата, където
имаше освен възпитателни, образователни и спортно-подготвителни елементи,
имаше за цел точно приобщаване към детската общност. Отначало някои родители реагираха доста скептично, но след като бяха свикнали да получават интересни и полезни изненади от учителския екип, се съгласиха. Резултатът беше
повече от превъзходен. Децата се забавляваха и спортуваха с най-любимите си
същества, а майките получиха повече – лична удовлетвореност и положителни
емоции, пример за забавление с децата. На всички дейности присъства и детето
със СОП заедно с майка си. Те са винаги само наблюдатели. Понякога детето се
изнервя от многото хора, от необходимостта да стои на едно място и реагира
буйно, но това не притеснява никого. Майката реагира бързо според ситуацията, а останалите деца и родители се опитват да помогнат, ако могат с нещо без
следа от недоволство. В групата и родителската общност към нея са изградени
изключително толерантни взаимоотношения.
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Този пример показва, че много важна част от работата на учителите, в чиято група или клас има деца със СОП е работата с всички, пряко или косвено
свързани с тях – останалите деца и техните семейства.
Подходите в различните случаи – деца със СОП, хронично болни, деца,
чийто майчин език е различен от българския, деца в риск, деца с поведенчески
дефицити и най- вече всеки конкретен случай, задължително са различни по
горепосочените причини, но работата е винаги в тази посока – семейството на
детето със СОП, семействата на останалите деца, останалите деца.
Не на последно място по значимост е работата със семействата на даровити деца. Проблематиката, ако има такава, както и на горепосочените случаи
идва по същите причини. Семейството на първо място като структурна единица на обществото и неговите особености- социални, икономически, образование, етнос. Тук подходът към семействата, както и в другите случаи е наложително индивидуален.
До голяма степен тези деца бяха ощетявани, както от държавата, така и
отделните образователни институции. Този пропуск в образователната система
сега трябва да бъде преодолян, не само с помощта на нормативната уредба, но
и с пряка, компетентна и отговорна работа във всички нива в образованието.
Надарените деца са дар за цялото общество, който ние учители и родители не
само трябва да открием, но и да насочим и подпомагаме към развитие и усъвършенстване.
Трудно се развиват заложби без ресурси – квалифицирана подкрепа и развитие, финансов ресурс, мотивация на детето от една страна, от друга на родителите. Важно е да бъде намерена правилната посока на действие спрямо всеки
пряко или косвено свързан с това.
Казаното до тук повдига и други въпроси. За професионалната подготовка
и квалификация на настоящите педагози, на бъдещите педагози, подготовката
на специални педагози, за тяхната професионална мотивираност и осигуреност. Тези проблеми са свързани с мястото на учителската професия в съвременното общество, възвръщане на статута и престижността ѝ, на уважението
към учителя и респекта към неговата роля в обществото. Това няма да стане
лесно и ако остане само написано в закона. Нужна е грижа на обществото за
учителите и то осъзната и подсигурена с реални действия. Този процес започна
на ниво нормативна база, която следва да бъде допълнена с нужните действия,
противодействия и реални санкции, ако се налагат такива. На ниво институция директорите трябва да намерят най- подходящите начини за развитие, усъвършенстване, мотивация и привличане на млади педагози. Да ги подкрепят от
студентската скамейка като свои бъдещи кадри. Обществото като цяло следва
да осъзнае и да си спомни, че за да има възпитани, умни, интелигентни и квалифицирани млади хора, са нужни добри учители.
Проблемите в българското образование са изключително много. Както
по-горе казахме не малка част от тези проблеми е работата със семействата
на деца, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Най- важната част от тази
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работа е да научим родителите, че на тези деца не се слага петно или диагноза – ненормален, а се търсят най- добрите начини да бъдат приобщени към
останалите, да се развиват като пълноправни граждани, да получат най- доброто, от което имат нужда. Защото дете, което има поведенчески проблеми или е
с по-бавно от останалите деца развитие по за възрастта си, но същевременно
има някакви заложби в определен вид изкуство, не би развило тази надареност,
ако няма осъзната и планирана работа по дефицитите. В повечето случаи тези
дефицити са отстраними, ако навреме се обследват и се започне процедура по
отстраняването им и в семейството, и в образователната институция, и чрез
взаимодействие помежду им.
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ОБУЧЕНИЕ В УМЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНА
КОМУНИКАЦИЯ НА ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА
ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР (РАС)
Снежана С. Велева
SOCIAL COMMUNICATION SKILLS TRAINING OF
CHILDREN WITH AUTISTIC SPECTRUM DISORDERS
(ASD)
Snezhana S. Veleva
ABSTRACT: The lack of social interaction is a major feature of Autistic Spectrum
Disorders (ASD). This article summarizes the strategies and interventions for social
skills training of children with ASD. Some of the more successful interventions to
acquire social skills have been explored.
KEYWORDS: autism spectrum disorders (ASD), communication and social skills.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Всяко дете с разстройство от аутистичния спектър е уникално, с различни интереси и нужди на определена възраст. Семейството е изправено пред
предизвикателството да състави план за индивидуална терапия въз основа на
широк спектър от възможности, от речева и езикова терапия до приложен поведенчески анализ, от медикаменти до специален хранителен режим. Една от
възможните интервенции е обучението за придобиване на социални умения.
Липсата на интуитивни умения за социална комуникация е отличителен белег
на аутизма. Децата с РАС трудно, или изобщо не могат „да разчитат“ знаците
на социалния свят и не могат да реагират адекватно при подаване на знаци от
участниците в една съвместна социална ситуация, т. е. комуникацията е силно
затруднена.
Една обобщаваща фраза за обучението в придобиване на социални умения може да бъде следната: „човек се научава как да се придвижва в социалната
реалност“ – една цел, която е едновременно сложна и многостранна.
Имайки предвид ограничените познания в областта на социалното развитие като цяло, и това как този процес на развитие не е особено успешен при
хората с аутизъм, специалистите и терапевтите, занимаващи се с деца с РАС,
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се нуждаят от отправна точка, за да могат да изготвят индивидуални планове
за терапия. Една от отправните точки е да се състави списък с външни белези, които помагат за характеризиране на РАС: лош визуален контакт; липса на
интерес към започване на социални взаимодействия; липса на разбиране на
емоции и изразяването им; буквално тълкуване на небуквалния език, както и
фигуративна реч, метафори и сарказъм.
Един логичен подход към терапията може да бъде да се раздробят социалните умения на съставните им части и след това да се предадат тези основни
умения по стъпаловиден начин. Въпреки че, външния вид може да заблуждава,
и това, което първоначално изглежда като„основно умение“ може да се окаже
изключително сложно, което го прави трудно за преподаване за човека, който
се грижи за детето, а за детето с РАС – трудно да го приложи към новите ситуации. Да вземем например социалното умения да „поздравяваме“. Тези умения
се надграждат над други необходими умения, много от които започват да се
усвояват в ранна детска възраст. Едно дете с РАС може да се нуждае от обучение за придобиване на социални умения през детството и в зряла възраст,
слой по слой, с основни умения, водещи до умения на по-високо ниво, което от
своя страна води до най-сложните умения, необходими на възрастните, които
живеят и работят в общността. Ясно е, че потребностите от обучение за придобиване на социални умения варират в различните стадии на развитие. Едно
4-годишно дете с РАС може да трябва да се научи на основни социални правила, като споделянето на играчки например. Въпреки това, години по-късно, то
може да бъде по-заинтересовано от това да се впише в средата на приятели, да
излезе на първа среща или да развие интимни отношения.
Въпреки огромната трудност, психолози, учители, терапевти и всички,
които работят в тази област, са разработили техники, насочени към подобряване на социалното разбиране и функционирането на хора с РАС.
Преди захващането с определен метод на обучение трябва да се разгледа
терапията, която може да се окаже важен предшественик на програмите, инструментите и техниките, които се смятат за „обучение за придобиване на социални умения“: началото на интензивни поведенчески интервенции.
Ранните интензивни поведенчески терапии, като приложния поведенчески анализ (ABA), често се използват с малки деца с РАС, за да се постави развитието, особено социалното и езиковото/ комуникационното развитие, обратно „в норма“. Те се основават на идеята, че психобиологичната структура на
мозъка и опитът са свързани помежду си, особено по време на ранната детска
възраст. Ако едно аутистично дете е напълно незаинтересовано от социалното
взаимодействие и предпочита да гледа неживи предмети, а не хора, ABA може
да помогне на това дете да се научи да изпитва удоволствие от гледането на
човешко лице. Колкото по-голямо е социалното взаимодействие, толкова повече гледането и другите основни социални умения се подхранват, насърчават и
изграждат, като отварят пътя за различни видове обучение в областта на социалните умения.
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За съжаление, специалистите са в началото на изследванията си за това
дали обучението за придобиване на социални умения е ефективно. Оценяването на програмите за социални умения, както и оценката на други психо-социални, поведенчески и образователни процедури, извършвани в клиники и
училища, представя различни предизвикателства, отколкото оценката на медикаменти. И все пак, тази оценка е от решаващо значение, като се има предвид,
че основните характеристики на аутизма обикновено се лекуват само с психосоциални, поведенчески и образователни интервенции, а не с медицински или
биологични такива.
Досега голяма част от изследванията на обучението за придобиване на социални умения е въз основа на наблюденията на лекари, преподаватели или
други практикуващи, които изпълняват определена интервенция за социални
умения с малък брой деца, и по-късно преценяват дали тя води до подобряване на уменията. Няколко изследователи са разгледали сбор от подобни изследвания с цел да идентифицират общи проблеми или ограничения, да посочат
обещаващи стратегии, както и да направят препоръки за бъдещи изследвания.
Интервенциите и програмите за социални умения са многобройни, но доказано успешните стратегии са представени в настоящата статия.
Социални истории и комикси. Тези ресурси използват кратки истории и
рисунки за изграждане на социално разбиране.
Социалните истории са кратки, лични истории, написани за деца, които
им помагат да разберат социалните ситуации. Историята описва ситуацията, с
чувствата и/ или мислите на детето и на другите като ключови елементи. Възможните социални отговори могат да бъдат включени по положителен начин,
за да се помогне на детето да разбере социалната ситуация или да се справи със
стресираща среща. Например ако едно дете с РАС е поканено на рождения ден
на свой съученик, на партито то отива до подаръците и отваря един от тях, след
което следват негативни последствия. След партито родителят и детето биха
могли да напишат социална история. Историята може да опише обстановката,
да опише героите, които наблюдават детето с РАС как разкъсва опаковката на
подаръка на рожденика и да обясни какво може да си е мислил той, какво може
да са мислели останалите деца и какво детето с аутизъм си спомня,че си е мислело. В крайна сметка, историята може да се отнася до варианти за социално
желано поведение в ситуацията. Целта е да се увеличи прозрението и да се помогне на бъдещото поведение.
Комиксите включват „рисувани“ разговори, които помагат на детето да
научи социалните правила, които другите научават по по-естествен начин. Речевите балончета могат да показват мислите на другите по време на разговор.
Например на едно дете с РАС, което се обижда от реплика на свой връстник:
„Не можеш да ме хванеш!“, може да бъде показано, че другото дете може да не
отказва, а да се опитва да започне забавна игра на гоненица.
Скрита учебна програма. Тази стратегия включва директно преподаване
на „неизказани“ социални правила. Отнася се до набор от социални правила
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или насоки, които повечето хора разбират интуитивно. Това са правилата, които всички приемат естествено. Хората с РАС обаче не приемат тези правила по
естествен път и тези правила трябва да им бъдат преподавани директно. Дете,
което не знае тези правила, е изложено на риск от социална изолация.
Например повечето по-големи деца знаят знаците, които сигнализират, че
някой е претендирал за място в класната стая. Но едно по-голямо дете с РАС
вероятно ще пренебрегне знаците: яке, поставено върху облегалката на стола
или книга, разположена на седалката. Въздействието на „кражбата“ на нечие
място е вероятно да остави детето с РАС заблудено и отхвърлено.
Социални сценарии. Тази стратегия включва преподаване на „сценарии“
за често срещани социални ситуации.
В интервенцията на социалните сценарии, понякога използвани за подпомагане на хора с РАС да инициират социални контакти и разговори, детето
научава въпрос или фраза като например„Хареса ли ти да играеш на люлките днес?“. Детето първоначално използва помощ, като карта за напомняне със
сценария, която може да прочете, и постепенно да избягва помощта, докато се
научи спонтанно да използва този въпрос или фраза.
Компютри и други технологии. Тези интервенции са свързани с употребата на видео клипове и софтуер или програми за виртуална реалност, които да
преподават сложни социални умения като разпознаване на емоциите в изражението на лицето и тона на гласа.
Видео клиповете могат да бъдат използвани по различни начини, като например детето да гледа себе си как изпълнява социална задача или как разиграва социална ситуация, а след това да се анализира какво е било правилно и
какво се е объркало. Те могат да бъдат особено полезни при обучението на деца
с РАС,свързано с тълкуване на езика на тялото, тъй като клипът може да бъде
спрян или пуснат на забавен каданс и обсъден.
Групи за социални умения. Тези групи предлагат възможност на хората с
РАС да практикуват социални умения помежду си.
Някои групи за социални умения се състоят единствено от деца с РАС,
докато други групи са със смесени участници, деца с РАС, заедно с нормално
развиващи се деца. В тези групи използват разнообразни техники и средства.
Игри. Играта с аутистични деца, независимо от тежестта и варианта на
PAC, е основната форма на корекционната работа. За по-прецизно определяне
на последователността на работата и нейните методи може да се използва класификацията на детските игри, която се основава на логиката на съотнасянето
на всеки вида игра с определена детска възраст и с някои функции, които те
изпълняват в развитието на детето. По този начин най-характерни за малките деца (до три години) се явяват игрите със сетивни усещания, които детето
получава чрез изследване на свойствата на обектите и собственото си тяло. В
такава игра детето често манипулира не с играчки, а с неигрови предмети −
кухненски прибори, чанти, въжета, вода, пясък, камъни и т. н. − получавайки
приятни и интересни тактилни, слухови, зрителни усещания.
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В процеса на разработване на методи, специалистите се съсредоточават
върху характеристиките и принципите на взаимодействие в хода на детската
игра: безпристрастна/ безоценъчна игрова среда, достъпност на сюжетното
съдържание, спазването на правилата и ритуалите в играта, разнообразие на
ролевото съдържание, емоционалност при игровото общуване между децата.
Игрите, както и техните свойства са много разнообразни. По време на игра
всички участници играят на равни начала, деца и възрастни, се подчиняват на
общи правила. Нито родителя, нито детето са критикувани за поведението им
в играта. По този начин, най-важната особеност на метода е неговата безоценъчност.
В игрите, трябва да съществува противопоставяне между доброто и злото,
любовта и омразата. Изборът на ролеви игри също е подчинен на характеристиките на децата с РАС, така че трябва да присъстват игри със статични роли, с
по няколко думи, с повтарящ се контекст, игри с ритуални,повтарящи се действия.
Както е известно при деца с РАС има значителни затруднения при извършването на тактилно взаимодействие. Важно е, че по време на игра тактилното
взаимодействие е представено на няколко нива и има различна интензивност.
Интензивността на тактилния контакт зависи от сюжета на играта. Ритъмът и
динамиката на сюжета на играта в същото време позволяват на децата да регулират своето емоционално поведение, качеството и продължителността на
тактилното взаимодействие.
Основните принципи и стратегии в грижите за дете с РАС, които се препоръчват от различни автори, са:
 Осигуряване на комуникационни стратегии (напр. жестови системи,
табла с картинки, и т. н.).
 Осъществяване на „връзка и близост“ преди коригирането – детето
трябва да бъде изслушвано.
 Насърчаване на самочувствието.
 Фокусиране върху силните страни и качества на детето.
 Намаляване на намесата в поведението (поощряване на положителното
поведение).
 Абстрактното трябва да се преобрази в конкретно.
 Включване на дейности, фокусирани върху „другите“ (насърчаване на
сътрудничеството и партньорството)
 Използване на метода на естествените и логически последици и др.
Ефективната двустранна комуникация играе ключова роля за намаляване
на фрустрацията на децата и предотвратяване на проблемното поведение.
За да се случи това, от решаващо значение е да се предоставят алтернативни
комуникационни системи за децата със специални потребности.
Някои полезни идеи за подпомагане на комуникацията при децата са
следните:
 Интензивно взаимодействие;
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 Жестови системи: напр.: Макатон;
 Комуникационна книжка;
 Система за комуникация чрез размяна на картинки;
 Придаване на визуални измерения на комуникацията;
 Разделяне на речта на прости съставни части;
 Изчакване и др.
При използването на тези стратегии могат да се направят следните изводи:
 Стратегиите за обучение в социални комуникативни умения позволяват
да се създаде естествена среда за развитието на социално взаимодействие.
 По време на терапиите децата с РАС имат възможност не само да
овладеят умения за общуване, но и да прилагат опита си в различни игрови
ситуации.
 Наличността на образно съдържание и сюжетна композиция позволява
на децата с РАС да научат един социално приемлив модел на социално
взаимодействие.
 Децата с РАС имат възможност да разиграват вече познатите сюжети
вкъщи, привличайки в комуникативно взаимодействие свои близки хора. В
резултат на това може да се говори за генерализация на уменията.
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ABSTRACT: The article draws attention to the role of didactic games in introducing
first and second class students to the natural and social environment. A variety of
didactic games are presented that can be used in the world learning process.
КЕYWORDS: teaching, didactic games, ambient world.
Изследването е финансирано по проект № РД-08-88/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Със Закона за предучилищното и училищното образование се постави началото на нова образователна реформа в българското училище. В Наредба №
5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, чл. 3. (1) се определят
общообразователните учебни предмети, чрез които се осъществява общообразователната подготовка на учениците. Един от тези предмети е околен свят,
чиято цел да е изгради у учениците от началното училище „интегрирано познание за заобикалящия природен и социален свят“ [5] и да постави основите за
формиране на социални и граждански компетентности у подрастващите. Прави впечатление, че като приоретитет в обучението на преден план се извежда
практически значимото знание. Това предполага нов подход на преподаване,
при който в рамките на образователни процес да се създадат условия за включване на разнообразни дейности, поставящи ученика в активна позиция. По
този начин учащите опознават света около себе си като го наблюдават, сравняват, класифицират.
Като основни характеристики на дейностите, свързани с обучението по
околен свят, в учебните програми са посочени „вариативност, комуникативност, емоционалност, проблемност, самостоятелност и интегративност, които
да гарантират осъществяването на гъвкавост, съобразена с потребностите, интересите и възможностите на децата“ [6]. Акцентира се и на „развитието на
познавателния потенциал, на познавателната активност на учениците, както и
на стимулирането и развитието на детските интереси и способности“ [6].
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Във връзка с реализацията на посочените в учебните програми цели, важно значение придобива подбора на форми, методи и средства на обучение,
които да отговарят на съвременните изисквания за образование на ученика и
да са ориентирани „към неговия интерес и към мотивацията му, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да
прилага усвоените компетентности на практика“ [3]. Една от възможностите за
постигането на всичко това е използването на разнообразни игри в образователния процес, които да улеснят запознаването на децата със заобикалящата ги
действителност. Независимо, че в начална училищна възраст учебната дейност
има водещо място, играта все още оказва огромно влияние при развитието на
познавателните процеси. В този смисъл играта се явява един от най-ефективните методи на обучение в началния етап на основната образователна степен.
В училище играта е подчинена на учебната дейност, затова най-често в
обучението се изпозват дидактичните игри. Терминът „дидактична игра“ е въведен от Ф. Фрьобел като название на специален вид игри, насочени към решаване на учебни задачи [2: 19]. Те активизират познавателната дейност, съдействат за развиването на познавателните процеси у децата – усещане, възприятия, мислене и др. и се използват с цел непринудено усвояване и запомняне на
учебното съдържание. Игрите според Кап „подобряват моторните функции на
учениците, стимулират учениците да учат и да решават проблеми“ [8].
Дидактичните игри правят учебния процес много по-увлекателен, а възприемането на информацията става непосредствено [1; 122-123].
Съществуват различни класификации на дидактичните игри:
– въз основа на игровата цел – игри-задачи, игри с извеждане на победител, игри с въображаема ситуация и др. [2: 36];
– според начина на организиране – „игри в седящ кръг“, „игри за фронтално организиране на обучението“ и „групови дидактични игри“ [4: 142];
– в зависимост от игровото действи (Е. Петрова, 1986)
– според способа при решаването на задачата (Е. Петрова, 1977, Р. Радев и
др., 1988, Ил. Мирчева 1997).
Групирането на дидактичните игри въз основа на способа, който доминира при решаването на задачата, дава възможност да се обхване цялото многообразие от дидактични игри. Според тази класификация се разграничават
следните групи дидактични игри: подвижни, предметни, печатни, графични
и словесни [4: 142]. Дидактичните игри обаче, трудно могат да се Така обособените групи в чистия си вид Много често тези групи дидактични игри се преплитат помежду си, затова тази класификация е условна.
Подвижните дидактични игри са много подходящи за учениците от първи и втори клас. Тяхното изпълнение е свързано с изпълнение на елементарни
движения. Тези игри могат да се използват във връзка с различни теми – при
запознаването с различин прредставители на растителния и животинския свят,
при запознаване с теми, свързани с обществената среда като професии, транспортни средства и др. Примери за такива игри са:
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„Дървета, храсти, тревисти растения“ (авторска) – играта може да се
използва в първи и втори клас при запознаването на учениците с разнообразния растителен свят.
Цел на играта: развиване на умеиия за класифициране на растения според
стъблото; развиване на вниманието.
Ход на играта: Учителят изброява различни растения. Ако споменатото
растение е дърво – учениците стават прави до чиновете си, ако растението е
храст – остават седнали по местата си, а ако е тревисто растение – клякат до
чина.
Във втори клас играта може да се използва и при изучаване на друга класификация, свързана с мястото, където растат растенията.
„Кой къде живее“ (по И. Мирчева, 1997) – играта е подходяща при запознаване на учениците с животинския свят.
Цел на играта: класифициране на организмите в зависимост от мястото,
където живеят; развиване на вниманието и мисленето на учениците.
Ход на играта: На учениците се съобщава място на земната повърхност
– гора, планина, селскостопански двор. Изброяват се различни животни. Ако
споменатите животински видове живеят в посоченото предварително място,
учениците пляскат с ръце.
„Хвърши, хвърчи ...“ (народна игра)
Цел на играта: определяне на животните, които се придвижват чрез летене; развитие на вниманието.
Ход на играта: Изброяват се различни животни, които са изучени. Когато
учениците чуят наименованието на животно, което лети – вдигат ръка. Играта
започва с бавно темпо и постепенно темпото се увеличава.
Например: Хвърчи, хвърчи .... щъркел.
Хвърчи, хвърчи .... славей.
Хвърчи, хвърчи .... куче.
Темпото се ускорява.
Хърчи, хвърчи .... папагал
Хвърчи, хвърчи .... крава и т.н.
Играта може да продължи, докато останат няколко ученици или само
един, които не са сгрешили. Обявяват се победителите, който са били най-внимателни.
„Езикът на животните“ (по Ritter/Schrenk 2005) – подходяща при изучаване на домашните животни – селскостопански животни и домашни любимци.
Цел на играта: разпознаване на различини домашни любимци, селскостопански животни; развиване на въображението.
Ход на играта: Дете имитира поведението на определено домашно животно (котка, куче) в различни ситуации. Представя го чрез езика на тялото. Останалите ученици трябва да разпознаят животното.
Играта може да се използва при обсъждане на възможностите за „комуникация“ с различни животни, които децата отглеждат.
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„Звуци на животните“ (9, 2010) – играта е подходяща при изучаване на
темите, свързани с дивите и домашните животни.
Цел на играта: затвърдване на знанията за животните; разпознаване на
звуците, които издават различни животни; развиване на вниманието.
Ход на играта: Целият клас е със затворени очи и вдигнат юмрук нагоре.
За една-две минути цялата група слуша звуците на животните и вдига по един
пръст за различните звуци, които чува. След няколко минути всеки отваря очи
– сравнява се броя на звуците на животните, които всеки е чул и се назовават
животните, чиито звуци са разпознати от учениците.
Предметните дидактични игри улесняват изграждането на визуални
представи у учениците за изучаваните обекти. При тях се използват най-често
картини шаблони.
„Подреди пъзела“ – може да се използва при всяка една тема от учебното
съдържание по околен свят.
Цел на играта: разпознаване на изучавани обекти от природната и обществената среда; затвърдяване на знанията; развиване на мисленето и вниманието.
Ход на играта: На учениците се раздават предварително подготвени снимки, картини (на части – 4-5-6) на определени обекти, които те трябва успеят да
подредят правилно. След подреждането на пъзела, учениците назовават получения обект/предмет и разказват какво знаят за него.
Играта може да се използва както за партньорска, така и за групова работа.
„Образователно бинго“ (по Р. Пак, 2011) – играта може да се използва във
връзка с изучаването на различни теми – битови празници, растения, животни,
транспортни средства, професии и др.
Цел на играта: затвърдяване на знанията на учениците по определена
тема; развиване на внимание, наблюдателност, логическо мислене.
На дъската се подреждат последователно 3-4 снимки на животни. На гърба
на всяка снимка има конкретен номер (например: пчела – 1; крава – 2; кон – 3;
коза – 4). Учениците разполагат с няколко карти (6-7), които са номерирани и
под всяка номерация се крие описание на конкретно жиивотно (номерацията
на животните на снимките и номерацията с характерните им белези е една и
съща).
Ход на играта: Учителят поставя на дъската снимки на различни животни.
След поставянето на първата всеки ученик търси и избира от картите, които
има подходящата – със записани на нея характерни особености на животното.
След това учителят поставя следващо животно и съответно учениците търсят
подходяща карта и за него. Така те трябва да подредят картоните с описанията,
които съответстват на тези, които учителят е поставил на дъската, като спазват
реда на тяхната последователност.
Бинго има този ученик, който има всички карти на показаните животни и
е подредил правилно техните характеристики/характерни особености, в последователността, която са на таблото) [7].
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Забележка: Не всеки ученик ще има всички карти с характерни белези на
посочените животни, които са необходими за получаване на бинго.
Картите могат да се изработят и от учениците с помощта на учителя в часовете за задължително избираема подготовка по околен свят или други часове,
които дават тази възможност.
„Намери моето място“ (по Мирчева, 1997) – играта е подходяща при
теми, свързани с растителния и животинския свят
Цел на играта: затвърдяване знанията на учениците за растенията/животните; развиване умението за класифициране на представителите на растителния и животинския свт по определен признак; развиване на мислене, памет,
наблюдателност.
Ход на играта: на учениците се раздават картини на обекти, които те трябва да квалифицират по даден признак. Те биха могли да разпределят растенията
в три групи – дървета, храсти и тревисти растения, животните в две групи –
диви животни и домашни животни и др.
Например: На учениците се раздават различни предстаавители на животинския свят. Задачата е те да бъдат разпределени в две групи – диви животни
и домашни животни.
След като отделят обектите в отделни групи учениците разказват най-характерното за всяка от тях.
Задачата е подходяща както за индивидуална, така и за партньорска или
групова работа. Нейната трудност може да бъде повишена, ако се постави на
учениците задача сами да преценят в какви групи могат да разпределят животните.
Печатните дидактични игри могат да се използват след приключване на
периода на началното ограмотяване в първи клас, във връзка с всяка тема от
учебното съдържание. С тяхна помощ се постига разнообразие в урочната работа.
Към печатни игри се отнасят кръстословиците и игрословиците. Те намират широко приложение в обучението по околен свят. В игрословиците и
кръстословиците, предлагани с дидактическа цел се включва условия, пряко
свързани с изучавания материал. Те могат да се използват както за актуализиране на знанията, така и при затвърдяване на новите знания [4; 147].
„Азбучен ключ“ – тази игра улеснява запомнянето на нови понятия, наименования на непознати или по-малко познати на учениците предмети или
обекти и може да се използва във всяка тема от учебното съдържание по околен
свят.
25
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1

Цел на играта: повишава познавателни интерес и активността на учениците.
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Ход на играта: На учениците се поставя задача на мястото на записаните
числа да поставят съответната буква от азбуката, за да разберат … (например
едно от старите имена на град Шумен) дава възможност да се затвърди и обобщи получената по околен свят информация и с от нейна помощ у учениците се
формират умения за създаване на изречение от дадени думи.
„Палач“ (Р. Пак, 2011) – може да се използва при поставяне на някои теми
от учебното съдържание (например Календар).
Цел на играта: повишаване на познавателния интерес на учениците и тяхното мислене. Ход на играта: Записва се първата и последната буква на дъската, а учениците посочат произволни букви, докато познаят думата.
„Объркани букви“ – подходяща при изучаване на растения, животни,
празници, транспортни средства, професии
Цел на играта: затвърдяване на знанията; развиване на съобразителност,
логическо мислене.
Ход на играта: Записва се дума на дъската, като в нея една/няколко от буквите са грешни/разменили местата си, първият ученик, който открие думата и
разказва, това което знае за нея.
Например: омтер – метро
Ученикът трябва да разкаже къде се движи това транспортно средство, за
какво служи, кой го управлява.
„Колко думи?“ (по 10) – играта може да се използва по всяка тема от учебното съдържание, след приключване на периода на начално ограмотяване.
Цел на играта: затвърдяване на знанията по конкретната тема и обогатяване на знанията
Ход на играта: На дъската се записва дума (свързана с конкретната тема),
задачата на учениците е от всяка буква да измислят имена на животни/растения/транспортни средства/професии.
Препоръчително е при тази задача предварително да се посочи време за
изпълнението ѝ. Ученикът, който е записал най-много думи е победител.
Например: записва се думата растения.
Задачата на учениците е да напишат различни представители на растителния свят, започващи с буквите от посочената дума за определено време.
р – роза, риган; а – акация; с – синап, смрадлика; т – теменуга; е – еделвайс;
н – невен, и – иглика; я – явор, ясен.
Графичните дидактични игри се използват при затвърдяване на учебната
информация и служат за бърза проверка на обема на знанията на учениците.
Най-често се използват „Игрите-лабиринти“, при които учениците трябва
да помогнат да се открие правилния път до определен обект или „Игри-схеми“,
при които учениците трябва да свържат със стрелка верните отговори. Тези
игри могат да се използват при почти всяка тема от учебното съдържание, като
при „Игри-схеми“ в първи клас е препоръчително да се използват снимки/картини на обектите.
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„Буквен лабиринт“ (авторска) – може да се състави за всяка тема от учебното съдържание по околен свят. Подходяща е за учениците от втори клас.
Цел на играта: затвърдяване на знанията по темата; развиване на наблюдателност, внимание, логическо мислене;
Ход на играта: в произволна фигура са записани букви, от които могат да
се открият наименования на растения, животни, професии, транспортни средства, обществени сгради, различни видове храни и др. Учениците трябва да открият посочения от учителя брой думи, които са свързани с конкретната тема.
Препоръчително е да се зададе предварително време за изпълнение на поставената задача. Победител е този, който открие посочения брой думи за определеното време.
Например: Открийте 5 наименования на животни, като следвате линиите.
Можете да започнете от всяка една буква.

Словесните дидактични игри намират също приложение в обучението
по околен свят. Чрез тях се осъществява междупредметна връзка с обучението
по български език и се развиват комуникативноречевите умения на учениците.
Към тази разновидност на дидактичните игри се отнасят гатанките и стиховете, които описват характерни белези на изучавани обекти, предмети или
явления [4: 150].
„Кой съм аз“ (по Мирчева, 1997) – игра, подходяща при теми, свързани с
изучаване на различин растения, диви и домашни животни, официални и битови празници, транспортни средства и др. За да се включи тази игра в урока, е
необходимо първо учителят да представи модела, по който се описват различни обекти, предмети и техните характерни особености.
Цел на играта – затвърдяване на знанията за домашните животни; развиване на вниманието и мисленето на учениците.
Например: Аз се храня с ядки, семена, различни плодове и зеленчуци. Живея в клетка. В нея имам различни играчки. Един път в седмицата ме пускат да
летя в стаята. Кой съм аз?
Ученикът, който пръв се досети кое животно е представено, продължава
играта.
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„Върни се обратно“ (по Р. Пак, 2011) – забавна игра, която е подходяща,
когато часът по околен свят е непосредствено преди голямото медучасие или
преди края на учебния ден.
Цел на играта: проверка на знанията по темата за часа; развитие на вниманието, паметта.
Ход на играта: Учителят застава до вратата с подготвени въпроси или карти, свързани с конкретна тема от учебно съдържание. Ако ученик иска да излезе от класната стая е необходимо да отговори на три въпроса, свързани с вече
изучената тема по околен свят. Ако ученикът отговори на поставените въпроси
– застава до вратата, а ако не отговори – се връща обратно на мястото си и чака
отново да му дойде реда. По този начин учениците могат да напуснат класната
стая всеки път в различен ред, в зависимост от отговорите, които са дали на
поставените от учителя въпроси.
Представените дидактични игри могат да се използват в обучението по
околен свят, но е необходимо да се обмисли добре тяхното място в урока. В
началото на урока игрите се провеждат с цел актуализиране на знанията и стимулиране на активността на учениците, след поставянето на темата, игрите
трябва да улесняват учениците при усвояването на новите знания, а в края на
урока те служат за затвърдяване на получените вече нови знания. Независимо в
кой структурен компонент от урока се използват, дидактичните игри трябва да
са интересни и достъпни, и при тяхното изпълнение учениците да извършват
разнообразни дейности. Всичко това налага добре да се обмисли предварително какви игри е необходимо да се подберат и използват, така че да съответстват
на темата и да съдействат за реализацията на целите на урока.
В заключение може да се каже, че използването на дидактични игри в обучението по околен свят допринася за по-ефективно овладяване на знанията,
свързани с природната и обществената среда; създава условия за прилагане на
усвоените знания на практика; съдейства за постигане на емоционална удовлетвореност от усвоените знания и формирани умения.
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КАЧЕСТВО НА ПОДГОТОВКАТА НА ДОКТОРАНТИ
ПО СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА В ШУМЕНСКИ
УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
ПРЕСЛАВСКИ“
Снежана Х. Николова
QUALITY OF EDUCATION FOR PH.D.STUDENTS IN
SPECIAL EDUCATION AT KONSTANTIN PRESLAVSKY
UNIVERSITY OF SHUMEN
Snezhana H. Nikolova
ABSTRACT: The quality of education is one of the main issues for the Bulgarian
higher education institutions. It concerns not only students in Bachelor’s and Master’s degree programs, but also those who are Ph. D. students. This requires an improvement of the criteria in terms of the educational process as a whole. As a full
member of the European Union, Bulgaria complies with the European normative
and strategic documents. Konstantin Preslavsky University of Shumen monitors the
compliance and necessitates the fulfillment of those documents which presuppose the
development of higher education – the European Qualifications Framework and its
validation in the National Qualifications Framework (2011), the Guide to the Application of the Credit System (2009), „Europe“ 2020 „(2010). This article examines
the quality of education of Ph.D. students from the Doctoral Degree in Special Pedagogy at Konstantin Preslavsky University of Shumen.
KEYWORDS: Preparation of PhD students, maintenance and development of the
quality of education.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 87/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
„В съвременния свят на все по-задълбочаващо се глобално икономическо,
информационно, технологично, образователно и културно сътрудничество
проблемите за качеството на образованието се поставят с особен приоритет и
сила. Образованието е онази част от веригата в развитието на личността, която
я обвързва не само с нейния,но и с националния просперитет на всяка уважаваща себе си страна. То е в основата на нарастващата роля на човешкия капитал
и социалната кохезия.
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Политиката по повишаване качеството, управлението и системата на контрол на висшето образование в България все повече се обвързва с европейските
изисквания и принципи на регулаторен механизъм като условие за нарастващата роля на перманентния процес „образование – образование през целия живот“ в отговор на бързо променящите се реалности. Това налага и променящи
се концепции за качеството на образователните политики, на техните цели и
задачи на всеки нов етап като стратегическа цел на Европейския съюз.Лисабонската стратегия, Образование за всички, Стратегията за икономика, основана
на знанието, Европа 2020 и други поставиха ефективността и конкурентоспособността на качеството на образованието, в това число и висшето, като основен принцип на съвременното развитие. Към постигането на тези поставени
цели и задачи е насочено вниманието в Шуменския университет“ [2:10].
През 2016 г. се навършиха 45 години от създаването на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Той носи името на един от благословените ученици на светите братя Кирил и Методий. Като наследник на
Преславската книжовна школа, Университетът съхранява духа на вековните
традиции в областта на образованието, науката и културата на Североизточна България. „Подготовката на висококвалифицирани и конкурентоспособни
кадри съобразно изискванията на пазара на труда и изискванията на бизнес
средата е основна стратегическа цел на Шуменския университет. Реализацията
на тази цел е свързана с:
 поддържане и повишаване на качеството на образованието и осигуряването на образование през целия живот;
 стимулиране на научноизследователската и художественотворческата
дейност;
 развиване на академичния и институционалния потенциал и поставяне
в центъра на политиката си студента като пълноправен партньор и активна
страна в образователния процес“ [1:653−654].
Качеството на образованието е интегрално свойство на цялостната дейност на висшите училища с многоаспектна, многоизмерима и многомодулна
характеристика. То е резултат от организирането на интелектуална среда и
осъществяването на интелектуални процеси, иманентно присъщи на висшето училище като институция така, че да съчетава „съответствие на предназначението“, „непрекъснато усъвършенстване“ и „трансформация“. Системата за
наблюдение, оценяване и поддържане на качеството на образованието е израз
на философията и политиката на Шуменския университет. Тя включва целите,
задачите, принципите, подходите, както и последователността от дейности и
отговорности, осигуряващи качеството на образованието и академичния състав в измерими резултати. Шуменският университет има политика за осигуряване на качеството, която е оповестена публично и е част от стратегическото му
управление. Тази политика е разработена и прилагана чрез подходящи струк-
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тури и процеси така, че да е неразривна част при формирането на основата на
Европейската рамка за осигуряване на качество.1
С мисията, целите и задачите си, с повишаване ефективността на Системата за управление на качеството Шуменският университет се утвърждава като
фактор в образователното, научното и културното пространство на регионално и национално равнище.
Една от задачите, произтичащи пряко от целта на Шуменския университет, се отнася до подготовка на висококвалифицирани кадри на основата на:
съизмерими с европейските стандарти нормативи, квалификационни изисквания и критерии за качество на образованието, на научноизследователска, организационна и управленска дейност; оценка и мониторинг на постигнатите
резултати“ [1:654].Университетът има солидната академична традиция в подготовката на специалисти с педагогически профил. Към настоящия момент в
Педагогическия факултет се провежда обучение по 12 от бакалавърските, 23 от
магистърските и 9 от докторските програми.
Обучението в ОНС „доктор“ в областта на специалната педагогика е част
от академичната традиция на Шуменския университет. При последната акредитация на ОНС „доктор“ в ПН 1.2. Педагогика със свое решение Постоянната
комисия по педагогически науки и музикално и танцово изкуство към НАОА
(Протокол № 4 23.02.2012 г.) дава програмна акредитация по три докторски
програми, една от които е по Специална педагогика – за срок от 6 години въз
основа на обща оценка по акредитационните критерии 9.33.Към докторска
програма Специална педагогика не са отправени задължителни препоръки.
През този период,при акредитацията на ОНС „доктор“ в област на висше
образование 1. Педагогически науки Шуменският университет е следвал общата тенденция (след влизането в сила на Постановление № 202 от 10 септември
2010 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за развитието
на академичния състав в Република България) за приравняване на названията
на докторските програми в ПН 1.2. Педагогически науки към действащите дотогава и вече отменени шифри на научните специалности, съответно: 05.07.01.
Теория на възпитанието и дидактиката; 05.07.02. История на педагогиката и
българското образование; 05.07.04. Специална педагогика.Докторантите с
интереси в областта на специалната педагогика в периода 2012−2016 г. са обучавани в докторска програма Специална педагогика и при успешна защита на
докторската си дисертация са получавали професионална квалификация ДОКТОР по „Специална педагогика“.
Анализът на натрупания с годините опит по организацията и провеждането на обучението в докторска програма „Специална педагогика“ показа, че тя
е твърде широкообхватна, поради което докторантите, според своите научни
интереси, се насочват към разработката на теми от различни направления на
специалната педагогика. Наименованието на докторската програма отразява
1 Доклад

– самооценка на докторска програма Специална педагогика, 2017 г.
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спецификата на програмата и професионалната област, в която подготвя
своите докторанти. Катедра Специална педагогика смята, че този подход съответства на съвременните тенденции към специализация на научното знание
в областта на педагогическите науки, както и на образователната практика при
организирането на обучението в ОНС „доктор“ в професионалното направление в другите висши училища.2
Обучението по докторска програма Специална педагогика се вписва в Политиката по качеството на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“, разбирана „като обща отговорност на академичното ръководство,
академичния колегиум, университетската администрация и структурите на
студентското самоуправление“3 към изпълнението на основната стратегическа цел на институцията: „да подготвя висококвалифицирани и конкурентноспособни кадри съобразно изискванията на пазара на труда, индивидуалните
потребности на обучаемите и потребностите на гражданското общество,
като: поддържа и повишава качеството на образованието и осигурява образование през целия живот; стимулира научноизследователската и художественотворческата дейност; развива академичния и институционалния потенциал и поставя в центъра на политиката си студента като пълноправен
партньор и активна страна в образователния процес“4 при съблюдаване на
следните принципи:
 взаимовръзка и съответствие между мисията, визията и приоритетните стратегически цели на Университета и провежданата от него образователна
политика; между компетентностите, заложени в обучението по всяка специалност, магистърска или докторска програма от една страна, и реалното им осъществяване, от друга;
 непрекъснатост в усъвършенстването на учебния процес, повишаване
на неговата ефективност и ефикасност;
 създаване на условия за трансформирането на придобитите от студентите и докторантите знания и умения в значими компетенции и качества, необходими за успешната им професионална реализация и професионалното им
изграждане през целия живот.
Политиката на качеството на обучението в ОНС „доктор“ е конкретизирана в следните документи:
 Правилник за развитие на академичния състав в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (ПРАСШУ) (гл. ІІ, раздел І „Придобиване на образователната и научна степен „доктор“), в който са прецизирани
всички аспекти от „жизнения цикъл“ на обучение на докторанта;
2 Пак там, доклад – самооценка на докторска програма Специална педагогика, 2017 г.

3 Политика по качеството на ШУ „Епископ Константин Преславски“ – http://shu.bg/

za-nas/quality
4 Стратегия за развитието на Шуменския университет „Епископ Константин
Преславски“ (2016 – 2025)–http://shu.bg/sites/default/files/ksk/Strategiya – 2016_22.07.16.pdf
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 Стандарт за обучение на докторанти (Приложение към Правилника за
развитие на академичния състав в Шуменския университет), към който е разработен комплект от образци на докторантска документация, оформен в „Пакет на докторанта“.
Пакетът на докторанта включва:
• извадка от ПРАСШУ, отнасяща се до придобиване на ОНС „доктор“;
• Стандарт за обучение на докторанта в ШУ;
• образец за изработване на квалификационна характеристика на докторска програма;
• образец на Общ план на докторска програма;
• образец на Индивидуален план на докторанта;
• образец на Отчет на докторанта;
• образец на Атестационен лист.
 Правилник за устройството и дейността на Шуменския университет
„Епископ Константин Преславски“ (гл. V, раздел 1);
 Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ (гл. Х);
 Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди
на обучение в чуждестранни висши училища в ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Посочените документи са налични на официалния сайт на ШУ – http://
shu.bg/normativna-baza/int_docs; http://shu.bg/edu_pot – 2/doktoranti/paket-nadoktoranta.
Дейностите, свързани с обучението в ОНС „доктор“, както и документацията на докторските програми са предмет на перманентно наблюдение.
Обучението на докторанти по докторска програма Специална педагогика е съобразено с мисията, стратегията, целите и приоритетите на Шуменския
университет да предоставя висококачествено академично образование, опиращо се върху принципите на хуманизъм и толерантност, практичност и прагматичност, непрекъснатост и вариативност, адаптивност и оптималност; да
развива фундаментални и приложни научни изследвания, съпоставими с найдобрите български и световни постижения; да инвестира в човешкия фактор и
в качеството на подготвяните специалисти.
Подготовката в образователната и научна степен „доктор“ по докторска
програма Специална педагогика е естествено и необходимо надграждане на
обучението в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ по бакалавърската специалност Специална педагогика и магистърските програми по Специална педагогика – Логопедия; Диагностика и корекция
на комуникативни нарушения; Педагогика на интелектуалната недостатъчност;
Педагогическа рехабилитация на умствената изостаналост от професионално
направление 1.2. Педагогика в Шуменския университет.
В качеството си на първично структурно звено, катедра „Специална педагогика“ към Педагогически факултет предлага подготовка и обучение в образо-
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вателната и научна степен „доктор“ по докторска програма Специална педагогика в редовна, задочна и самостоятелна форма на подготовка. Разгръщането
на това обучение е мотивирано от множество фактори, най-важните от които
са:
 необходимост от разширяване на научните и приложните изследвания
в областта на Специалната педагогика;
 добре изразена потребност от висококвалифицирани и конкурентноспособни специалисти с качествена подготовка в сферата на Специалната педагогика за целите на преподаването в системата на висшето, конвенционалното
средно образование и специалните образователни институции;
 наличие на постоянен интерес и стремеж към обучение в образователната и научна степен „доктор“ в направление Специална педагогика както сред
завършващите специалностите на Шуменския университет, така и от страна на
студенти от други университети, на практикуващи учители, културни дейци,
служители в административни и обществени органи от различен ранг и др.;
 наличие на преподавателски състав с висока квалификация в областта,
който е мотивиран да предаде опита и компетентността си на следващи поколения изследователи.
Обучението по докторската програма „Специална педагогика“ се реализира преди всичко от щатни хабилитирани преподаватели в научна област 1.
Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика от катедра
Специална педагогика и от Педагогическия факултет като цяло. Доказателство
за професионализма на академичния състав на катедра „Специална педагогика“ е присъствието на преподавателите в редица експертни и консултативни звена на институционално и неправителствено равнище. Това е участие в
НАОА като експерти (2), редколегии на научни сборници (2), членове на консултативни общински структури (3) и др. Свидетелство за експертната дейност
на преподавателите в Катедрата е и участието им като членове на научни журита за присъждане на образователна и научна степен доктор и за заемане на
академични длъжности.
Академичната среда на Педагогическия факултет е много благоприятна за
развитието на докторската програма и подпомага нейното устойчиво развитие. В обкръжението на редица други специалности от педагогическия цикъл,
докторската програма намира естествена среда за развитие и усъвършенстване,
която осигурява на обучаваните не само тясна професионална подготовка по
специална педагогика, но и изграждане на компетентности в по-общ социален
контекст. Докторската програма „Специална педагогика“ се вписва напълно
естествено в общия модел на обучението по другите акредитирани докторски
програми в Педагогическия факултет на Шуменския университет. Това позволява на докторантите да се обучават групово по определени педагогически и
социални проблеми, да организират докторски семинари и обсъждания, като
се използва в пълна степен експертният потенциал на преподавателския колегиум. В същото време това допринася за реализирането на интердисциплинар-
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ност при професионалната подготовка на докторантите, като същевременно
разширява техния научен кръгозор и ги формира като специалисти с широк
профил в областта на педагогическите науки.
Спецификата на докторската програма по Специална педагогика съответства на спецификата на подготовката и научноизследователската дейност
на академичния състав в катедра „Специална педагогика“, която е обучаваща
катедра за докторантите от докторската програма. Доказателство за това са изследователските проблеми, отразени в:
 темите на дисертационните изследвания на докторантите;
 избираемите дисциплини в общия учебен план на докторската програма и в индивидуалните учебни планове, които се определят от научния ръководител и докторанта в зависимост от темата на изследването;
 насочеността на научната продукция на преподавателите от катедрата.
Обучението в докторската програма Специална педагогика е в съответствие със съвременните тенденции в развитието на педагогическите науки и
помагащите професии. Динамиката в развитието на Специалната педагогика
като наука и свързаната с нея професионално-практическа дейност все по-ясно отразяват повишения интерес към прагматичните ѝ и теоретични измерения. Нови и задълбочени изследвания и публикации са посветени на отделни
страни на научно-практически проблеми на специалната педагогика и близки
до нея науки, като педагогика, психология, невропатология, физиология и др.
Разширяването на специалната педагогика както в традиционните сфери, така
и в нови е свързано с различните области на реализация, което придава специфична особеност на съвременния етап на специалната педагогика в България.
Това намира ярък израз в целите, задачите и мотивите за обучението на докторантите по Специална педагогика.
Докторската програма по Специална педагогика е насочена в областите,
които представляват подчертан научен интерес на преподавателите от катедрата и в които те са най-компетентни и с определени научни приноси:
 Дисфазия на развитието;
 Логопедична работа при заекващи
 Общо недоразвитие на речта;
 Графомоторни навици при деца с езикова патология;
 Деца с генерализирани разстройства на развитието;
 Училищната готовност на деца със СОП и др.
Определянето на темите на дисертационните трудове на докторантите в
програмата по Специална педагогика се основава на потребността от изследвания по актуални и сравнително недостатъчно проучени проблеми. Заедно
с това актуалността в програмата се поддържа и по отношение на учебното
съдържание на дисциплините от учебния план на докторантите и темите на
дисертациите, като стремежът е да се базират на най-новите постижения в областта на педагогическите науки. Разработваните теми са важни за развитието
на научната област в регионален, национален и международен мащаб. Обуче-
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нието на докторантите по Специална педагогика им осигурява запознаване с
теоретичните и методологичните проблеми в съвременната педагогика, помага
им да овладеят техниката на емпиричните анализи на педагогическите процеси, осигурява на младите учени възможности и компетенции, чрез които да се
доближат до съвременните световни научни равнища.
В съответствие с Политиката по качеството на Шуменския университет и
действащата в институцията Система за наблюдение, оценяване, поддържане
и управление на качество на образованието и академичния състав дейността,
свързана с обучението в докторска програма „Специална педагогика“ е обект
на системно наблюдение, контрол и оценка.
При разработването на профила и учебната документация по докторска
програма „Специална педагогика“ се отчита експертното мнение на водещи
специалисти в областта (в рецензии от защити на докторски дисертации, консултации при разработване на учебните програми и планове, решения на АС),
мнение на потенциални потребители на кадри от държавни, научни и обществени организации, както и с институции от съответната практическа област:
общини, Регионално управление на образованието – Шумен; Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Шумен; Дневен
център за деца и възрастни с увреждания „Слънчев лъч“ – Шумен; Център за
подкрепа за личностно развитие – Логопедичен център – Варна; Директори на
организации – доставчици на подпомагащи, образователни социални услуги
в региона, представители на общински учреждения и др. Документацията на
докторската програма „Специална педагогика“ се основава на Европейската
система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS). Това я прави прозрачна
и съпоставима в цяла Европа и улеснява признаването на дипломите. Системата дава възможност за докторантска мобилност и подпомага програмата за
проектиране и осигуряване на качеството.
Докторската програма по Специална педагогика е уникална по своята
същност и играе значителна роля при предлагането ѝ на пазара на висшето
образование. Образователните услуги, които програмата се стреми да предлага,
са обвързани с интересите, ценностите на търсещите млади хора тези услуги,
както и с изискванията на потребителите за високо квалифицирани специалисти, обучавани в нея. Поддържането на актуалността на обучението е свързано
също така със следенето на интелектуалния пазар и развитието на образованието в нашата страна. Актуалността в програмата се поддържа и по отношение на
учебното съдържание на дисциплините от учебния план на докторантите. Подходът при съставянето на учебния план на докторанта в образователната му
част е такъв, че наборът от дисциплини да осигурява от една страна фундаментална за специалната педагогика и педагогическите науки подготовка, а от друга – специализирана, в синхрон с актуалното състояние и новите постижения
в теорията и практиката в научната област и темата на дисертационния труд.
Катедра „Специална педагогика“ се стреми да осъществява обучението на
докторантите по докторската програма по начин, който ги насърчава да пое-
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мат активна роля в образователния процес. Основните образователни задачи в
прилагания интерактивен образователен модел са:
 изграждане на мотивация у докторантите за активно участие в учебния
процес, стимулиране на техните познавателни, изследователски и творчески
интереси;
 осигуряване на реален достъп до актуални бази данни и до престижни
и модерни научни изследвания в съответната научна област;
 стимулиране на оригиналност в мисленето и формиране на умения за
анализиране, резюмиране, обобщаване на разнотипна информация и аргументирано изразяване на собствено мнение;
 формиране на умения за самостоятелна изследователска дейност;
 формиране на умения за работа в екип и вземане на професионални
решения.
При изпълнение на тези задачи се търси баланс между класическите и нетрадиционните форми и методи на обучение с докторантите. Перманентно се
работи за актуализиране на учебното съдържание и формите на докторантска
активност, за обогатяване с аудио-, видео- и мултимедийни материали, за адаптиране на учебниците и учебните помагала към съвременната динамична образователна среда, предвид големия дял на самостоятелната подготовка на докторантите.Още със зачисляването докторантът взема активно участие в съставянето на индивидуалния учебен план и работния си план, съобразно избраната
от него тематична област на изследване и точното формулиране на темата.
Един от механизмите за подкрепа на индивидуално ориентираната организация на учебния процес е прилагането на кредитната система, което изисква стабилна балово-рейтингова система за точно и обективно оценяване на
дейността на учещия. Процедурата по обучение на докторанта позволява гъвкави модели на обучение според нуждите и възможностите на докторанта. При
периодичните обсъждания на дисертационните разработки в катедрата докторантът може да бъде насочен за консултация към преподаватели от други катедри в Педагогически факултет или други университети. В процеса на обучение
се проследява и своевременната необходимост от обучения, които да допълнят
подготовката на докторанта. В това число е и нелеката задача да се подберат
такива методи на обучение, които да са адекватни на индивидуалните възможности, наклонности и способности на докторанта. Педагогическият факултет
насърчава включването на докторантите в аналогични форми на подготовка и
признава в индивидуалните им планове, при атестация, и изучаваните академични курсове.
За общотеоретичната подготовка са предвидени лекционни курсове, чрез
които докторантите се запознават с теоретичните основи на научното изследване в образователната сфера, както и методологията, принципите и организацията на научното изследване. Избираемите и факултативните дисциплини
разкриват съвременните теории в областта на специалната педагогика, образователните политики, обучението, корекцията и развитието на децата със специални образователни потребности.
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Специализиращата подготовка е насочена от една страна към методологичното мислене, креативното мислене, способностите за интерпретиране на
приоритетните и образователните проблеми в областта на дисертационния
труд, а от друга – към провеждането на методично и технологично ниво на
педагогическите изследвания, насочени към решаването на поставения в него
проблем.
Практическата подготовка изгражда умения и компетентности, свързани
с разработването на постановката, инструментариума за набиране на данни,
организацията на изследователската работа, обработката на събраните данни и
т. н. Тя включва и подготовката на докторантите за самостоятелно провеждане
на педагогическа дейност, при която те внедряват и прилагат постиженията на
педагогическата наука, включително и своите постижения.
Паралелно с учебната тече и научноизследователска дейност – работа по
дисертацията (запознаване с библиографски източници, анализ на емпиричен
материал, структуриране и писане на части от труда), работа по научни проекти, докладване на научни резултати в докторантския семинар и в Катедрата,
подготовка на публикации, участие в научни форуми. Съществен момент в общото обучение е и създаването на умения за устно научно изложение (мултимедийна презентация и пр.), на умения за подготовка на научни публикации, за
писане на резюме, анотация, експозе на собствена и чужда научна разработка,
за писане на заявки за участие в научни събития, за писане и защитаване на
научни проекти. Важна част от подготовката е също участието в цялостния
живот на Катедрата – в обсъждане на учебни планове и програми, на учебници и учебни материали, на научни трудове. Докторантите биват включвани
активно и в организацията на научни прояви.
Важен момент в подготовката на докторантите е работата със студенти –
водене на семинарни упражнения, практически занятия, извънаудиторни учебни форми, подготовка на учебни материали, тестове, проверка на студентски
самостоятелни писмени работи, на контролни работи, участие в провеждането
на писмени и устни изпити.
В Шуменския университет има изградена организация за събиране, анализ и използване на информацията, свързана с обучението и реализацията на
докторантите от акредитираните във висшето училище докторски програми,
която се отчита при вземане на управленски решения, свързани с образователната политика на институцията, с процедурите по мониторинг на системата
за управление на качеството, при разработване и актуализиране на учебната
документация и др. Информацията се събира перманентно и се предоставя за
обсъждане в КС. Взема се предвид при подготовка на процедури по акредитация и при обсъждане на актуализацията на документацията на докторската
програма, при формулирането на новите теми на дисертационните проекти,
при организирането на обучението на докторантите.
Докторантите попълват анкета, в която изразяват мнението си относно
обучението и обслужването им в Шуменския университет. Тази информация
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служи на ръководството на Университета да подобри организацията на работа
и обучение. Докторантите по Специална педагогика имат сериозно отношение
към обучението си. Те оценяват високо както помощта, която получават от научните си ръководители и от преподавателите в катедрата и факултета, така и
възможностите за научно-изследователска работа, ползване на библиотечните
ресурси на Университета и възможностите за участие в колективни форми на
обучение.
Образователната дейност на докторантите в докторската програма по Специална педагогика се осъществява в пълно съответствие с нормативната рамка,
която е заложена в законите и подзаконовите нормативни документи в Република България и конкретизирана в нормативните документи на ШУ „Епископ
Константин Преславски“.
Катедра „Специална педагогика“ има информация за особеностите на конкурентната среда и за условията и тенденциите на развитие на пазара на труда
за специалистите в областта на докторската програма по Специална педагогика. Това позволява адекватно разполагане на тази програма в конкурентната
среда. Предлаганата докторска програма е конкурентна в рамките на България
и има своя регионална специфика. Към докторската програма по Специална
педагогика има интерес от страна на обучаеми и потребители на кадри.

References
1. Nikolova, S., (2015): Obrazovatelniyat protses v Shumenskiya universitet „Episkop Konstantin Preslavski“. (Educational Process in Konstantin Preslavsky University of Shumen) Scientific journal Pedagogy, Volume 87, Number 5, pp 653 – 660.
2. Nikolova, S., Georgieva, B., Kirilov, K. (2015): Kachestvo na obrazovanieto v Shumenskiya universitet „Episkop Konstantin Preslavski“. (Quality of education at Konstantin Preslavsky
University of Shumen) Shumen, Konstantin Preslavsky Publishing House.

проф. д-р Снежана Х. Николова
Катедра „Специална педагогика“
Педагогически факултет
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
s.nikolova@shu.bg

ОТ КОМУНИКАТИВНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ
НА УЧИТЕЛЯ КЪМ КОМУНИКАТИВНАТА
КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧЕНИКА
Снежанка Д. Георгиева
FROM COMMUNICATIVE COMPETENCE
OF THE TEACHER TO COMMUNICATIVE
COMPETENCE OF THE STUDENT
Snezhanka D. Georgieva
ABSTRACT: The article presents the essence and margins of communicative competence of students, evaluates ways of forming and developing it. Communicative
competence of the teacher (related to two aspects- basic and professionally oriented
competence) is characterized in the context of interrelation with other skills of the
teacher- linguistic, pedagogical, method- orientated. Certain techniques when working with a text (reception, analysis, comparison, creation), oriented to age status
in three educational steps (primary, secondary, high), are presented as educational
practices of forming and developing communicative competence of students.
KEYWORDS: pedagogical discourse, interaction, communicative oriented, basic
communicative competence, educational professional communicative competence,
working of a model, teaching, learning, evaluating, effectiveness.
Възможно ли е заглавието на статията да съдържа провокация? Еднопосочността на комуникацията от учителя към ученика не е приоритет на съвременното родноезиково образование. Тогава може ли да бъде поставен въпросът
за комуникативната компетентност на субектите на образователния дискурс в
посочената от заглавието взаимозависимост и посока „от учителя... към ученика“? Съществува ли зависимост между комуникативните компетентности на
субектите на образователния дискурс, как тези компетентности си влияят една
на друга? Как може да бъде представена теоретически и осъществена практически идея за модел на съотнесеност между комуникативните компетентности
на участниците в педагогическата интеракция? Кои компетентности на учителя
са решаващи за формиране на ключови компетентности на ученика в процеса
на личностното му развитие по време на обучителния процес? Въпроси, актуални за дидактическото ни съвремие, търсещи своя отговор.
Влезлият в сила от 01.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното
образование регламентира с чл. 77 ключови компетентности, които е необхо-
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димо да бъдат формирани у учениците чрез общообразователната подготовка в
българското училище: компетентности в областта на българския език; умения
за общуване на чужди езици; математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите; дигитална компетентност; умения за учене; социални и граждански компетентности; инициативност и предприемчивост; културна компетентност и умения за изразяване
чрез творчество; умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт [ЗПУО 2016: 24]. Изведени в контекста на общите
европейски тенденции, тези ключови компетентности са осмислени като инструмент за личностно и социално развитие [ЕРР 2008]. Фундаментът на компетентностите е изграден от определени способности на индивида, свързани с
успешно използване на разнообразни средства за активно взаимодействие със
заобикалящата го действителност; с общуване в различни социокултурни сфери на дейност; с поемане на отговорност за собствените си речеви и/или неречеви действия, осъществявани в конкретни ситуации на комуникация [Петров
2009: 168].
Чрез реализирането на своите когнитивни (информационни), прагматични и културологични функции обучението по български език през всички
образователни етапи съдейства за развитие на първата ключова компетнтност
(касаеща умения за общуване на роден език), създава предпоставки за развитие
и на други ключови компетентности (културни – за изразяване чрез творчество; умения за учене; социални и граждански компетентности; дори и дигитални). През последните десетилетия актуален е въпросът какви технологични
модели на съвременното родноезиково обучение са ефективно работещи при
формиране на тези ключови компетнтности.
Обучението по български език се реализира в условията на педагогически дискурс, при който комуникацията не е характерна черта, а негова основна
същност. Многообразните педагогически функции на родноезиковото обучение (информативна, прагматична, културологична) предпоставят и ролята му
на средство за оптимизиране на речевото общуване на обучаваните. Комуникативната ориентираност на родноезиковото обучение оказва влияние върху
всички аспекти на педагогическия дискурс – цели, учебно съдържание, технологични модели, характеристики на субектите, участващи в дискурса, и техните педагогически взаимодействия. Комуникативната ориентация предполага
съвременни модели на усвояване на знанията и формиране на уменията, актуализира значимостта на взаимозависимостта между дейностите по преподаване – учене – оценяване, осъществявани в ситуация не само на комуникация/
общуване, а и на педагогическа интеракция (т. е. взаимодействие). В контекста
на интерактивния образователен модел по роден език, чиято философия е конструктивизмът (поставящ в центъра ученика в процеса на собственото му градене на знание и носене на отговорност за това), се променят характеристиките
на субектите в образователния дискурс, функциите на тези субекти, взаимоотношенията и взаимодействията между тях, изискванията към равнището на
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компетентностите им. Сериозни изисквания към педагогическите компетентности на учителите по български език и литература „предявява“ и съвременното електронно/информационно общество, перманентната обвързаност с хипертекста на учениците от съвременното нет-поколение.
Настоящата статия поставя въпроса за компетентностите, които е целесъобразно да притежава съвременният учител по роден език, разглежда проблема за ролята на комуникативната компетентност на педагога в процеса на
преподаване и оценяване на учениците; търси отговор на въпроса как субектно-субектната и субектно-обектната комуникация в час (между учител и ученик, между ученик и ученик, между ученик и учебни средства) може да учи на
комуникация и да създава компетентности; предлага варианти на технологични решения, насочени към развитие на различни аспекти от комуникативната
компетентност на ученика в различните образователни етапи.
Според приетото в статията разбиране комуникативната компетентност е
съвкупност от комуникативни умения за адекватно комуникативно поведение
в различни комуникативни ситуации, умение за участие в различни комуникативни дейности (говорене, слушане, писане, четене). Тези умения са съотносими и с познаването на границите на свободата и задължителността при избора на езикови средства за текстостроене. Доброто равнище на комуникативно
поведение е еквивалент на възможности за целесъобразен избор съобразно
спецификата на социокултурния контекст – избор на дискурсни техники, речеви стратегии, езикови средства, комуникативно-речеви модели. Избор, чиято
ефективност се измерва с постигната съотносимост между цел, авторова интенция и речева реализация. Тези характеристики обговарят изисквания към
компетентностите (притежавани и поставяни като цел) на участниците в педагогическия дискурс – учителя и ученика.
Придобиването на комуникативна компетентност от учениците не е еднократен акт, а продължителен процес на усвояване на знания и умения, чиято
резултатност зависи и от мотивацията на учениците, и от педагогическите/комуникативните умения на учителя. В специализираната литература процесът
на придобиване на комуникативни умения е характеризиран в контекста на
два модела: комуникативен (свързан с дейности по мотивиране, ориентиране,
планиране, реализация) и аксиологичен (предполагащ формиране на умения
за бъдеще, съотнесени с три аспекта: учене, общуване, избор) [Тофлър 1992:
278 – 281]. Мотивацията е разглеждана като важен фактор за активност, креативност, резултатност (независимо от характера на предопределителите на
мотивацията – познавателни (желание за успех, висока оценка), комуникативни (стремеж към адекватна и резултатна комуникация), ценностно ориентирани (поддържане на положителен аз-образ, стремеж към себеизява, одобрение
от група). В интерактивния родноезиков образователен модел е логично да се
потърси взаимовръзка между комуникативната компетентност като предполагана от учебната програма резултатност на учениците и мотивацията им за
работа, между комуникативната компетентност на учителя по български език
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и умението му да мотивира учениците за постигане на съответните ключови
компетентности.
Образователно-възпитателният процес се осъществява чрез общуване, а
неговата ефективност зависи не само от познавателния репертоар на учителя,
педагогическия му такт и методически умения, а и от уменията му да общува в
различните комуникативни ситуации на педагогическия дискурс, при различни
емоционални нагласи на учениците, във връзка с различните теми от учебното
съдържание и в съответствие с индивидуалните им интереси и потребности. За
да сформира и развива комуникативна компетентност, самият учител е необходимо да притежава набор от компетентности, разчитани от методисти и педагози с различна обхватност и категоризация: ключови, професионални/специфични, диференциални, граждански, социални [Велчева 2016: 141; Пейчева
2015: 127 – 128]. Методистите характеризират професионалната компетенция
на учителя по език с различни показатели: лингвистична, социолингвистична,
дискурсивна, социокултурна, социална, стратегическа компетенция [Костадинова 2014: 89 – 90]. Комуникативните знания и умения са съществен капитал
на учителя, преподаващ роден език, неговата комуникативна компетентност
в съвременния образователен дискурс се съотнася с единство от познание за
езика и умения за неговото уместно използване [Петров 2005: 59]. Комуникативната компетентност на преподавателя се разчита, от една страна, като информационна грамотност, проявяваща се в способността му да търси, извлича
и представя информация; в способността му да формира подобни умения у
учениците. Една от водещите характеристики и на учителя по български език
е неговата комуникативна компетенност, представена подробно от А. Петров
като базисна комуникативна компетентност (включваща езиково-лингвистични, функционалнопрагматични и социалноинтегративни аспекти, съотнесени
с три функции на езика – идеационна, текстова и интерперсонална) и професионалнообразователна комуникативна компетентност (включваща същите
три аспекта – езиково-лингвистични, функционалнопрагматични и социалноинтегративни – съотнесени с три функции на учителя – информативна, конструктивна и организаторска) [Петров 2005: 60 – 63]. Комуникативната компетентност на учителя по български език предполага не само знания и умения
за комуникативно адекватно поведение, а и лични и професионални умения за
справяне с предизвикателствата на училищното ежедневие. Базовата комуникативна компетентност включва определен набор от знания по въпросите на
комуникацията и умения за общуване в различни контексти. Професионалната
комуникативна компетенция е съотносима с умения за адекватна на променящите се условия комуникация със съвременните ученици; умения за приемане
и деликатно отхвърляне на (предоставената като обратна връзка от учениците)
информация (експлицираща равнището на техните знания и умения); умения
за аргументирано представяне на информация и мотивиране на учениците за
усвояване на учебното съдържание в степен, съответстваща на предполаганата
резултатност по учебни програми; умения за търсене, обработка, обобщаване,
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систематизиране на информация, за методическо трансформиране на съответна научна информация в подходяща за възпримане от учениците теоретична
и прагматична форма и т. н. Така представените аспекти на комуникативната
компетентност на учителя по български език показват едно предполагащо се
взаимопреплитане на компетенции – комуникативна, методическа, педагогическа, лингвистична, психологична.
През учебната 2016 година е проведена анкета с 60 учители (45 – преподаващи български език и 15 – начални учители) относно гледната им точка за
ролята на комуникативната компетентност на учителя в процеса на обучение,
връзката между дидактическа комуникация, стил на общуване, стил на обучение и комуникативна компетентност.1 Анализът на резултатите насочва към
изводи относно категорично осъзната от учителите роля на адекватното общуване в час за постигане на целите на родноезиковото обучение. 96,66 % от
анкетираните свързват образа на учител по български език с добро равнище
на комуникативна компетнтност с характеристиката – учител, комуникативен
и предразполагащ към диалог учениците. 100 % анкетираните начални учители
вкючват към добрата комуникативна компетентност на учителя добронамереността му при общуване с ученици с различни възможности. 80 % от анкетираните предлагат по този показател – умението за адекватно реагиране на динамичните ситуации в учебния час. 93,33 % от анкетираните считат, че комуникативната компетнтност на учителя може да бъде катализатор за по-висока
комуникативна компетентност на учениците. По показателя за връзката между
комуникативната компетентност на учителя по български език и работата му
по развитие на комуникативната компетентност на учениците в часовете по
български език мненията на учителите се разпределят в две групи. Преобладава мнението, че комуникативната компетентност на учителя е определяща
за успешната работа по развитие на комуникативната компетентност на
учениците (80 %); 20 % считат, че и учител с ниска степен на комуникативна
компетентност, при добра методическа и педагогическа подготовка, може да
работи за развитие на комуникативната компетентност на учениците. Източниците за развитие на комуникативната компетенност на учителите са характеризирани като: социална среда, художествена литература, научна/методическа
литература, печатни и електронни медии. 83,33 % от анкетираните съотнасят
образа на добрия учител с умението за стимулиране на учениците към свобода
на изказвания, за мотивиране на учениците за активно включване в процеса на
усвояване на знания и умения. 76,67 % дефинират добрия педагог чрез умението
му да владее аудиторията и отлично да комуникира с учениците. Само 25 %
от анкетираните включват в образа на добрия учител много доброто владеене
на преподаваната учебна дисциплина и успешното предаване на необходимите знания на учениците. Данните от анкетата насочват към осъзнатата от учи1 Основните въпроси, включени в анкетата, са представени като приложение в края

на настоящата статия.
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телите връзка между компетентностите на комуникантите в педагогическата
интеракция. Резултатите от анкетата актуализират въпроса за адекватността
на предпочетената образователна технология за развитие на комуникативните
умения на обучаваните.
Професионалната комуникативна компетентност на учителя по български език му позволява целесъобразно да използва технологични модели за
формиране и развитие на комуникативната компетентност на учениците. Тази
учителска компетентност се проявява като професионална интелигентност за
уместен подбор на интерактивни методи на преподаване – учене – оценяване,
предполагащи взаимодействие между учител и ученици в разнообразни социокултурни контексти за адекватна рецепция и продукция на речеви продукти.
Обвързана с функциите на съвременния учител по български език, комуникативната компетенция на педагога целенасочва действията му не толкова към
информативност, колкото изисква той да насочва, помага, стимулира, подкрепя, коригира дейността на субектите, с които работи в процеса на усвояване на
знания и формиране на умения; изисква от него да бъде стратег, фасилитатор,
помощник, координатор в процеса на усвояване на стратегии за учене, на социалнокомуникативни умения. Като проява на добра професионална комуникативна компетентност в настоящата статия е осмислено умението на учителя да подбира текстове и ситуации, да подхожда дидактически/стратегически
към текста не само от гледната точка на учебната програма, а и на нагласите/
интересите на учениците, с които работи. Следващото изложение в статията
представя идеи за работа с текста в трите образователни етапа в контекста на
формиране и развитие на комуникативната компетентност на учениците:
М1 (модел за начален етап): Седнал Зайо да плаче
Седнал Зайо да плаче край Скокова поляна.
– Пусто тегло заешко! Какво мога да сторя с това сърце плашливо? Шумка
шумне, то трепне. Тежък живот живея! По-добре е да ида в дола да се удавя!
Чул го Щурчо, рекъл му:
– Зайо, глупав не ставай! Поучи се от мене! И аз тежко живея през летните
пекове, през зимните студове, но пак свиря и пея.
Свирнал Щурчо на шега. Хуква Зайо подплашен. Чак в дола се позапрял.
Към водата приближил.
Но изведнъж – цоп, цоп, цоп! – цамбурнали в реката кресливите жабури.
Спрял се Зайо и рекъл:
– Я ги гледай тези жаби! По-страхливи от мене! Но безгрижно живеят.
И скок-подскок – пак се върнал при Щурчо. А Щурчо го запитал:
– А бе, Зайо, де беше?
– Свирнята ме уплаши. И си рекох: „Решено!“ С това сърце плашливо не
се живее повече! Завтекох се към брега. Но жабите изплаших. А бе, Щурчо, те
били по-страхливи от мене! Е, луд ли съм тогава да се давя без време!
Ран Босилек
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(1) Кои са основните герои в приказката и по какво си приличат? (2) Защо
първото изречение от приказката е използвано и за заглавие? (3)С каква цел
Зайо тръгна към реката? (4)На кого говори заекът в приказката? (5)Прочетете
изразително по роли първия разговор между Зайо и Щурчо, за да покажете как
говори и какво чувства всеки от героите. (6)Поиграйте си с думи. Като използвате предложената поредица думи, попълнете таблицата така, че да съотнесете
думите с харакатерния начин на говорене на посочения в таблицата приказен
герой:
Щурчо

Зайо

Думи за попълване: отчаяно, съчувствено, с радостно облекчение, доброжелателно, учудено, загрижено, обнадеждаващо. (7) Откривате ли дума, която
може да характеризира начина на говорене и на двамата приказни герои? (8) С
какви думи Щурчо се опитва да окуражи Зайо? (9) Като имате предвид текста,
съотнесете със стрелки думите от първата колона с думите от втората:
Живот на:
Зайо
Щурчо
жаби

Характеристика на живота,
направена в приказката:
безгрижен
тежък
тежък, но в песни

(10) Кой герой се оплаква за тежкия си живот? (11) Състезавайте се кой
най-бързо ще открие кои звукове се повтарят в изреченията: Тежък живот живея! По-добре е да ида в дола да се удавя! Какво се постига с повторението им?
(12) Как е характеризирано в приказката Зайовото сърце? (13) Подчертайте
словосъчетанията от прилагателно и съществително име, които характеризират теглото и сърцето на Зайо. Коментирайте как са разположени една спрямо друга двете части на речта в словосъчетанието и защо е предпочетен този
модел. (14) При характеризиране на кой от героите е използван епитет и при
кой – сравнение? (15) С какво Щурчо се противопоставя на тежкия живот? (16)
Открийте антонимите в първата реплика на Щурчо. Защо са предпочетени от
автора? (17) Какво Зайо разказва на Щурчо за своето ходене до реката и връщане оттам? (18) Защо в текста се повтаря изразът по-страхливи от мене? (19)
Защо Зайо се връща, без да се удави? (20) Работете в две групи, за да характеризирате образа на Зайо: първа група, като запише всички глаголи с такава
функция; втора група – всички прилагателни имена. (21) В последния абзац от
приказката открийте думите и изразите, които показват причината за промененото решение на Зайо. (22) Прочетете изразително епизода от приказката,
който показва новото отношение на Зайо към живота. Към кого е отправена
последната реплика на Зайо: Е, луд ли съм тогава да се давя без време? (23) Пре-
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разкажете последната част от приказката, предаваща промененото решение на
Зайо и причината за него. (24) Съставете своя приказка, като за начало използвате края на приказката на Ран Босилек: Е, луд ли съм тогава да се давя без време? (25) Отговарят ли на основната идея на приказката пословиците: Който се
бои от вълци, не ходи в гората; Страх лозе пази? (26) Ако трябва да направите
илюстрация към приказката, какви детайли ще включите в образа на Зайо, за
да са очевидни качествата му и чувствата, които изпитва? (27) Извадете думите,
които предават състоянието на жабите в текста. Как са характеризирани тези
герои в приказката? Предложете синоним на глагола цамбурнали. (28)Защо в
приказката са използвани думи, подражаващи на звукове: цоп, цоп, цоп и скокподскок? (29) Допишете липсващите думи в следния текст: В първо изречение
на текста са използвани две главни букви, защото...... (30) Един ученик при записване на героите в приказката е записал Заю и щурчо. Какво ще го посъветвате да редактира и защо? (31) В името на кой герой от приказката броят
на съставящите го букви и звукове не съвпада? (32) По какво си приличат и
по какво се различават думите свирнал и свирнята? (33) Каква е като част на
речта думата жабури? Защо е предпочетена в текста? Посочете и други думи със
същия корен. (34) Определете подлозите и сказуемите в подчертаните в текста
изречения. Какви особености открихте? Как ще ги обясните? (35) Характеризирайте като част на речта думата по-страхливи. Посочете основните ѝ признаци.
(36) Разделете на морфеми думата безгрижно и посочете основното ѝ значение.
М2 (модел за прогимназиален етап): Две жаби
Група жаби подскачали из гората, но внезапно две от тях паднали в една
дупка. Като видели колко е дълбока, другите решили, че с двете нещастни жаби
е свършено. Пострадалите обаче не искали да се предават толкова лесно и с
всички сили се опитвали да изскочат от дупката. Останалите жаби ги гледали и
не преставали да коментират, че усилията им са напразни. Накрая едната жаба
се обезкуражила от думите им, паднала долу и умряла.
Другата обаче продължила да скача толкова силно, колкото можела. Останалите ѝ викали, че най-доброто, което може да направи, е просто да си остане
в дупката и кротко да си умре. Но тя заподскачала още по-силно и най-накрая
успяла да се измъкне от дупката. Когато другите я попитала не е ли чула какво
ѝ говорят, жабата им обяснила, че не е много добре със слуха и че през цялото
време си мислела, че те просто я окуражават.
Тази история има две поуки:
Човешкото слово има силата да дава и да отнема живот. Окуражителната дума може да помогне на някого, който се чувства зле и да направи деня му
по-хубав. Обезсърчаващата дума към същия човек може да го убие.
Давайте живот на хората. Не подценявайте силата на думите. Всеки
може да каже нещо, което да сломи човек в труден момент. Достоен за уважение обаче е онзи, който окуражава останалите.
						(Джериес Авад „Скритият дар“)
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(1) Какъв е жанрът на текста и какво е характерно за този жанр? (2) Защо
притчата завършва с две поуки? (3) С какво може да се допълни авторовата
поука? (4) Каква поука от притчата изведохте Вие? (5) Кой е скритият дар според Джериас Авад? (6) Кой е скритият дар на човека според Вас? (7) Кой човек
е достоен за уважение според притчата „Скритият дар“? (8) Каква е ролята на
словото в текста? Докажете го с примери от притчата. (9) Напишите есе или съчинение по повод Международния ден на книгата и авторското право по една
от следните теми (по избор): Човешкото слово има силата да дава и да отнема
живот или Не подценявайте силата на думите. (10) С какви изразни средства
в притчата са внушени усилията на жабите да се справят със сполетялото ги
нещастие? (11) Защо първата жаба умира? (12) С какви части на речта е представен фаталният край на първата жаба. (13) Защо втората жаба не реагира
на съветите на останалите жаби да си остане в дупката и да умре? (14) Коя е
причината втората жаба да успее да се измъкне от дупката? (15) Как е внушено
желанието на втората жаба да оцелее? (16) Каква е ролята на наречието в първото изречение на втори абзац? (17) Открийте синонимните названия на жабите в текста. Направете морфологичен и синтактичен разбор на тези названия.
(18) С каква част на речта е представен броят на участниците в надпреварата? (19) Открийте числителните в текста и ги съпоставете по морфологически
признаци. (20) Каква синтактична роля в изречението и в текста изпълняват
числителните имена? (21) С каква част на речта започва текстът, представящ
поуките? Посочете граматическите признаци на тази дума. (22) Открийте всички местоимения в изреченията, представящи поуките. Каква е синтактичната
им роля? (23) Открийте изреченията в притчата, които започват с неизменяема
част на речта. Каква роля за свързване на изреченията в текста имат тези части?
(24) Характеризирайте сказуемите във второ и трето изречение на текста. (25) В
кое от изреченията откривате съставно сказуемо и как е образувано?
М3 (модел за гимназиален етап) Интервю
Във връзка с разразилия се скандал с издаването на Pod igoto в навечерието на 24 май, Topnovini.bg потърси позицията на младия поет и писател Константин Трендафилов, чието дело е провокативният превод на шльокавица.
Той е творчески директор на рекламна агенция Saatchi & Saatchi, която предложи идеята за издаването на Pod igoto на „Жанет 45“.
Г-н Трендафилов, разкажете ни как ви хрумна идеята да „преведете“ „Под
игото“ на шльокавица и каква беше целта, която искахте да постигнете с този
проект?
– Идеята дойде от там, че постоянно се сблъскваме с проявления на „интернет грамотността“ в ежедневието. Тъй като 24-и май наближаваше, решихме, че това е моментът, в който да обърнем внимание на България към проблема, а именно, че писмеността ни не е нещо, което трябва да взимаме за даденост.
Беше ли разбрано правилно посланието Ви от широката публика?
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– Всички разбраха посланието. Не всеки беше съгласен с начина, по който
го предадохме. Оказа се, че освен под игото на шльокавицата, сме и под игото
на страха.
Голяма част от хората реагираха изключително негативно на действията
Ви, очаквахте ли подобен отзвук и кара ли Ви това да съжалявате за взетото
решение?
– Да съжалявам? Това е най-успешната „awareness“ кампания в историята на България. За 24 часа клипът на кампанията събра над милион гледания,
всички книги се разпродадоха, и нямаше стена в социалните мрежи, на която
да не се води полемика по темата. Ние не просто очаквахме тази реакция. Разчитахме на нея.
Как гледате на мненията, според които подобна провокация цели безплатна реклама за издателството, а може би и за Вас като автор?
– Аз като автор не получавам никаква реклама, тъй като не съм кредитиран
никъде. В тази кампания съм единствено в ролята си на творчески директор на
рекламна агенция Saatchi & Saatchi, която предложи идеята на издателството
„Жанет 45“. Мненията, че това е ПР за привличане на вниманието са главно от
хора, които изглежда не познават това издателство. „Жанет“ съхраниха българската литература и безвъзмездно издаваха български автори последните 27
години. Аз като автор бях един от тримата, които върнахме четенето на младите през последните 2 години, благодарение на което хиляди тийнейджъри у
нас живо се вълнуват от литература. Ние не сме спирали да действаме с изцяло
безкористни цели. Подобни обвинения идват само от хора, които може би не
знаят, че тази кампания е породена изцяло от загриженост към българската
култура.
Според голяма част от коментарите, кампанията за опазване на кирилицата е закъсняла и тя би била актуална през 90-те, а не днес, когато използването на „шльокавица“ е значително намаляло. Какво бихте им отговорили?
– Абсолютно са прави. Ако можехме да направим това преди 10 години,
щеше да е даже по-добре. Тогава положението беше по-фрапиращо. Но нека
не забравяме, че живеем в балони. Много хора твърдят, че вече не се пише на
шльокавица, но това обикновено са хора, които просто нямат контакт с хора
извън техния кръг. При все, че съм писател, всеки ден получавам писма на
шльокавица от мои читатели. Ако това не ви звучи достатъчно алармиращо,
не знам какво ще. Данни за масовото използване на шльокавица има. Данни за
изчезването му – не...
(откъс от интервю http://sofia.topnovini.bg/node/770711)
(1) Коя е основната тема на текста и чрез колко и какви подтеми е изяснена? (2) Каква е основната задача на интервюто? (3) Каква е целта на писателя,
реализирал проекта по превеждане на романа „Под игото“ на шльокавица? (4)
Ако имате възможност Вие да зададете въпрос на писателя, какво бихте го по-
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питали? (5) Защо за осъществяване на проекта е избран периодът преди 24 май?
(6)Кои са двете гледни точки за реализирания проект (превод на „Под игото“
на шльокавица)? (7) По какво се различават? (8) Коя гледна точка приемате Вие
и защо? (9) Какво е Вашето становище по проблема, представeн с последния
въпрос на интервюиращия (маркиран в текста с bold)? (10) Какво е Вашето впечатление – използват ли днес младите хора при комуникацията си с електронни средства шльокавица? (11) Дайте примери от текста за целенасочеността на
действията на издателство „Жанет“ към съхраняване на българската култура.
(12) Кои са значенията на нeколкократно употребения в интервюто израз под
игото? (13)Колко пъти и в какви правописни варианти се появява в текста този
израз? (14) Защо е предпочетено изписване на Вазовия роман с латински букви
Pod igoto? (15) Открийте всички думи, изписани на латиница, и обяснете ролята
им в текста. (16) Как са откроени въпросите на интервюиращия и отговорите
на писателя? (17) Спазени ли са правилата за записване на диалогична реч? (18)
Еднотипно ли са предадени учтивите форми в първия абзац? (19) Редактирайте, ако откриете грешка, като обясните правилото, предопределило редакторските Ви действия. (20) Как разбирате подчертания израз в текста? (21) Защо
изразът интернет грамотност е поставен в кавички? Обяснете правописните
му особености. (22) Откривате ли нарушение на правописните норми в изречението, съдържащо този израз? Аргументирайте се. (23) Харакатеризирайте по
цел на изказване и по състав първото изречение от интервюто. (24) Докажете,
че второ и трето изречение на текста съдържат съставно сказуемо. Обяснете
как са образувани съставните сказуеми. (25) Открийте всички местоимения
в тези две изречения. Изведете морфологичните им признаци. Характеризирайте ролята им за свързване на текстовото цяло. (26) Работете в две групи
с частта от текста, представяща отговорите на интервюирания писател: първа
група – открива показателните местоимения; втора група – открива обобщителните местоимения. Направете изводи за ролята на местоименията в текста.
(27) Направете морфологична характеристика на местоимението в последното
изречение от текстовия откъс. Изразете становище относно правилността/неправилиността на употребата на местоимението в съответния контекст. (28)
Какво замества в текста изразът този проект? (29) Как допринася за свързаността на текста изречението, в което се намира изразът този проект? (30) С
каква функция в текста са използвани изразите тази кампания и тази реакция? (31) Докажече, че числителното 24 присъства в текста и като редно, и като
бройно. Какво замества съществителното реакция от изречението? (32) Какво
означава съкращението ПР? Правилна и уместна ли е употребата му в текста
на електронното издание? (33) Докажете, че в изречението от текста: Мненията, че това е ПР за привличане на вниманието са главно от хора, които изглежда не познават това издателство – е допусната пунктуационна грешка.
Направете схема на изречението и обяснете как и защо редактирахте. (34) Открийте повторенията в текстовия абзац, в който се намира изречението, което
редактирахте. Каква е функцията на повторенията? (35) Обяснете значението
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на думите, като им предложите синонимни варианти: провокация, послание,
скандал. Кой от предложените от Вас синоними е подходящ за използване в
конкретния текст. (36) Направете морфемен разбор на думите безвъзмездно и
безкористен. (37) Предложете сродни думи на думата безкористен. (38) Обяснете защо в близък контекст са предпочетени думи с еднакви представки без.
(39) Обяснете значението на думата кредитирам. (40) Открийте определенията
в първото изречение от интервюто и определете вида им. (41) Кое е основното
глаголно време в интервюто? С какви други глаголни времена е комбинирано?
Обяснете предпочeтеността на глаголните времена в текста. (42) Каква нова информация научавате от следния текст от Уикипедия?
„Шльо̀кавица“ (назовавана също майму̀ница) е начин на изписване на български език, при който се използва несистематизирана комбинация от латински букви, цифри и други символи, намиращи се на клавиатурата на компютър,
gsm или друго електронно устройство... Шльокавицата няма точно установени правила на транслитерация или транскрибиране, има за цел бързината на
изписването и се използва съобразно материалните, софтуерните и интелектуални възможности на пишещия.
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BA
%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
(43) Съпоставете първоначално предложеното интервю и този текст. (44)
Какви прилики и разлики откривате между тях? (45) Какви критерии за съпоставка предпочетохте? (46) Откривате ли непознати думи във втория текст? Как
разтълкувахте значението им в контекста на цялото? (47) Открийте граматическата грешка във второто изречение на текста от уикипедия; редактирайте я,
като припомните правилото, на което се обосновава редакторската Ви дейност.
(48) Предложете Ваш текст за рубриката на училищния вестник „Език мой, враг
мой“ по една от темите: Ролята на шльокавицата в живота на съвременния
ученик/За или против езиковите грешки в интернет пространството.
Трите модела, в своята цялост, предполагат образователен дискурс, тръгващ от текста и насочващ към речеви дейности, които изследват стратегии и
тактики на построяване на конкретния ткест (различните му структури – семантична, синтактична, стилистична). Очевидна е прагматичната насоченост
на предложените модели, притежаващи няколко общи особености: усвояване
на езиковите единици от различните равнища в/чрез текста; съчетаване на рецепция и анализ на текст за осмисляне на основната текстова характеристика – свързаност; осмисляне на ексралингвистичните параметри на текста чрез
анализ на различни комуникативни ситуации – породилите текста, проявените
в текста, създадени във връзка с първоначално предложения текст. Съобразените с възрастта рецептивни, анализационни, съпоставителни и продуктивни
дейности обговарят многофункционалността на текста не само в учебната дейност; насочват към разностранността му в битието на човека изобщо (средство за мислене, за съхраняване на културна памет, за общуване, за личностно
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идентифициране, дори за развлечение). Упражненията в своята цялост са показателни за целесъобразността на съчетаването на рецептивни задачи (М1:
1, 12; М2: 3, 11, 15; М3: 11, 12, 21)2 анализационни задачи (М2: 1; М3: 1, 2, 3) с
упражнения за репродуциране и продуциране на текст (М1: 23, 24; М2: 9; М3: 4,
48) по пътя на постепенното формиране и развитие на комуникативната компетентност на учениците. Съобразени и степенувани по трудност с възрастта,
предложените задачи предполагат работа върху комуникативно пълноценни
дискурси и различните им аспекти – съдържателен (М1: 3, 15, 21; М2: 4, 5, 7, 13,
14; М3: 6, 7, 20), структурен (М1: 2, 18; М2: 2; М3: 31, 34, 43), функционален (М1:
13, 14; М2: 6, 8; М3: 5, 6, 9, 10, 42, 44, 45), езиков (М1: 16, 35, 36; М2: 12, 21, 22; М3:
24, 27, 28, 29). Упражненията и в трите модела предлагат идеи за осмисляне на
два типа аспекти на учебното съдържание (учебния процес по български език
като цяло): структурни (отработване на езикови знания в/чрез текста – мястото на индиректната им комуникативност) и функционални (отработване на
езиково поведение чрез рецепция и продукция на текстове).
Моделите, единни като идея, се различават в конкретните проявления на
работа с текста. За начален етап е заложено на игровите елементи, предложени в различни модификации – римуваност на хумористичния текст; извеждане чрез игрословица/състезателни елементи за определяне на персонажни
характеристики (М1: 6, 11). В прогимназиален етап предпочетеният жанр на
притчата насочва към по-богатите аналитични възможности на учениците, а
в гимназиален етап по-високият интелектуален ръст на учащите се съотнася с
по-сложния съдържателен план на текста, с предпочетеност на публицистичен
текст (интервю) от електронна медия, социално ангажирана тема за шльокавицата, със значително по-усложнения езиков стил и език. Упражненията предполагат операции за разбиране на речевите дейности, извършени от създателите
на съответните текстове по посока на адекватна рецепция, както и действия,
свързани с разбиране на комуникативното поведение на самите участници в
текстовия свят (М1: 4, 5, 7; М2: 13; М3: 2, 3). Анализираните речево-поведенчески модели и участията на учениците в (предположените от поставените задачи)
комуникативни ситуации допринасят за прагматизация на езиковото обучение
по посока на развитие на комуникативната компетентност на учениците. Част
от задачите предполагат коментар на езиковите маркери с оглед на езикови регистри и социални взаимоотношения между комуниканти (М1: 6, 13, 22; М3: 4,
18). Разнообразните речеви актове (породили текста или съдържащи се в него)
се осмислят чрез въпроси от различин когнитивни равнища и с дозирана текстолингвистична терминология съобразно възрастта на учениците и предположен по учебна програма терминологичен оптимум. В своята хронология по
образователни етапи въпросите разширяват представата на учениците за пре2

Условното обозначение трябва да се разбира по следния начин: цифрата след М
означава номера на модела, а цифрите след двоеточието показват номерата на конкретните задачи от съответния модел.
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допределеността на текстовото съдържание и форма от екстралингвистични
факори като: участници (разнообразни по пол, социална принадлежност, отношения на близост/отдалеченост); условия – време, място (контактност, дистантност; официалност/неофициалност); преследвани цели, комуникативно
намерение; предпочетен канал/код за връзка и др. Поредица въпроси, коментиращи стил на поведение, норми на общуване, актуализират знания и формират
умения както за правилност, така и за адекватност на съответната речева изява.
Упражненията актуализират целесъобразността на усвояването в синхрон на
знания за езика и знания за правилността/уместността на конкертните му употреби в речта. Задачите предполагат анализ на различни текстови структури:
съдържателна; композиционно-структурна; формално-езикова (М1: 26, 27, 33;
М2: 10, 17, 18, 19, 24, 25; М3: 25, 26, 35, 39, 40, 46). Изводите за съотнесеността
на текстовата форма с нормите за текстостроене (граматическа правилност) и
с факултативни изисквания за ефектност, икономичност, уместност и др. способстват за развитие на прагматичната (като аспект на комуникативната) компетентност на учениците (М1: 28, 32; М2: 20, 23; М3: 14, 15, 38, 41). Задачите,
предполагащи коментар на уместността/неуместността на употребата на езика
в текста (дискурса), са допълнени от задачи за коментар на правописни и пунктуационни особености (М1: 29, 30, 31; М3: 13, 14, 16, 17, 19, 22, 33), за характеризиране на граматическите особености на лексемите (М1: 35, 36; М2: 21, 23;
М3: 23, 30, 32, 36, 47). Други задачи са свързани със съзнателен избор на техники за репродуциране и продуциране на комуникативно пълноценни текстове.
Задачите предполагат адекватност на речевото поведение на условията на комуникативната ситуация (официалност/неофициалност), на социокултурния
контекст, на съобразяването му с характеристиките на конкретните общуващи
(близост/отдалеченост).
Предложените три модела не са инвариантни; те представят възможни
практически варианти за овладяване на различни комуникативни дейности от
учениците в учебната интеракция, предполагаща активизиране на различни
комуникативни стратегии при осъществяване на разнообразни речеви дейности. Предложените текстове и упражнения към тях показват, че комуникативната компетнтност на учителя се проявява в подбор на тестове и комуникативни
ситуации, при подпомагане на ученика за рецептивни и продуктивни дейности, при анализ на реализираната от учениците комуникативна дейност. В процеса на анализ педагогът въздейства на ученика и с информативната страна на
собствената си речева продукция, и с предпочетените модели за приемане на
достоверна информация, на адекватна на ситуацията и дидактическата задача
речева продукция; с моделите на неприемане на грешните отговори на учениците. В комуникативната ситуация на уроците по роден език не могат да бъдат
разделени дейностите на учител и ученици. И в трите процеса преподаване –
учене – оценяване двата субекта на педагогическия дискурс се включват с разпределена отговорност и адекватно комуникативно участие. Самите ученици
проявяват равнището на собствената си компетентност и в създадените от тях
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текстове оригинали, и в рецепцията на предложени от учителя текстове, и в
анализа и оценката на собствени текстове или текстове на съученици. В прагматичния, вариативен и динамичен урок по български език и учител, и ученици
реализират вербални и невербални действия като израз на приемане, отхвърляне, споделяне, коментиране на информация. Създаването на комуникативно
пълноценни текстове при подобни дейности е функция на добро равнище на
комуникативна компетентност, което е в постоянен процес на развитие. В този
контекст съществена е ролята на дидактическата технология. Образователен
потенциал за формиране и развитие на комуникативната компетеност на учениците по посока на адекватно участие в четирите типа комуникативно действие (говорене, писане, четене, слушане) имат предлаганите с упражненията комуникативни модели и предпочетените образователни практики за осмисляне
на ефективността и уместността им.
Трите модела насочват към функционирането на езиковите единици в речта, към обвързаност на съдържателни, формални и структурни компоненти на
текста чрез задачи, съобразени с възрастовите особености. Ученикът участва в
речеви действия с различни роли на реципиент и продуцент, отправя речевите
си продукти не само към натоварения с новаторски функции учител, а и към
съучениците си. Комуникативната компетнтност на учителя е предпоставка за
ефективно общуване в урока, подпомагащо в единство да се овладяват формални особености на единици от различните езикови равнища, техни функционални особености в разнообразни контексти, специфика на жанрово и стилово
разнообразни текстове с обоснованост на предпочитани комуникативни техники, дискурсни маркери. В сложната и многообразна комуникативна ситуация на родноезциковото обучение, съотнасяща и пресичаща комуникативните
компетентности на различните субекти на педагогическия дискурс, „главен
фактор“ за подобряване на речевото поведение на учениците и развитие на комуникативната им компетнност е учителят, който с педагогическата, методическата и лингвистичната си подготовка, с комуникативната си компетентност
въздейства и върху речевата практика на широки обществени среди [Димчев
1998: 58]. Учителят не само учи ученика чрез представяне на информационните аспекти на учебното съдържание и експлицирането на разнообразни комуникативни модели в конкретната си преподавателска практика. Самият учител
също се учи от ученика. Във взаимосъотнесеност са както комуникативните
компетенции на субектите на образователния дискурс, така и личностните им
качества. Личностните характеристики на учащите се и техните вербални и невербални реакции в процесите на обучение и учене често дават добри житейски уроци на учителите – уроци, които трасформират еднопосочността на влиянието: „от комуникативната компетентност на учителя към комуникативната
компетентност на ученика“ и обуславят по-висока резултатност в контекста на
взаимообвързаност, взаимопроникновеност и взаимостимулираност на компетентности в педагогическия дискурс.
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Приложение – Въпроси за анкетно проучване
1. Посочете характеристики, които свързвате с образа на учител по български език с добро равнище на комуникативна компетентност?
А) невисокомерен и не парадиращ със знанията и уменията си пред учениците
Б) добронамерено общуващ с учениците с различни възможности
В) активно движещ се сред учениците и ежечасно представящ модел на
адекватно невербално комуникативно поведение
Г) умеещ адекватно да реагира на динамичните ситуации в учебния час
Д) комуникативен и предразполагащ към диалог учениците
Е) посочете характеристика: .....................................................................................
2. Смятате ли, че комуникативната компетенция на учителя може да бъде
катализатор на по-висока комуникативна компетентност на учениците?
А) да				
Б) не				
В) отчасти
Г) друго становище, споделете: ................................................................................
3. Кой ред е най-близо до Вашето становище за връзката между комуникативната компетентност на учителя по български език (началния учител, преподаващ български език) и работата му по развитие на комуникативната компетентност на учениците в часовете по български език?
А) комуникативната компетентност на учителя е определяща за успешната
работа по развитие на комуникативната компетентност на учениците
Б) комуникативната компетентост на учителя не е от значение за развитие
на комуникативната компетентност на учениците
В) комуникативната компетентност на учителя е относително важна, основно е методическото му умение да предлага работа с текстове и комуникативни ситуации с цел усъвършенстване на комуникативните компетентности
на учениците
Г) и учител с ниска степен на комуникативна компетентност, при добра
методическа и педагогическа подготовка, може да работи за развитие на комуникативната компетентност на учениците
Д) друго становище, споделете:................................................................................
4. Кой е основният източник за развитие на комуникативната Ви компетенност като учител по български език (начален учител, преподаващ български
език)?
А) художествената литуратура
Б) научната/ методическата литература
В) печатните и електронните медии
Г) социалната среда
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Д) сайтовете в интернет; чатовете, в които говоря/пиша
Е) други източници (посочете):...............................................................................
5. Кои са определящите качества, за да квалифицирате един учител по български език (начален учител, преподаващ български език) като добър? (Можете
да посочите повече от един отговор)
А) който много добре владее преподаваната от него дисциплина и успешно предава необходимите знания и на учениците		
Б) който умее да мотивира учениците за активно включване в процеса на
усвояване на знания и умения, да стимулира към свобода на изказвания учениците
В) който използва съвременни форми на оценяване на учениците; използва ефективно формите на обратна връзка с учениците
Г) който владее аудиторията и умее отлично да комуникира с учениците
Д) друго/други качество/качества (посочете)......................................................
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НРАВСТВЕНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ
В ТВОРЧЕСТВОТО НА СВ. ЙОАН ЗЛАТОУСТ
Стела А. Бошнакова
THE MORAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES
IN THE TEACHINGS OF SAINT JOHN CHRYSOSTOM
Stella A. Boshnakova
ABSTRACT: The article explores the moral and pedagogical principles in the teachings of Saint John Chrysostom, one of the best known Christian preachers. He lived
and preached in the 4th century A.D. His homilies on moral subjects have had an
immense influence in the Christian world. Furthermore, they are highly valued as a
spiritual treasury which stands out for its amazingly rich and diverse content.
KEYWORDS: Saint John Chrysostom, upbringing, children, moral and pedagogical
principles, Christian virtues.
През всички исторически епохи и до нашето съвремие, педагогиката се
занимава с преблемите на възпитанието, формирането на добродетели и моделиране на личностни качества, които да спомогнат за хармоничното развитие
на личността. Нравствено-педагогическите принципи заемат високо място в
процеса на обучение и възпитание, тъй като те са свързани с цялостното развитие и оформяне на човешкия характер. Християнските добродетели безспорно
оказват влияние върху педагогическите идеи и оставят своя отпечатък в развитието, както на българската, така и на световната педагогиката. Един от найизвестните християнски проповедници, чието творчество е предимно с нравствено-религиозен и поучителен характер, е св. Йоан Златоуст.
Със своите многобройни, дълбоки по съдържание и изящни по стил творения, той заема първостепенно място в християнската писменост. Започнали
високо да го ценят, заради хубавите му произведения видни църковни писатели още по негово време. Блажени Йероним го поставя в редицата на знаменитите мъже в съчинението си „ De viris illustribus“, а блажени Теодорит го нарича
„велик учител на света“ [2, стр. 159].
Не е известно с точност в коя година се е родил великият светител: писателите се различават по своите мнения относно това с десет години. Според
по-вероятното предположение Йоан се е родил около 347 година след Рождество Христово, в Антиохия. Баща му Антуса заемал висока длъжност в императораската войска, а майка му била твърде образована за своето време жена и
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заедно с това примерна съпруга и майка в семейството. Те и двамата били благочестиви християни.
На двадесет години талантливият Йоан завършил своето образование и
избрал за служебно поприще на живота си адвокатството. За кратко време младият адвокат добива голямо име в средата си, но много скоро се разочарова от
избора си, тъй като похватите в тази професия били несъвместими с неговото
кристално нравствено съзнание [2, стр. 10, 11].
Длъжността на адвокат, без да притеснява човека с определени задължения, в същото време откривалa пред младите даровити хора път към високо и
почетно положение в обществото. Но това занимание веднага въвело Йоан в
бурния световъртеж на живота и той застанал лице в лице срещу този свят на
неправди, интриги, обиди и угнетения, вражди и лъжи. Тази обратна страна на
живота, макар и да смущавала душата му, му дала възможност да се запознае с
бездната на неправдата и порока, която често се прикрива с лъжа и лицемерие.
Душата му не могла да понесе подобно изпитание и той решил на всяка
цена да скъса с този негоден свят на лъжа и неправда, за да се посвети изцяло в
служба на Бога и на стремеж към онова духовно съвършенство, което станало
потребност на душата му [3, стр. 34, 35].
След смъртта на майка си Йоан продава и раздава богатото си наследство
и поема по пътя на Бога. Жизненото приложение на идеите си св. Йоан Златоуст ни дава в своето презвитерско служение от 386 до 397 година, години на
бляскава проповед и отечески грижи. В Антиохия, градът на удоволствията и
суетата, градът на шума и съблазънта – енергичният пастир прониква в тайните гънки на човешката душа; разкрива пътищата на порока и добродетелта [1,
стр. 10, 11].
Проповедите на св. Йоан Златоуст станали предмет на всеобщи разговори
и се четяли дори по площадите, като мнозина ги учели наизуст. Когато станело
известно, че този сладкодумен оратор, ще държи беседа, раздвижвал се целия
град: Търговците оставяли своята търговия, строителите – своето строителство, адвокатите – съдилището, занаятчиите – своите занаяти и всички се устремявали към църквата. Да се послуша св. Йоан се считало за особено щастие
и всички си съперничели в измислянето на похвални думи за него и така още
по туй време гласът на народа създал за него названието Златоуст, с което името му е увековечено в историята на Църквата Христова [2, стр. 46].
Духовните творения на св. Йоан Златоуст са класически по смисъл, класически и по език – в тях има разновидно богословие: и догматика, и екзегетика, и
апологетика. Над всичко това обаче той изпъква като класически тълкувател на
нравствения елемент в Библията и затова справедливо е да се счита, и се счита,
цялото му богословско творчество за популярна енциклопедия на християнската нравственост [1, стр. 17].
Златоуст не развива само теоретично, но и строго практично аспектите на
своята педагогическа философия. В неговите творби предварително са представени многобройни аспекти на съвременната педагогическа мисъл: последова-
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телност на дидактичния процес, нужда от приспособяване на възпитателя към
възпитаника, нужда от премерена употреба на педагогически средства... Като
постоянен контекст дори и на най-практичните аспекти на неговата богословско-педагогическа мисъл, винаги присъства прототипът на педагогическото
отношение между Бога и човека, което св. Йоан Златоуст разбира като отношение между Учителя и ученика, така че в неговите писания обилно присъстват
прозорливи богословски забележки на тема християнска педагогика и катехизична дидактика, както и обратно – многобройни дидактични интерпретации
на теологически теми и проблеми. Това се наблюдава най-хубаво в творбата му
за суетата и възпитанието, която представлява едно от най-важните педагогически творби на св. Йоан Златоуст, в която е изложен един идеал-стереотипен
модел на семейното, църковното и общественото образование на християнската младеж [4].
Заедно с общите нравствени наставления, св. Йоан Златоуст е работил и
върху творби за възпитанието на децата. Запазено е до нас неговото съчинение
„За високомерието и за възпитанието на децата“, съставено в Антиохия около 393 г. Издадено е под заглавие „Златна книга за възпитанието и децата“. В
първата част на това свое изследване св. Йоан говори за високомерието, като
причина за разни безумства и нещастия в живота, а във втората изтъква липсата на здраво възпитание на децата като главна причина на лошото поведение
в живота [2, стр. 146].
Според него, мнозина от родителите правят всичко възможно, за да имат
децата им великолепен дом и скъпи имоти, а за това, че в тях трябва да има преди всичко добра душа и благочестиво настроение ни най-малко не се загрижват. И така: трябва да се внимава зорко не на това да направим децата си богати
със злато, сребро, имоти и др. такива, а да станат по-богати от всички в благочестието, в любомъдрието и в много други добродетели [1, стр. 37].
Ето какво казва св. Йоан Златоуст за обучението в благочестие:
„На нас ни е поверен важен залог – децата. Затова ще се грижим за тях и ще
употребим всички мерки, за да не ни ги похити лукавият. Между впрочем, сега
у нас всичко става наопаки. Ние употребяваме всевъзможни усилия за това,
че нивата ни да бъде хубава и да я поверим на благонадежден човек. Ние найизкусно издирваме и коняря, и мулетаря, и надзирателя, и пълномощника, а на
това, което е по-скъпо от всичко за нас, именно – на това, че да поверим сина
си на човек, който би могъл да го опази в целомъдрие, не обръщаме внимание,
без да гледаме на туй, че тази придобивка е по-ценна от всичко друго и заради
нея идват и останалите блага. Ние се грижим за имущество за тях, а за самите
тях – не. Виждаш ли какво безумие ни е овладяло! Първом обучи душата на
твоя син, а имане той после вече ще получи. Ако душата му не е добра, то той не
ще има ни най-малка полза от парите; и напротив, ако на нея е дадено правилно
обучение, то бедността никак не ще му повреди. Искаш ли да го оставиш богат?
Научи го да бъде добър“ [5].
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Св. Йоан Златоуст не смята за образование многоучеността и сухото предаване на външни знания, а благочестието, благоговението и приемането на
святост. Той дава предимство на отговорното отношение на родителите и на
учителите, на тези, които най-вече дават възпитанието, а не на неопитността на
децата. Светите отци говорят мъдро за разсъдливостта, която е нужна при предаването на възпитание съобразно възрастта на всеки отделен човек. Не всички могат всичко. Не всичко е за всичко по един и същ начин. Те отдават голямо
значение на жизнеността на думите на педагозите, които трябва да внимават, за
да не бъдат обвинени в мъдрата народна поговорка „Учителю, ти, който поучаваше, но закона не пазеше!“
Св. Йоан често казва това, че примерът на родителите към децата е всичко.
Начинът на разговаряне тук ще повлияе на децата. Ако съпругът обижда, проявява агресия, хули съпругата си, и обратно, децата се нараняват, но и свикват
да се държат така. Уважението, любовта, послушанието по-лесно биват вдъхновявани и трудно се преподават чрез сухи слова. Едно е човек да прави това,
което му казват от страх, дисциплина, принуждение и задължение, и много поразлично да предпочита волята на другия от любов.
В уроците, в игрите, в състезанията децата от малки трябва да се научат,
че благата се придобиват с труд, усилие, борба, упражнение, търпение и упоритост. Затова не е правилно да им представяме всичко за лесно. Добро е да се
научат да полагат усилия, да търсят помощта на другия, да се смиряват, да имат
собствени стремежи, да излизат от индивидуализма, егоизма и себелюбието.
Св. Йоан също така казва, че за наказание е достатъчно едно укоряване със
строг поглед или с разговор. Насилието, гневът, яростта са грехове и злото няма
да доведат до добро. Поучението трябва да провокира въпроси в учениците,
които не трябва да са пасивни и безволеви същества, а да съучастват активно
в хубавото пътуване на учебния процес. Добрият учител повдига духа на слушателите си, кара ги да изследват, да задават въпроси, да придобият нещо чрез
тяхното лично търсене, инициатива и упражнение и тогава това, което придобият, ще го пазят по-добре и по-старателно. Цялото това усилие трябва да води
до придобиване и преживяване на истината [6].
Златоустовият богословско-верски патос, който е всеприсъщ във всичките му творби, може да се разбере като покана към съвременната педагогика да
се върне от методическите към екзистенциалните въпроси, да намери своите
богословски и философски корени, както и своите онтологични интереси. Златоуст, в своите творби, показва пътя и начина, по който съвременната православна, (но и световна) педагогическа теория и практика могат да се върнат към
древната и проверена в опита Църковна педагогика [4].
Затова той призовава бащите, като отговорни за своите деца и съпруги: „И
така, аз ви умолявам, погрижете се за доброто възпитание на вашите деца. Преди всичко помислете за спасението на техните души, Бог ви е поставил за глава
и учител на цялото ваше семейство; ваш дълг е да наблюдавате и непрестанно
да следите за поведението на своята жена и на своите деца. Послушайте св. ап.
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Павел. Ако вашите жени, казва той, искат да се научат на нещо,нека питат за
това своите мъже. Възпитавайте своите деца в Господните учения и наставления (ср, 1 Кор. 14,35; Еф. 6, 4) [5].
Този път и начин, на който настоява Златоуст, следвайки целокупното
християнско наследство преди него, е – подвигът в Христа. Педагогиката трябва отново да намери своята подвижническа форма, а това значи, че тя трябва да
осъществи своята основна задача като подвижническо отричане от всяка собственост, от всеки егоизъм и самодоволство, които се струват на съвременния
човек нещо, което се саморазбира и е оправдано.
Църковният подвиг в Христа е, според Златоуст, истинската философия,
защото е подвижничество – път и начин за осъществяването на дело на християнската онтология на личността. В този смисъл, педагогиката е единен подвижнически път на две личности – личността на възпитателя и личността на
ученика, а този педагогически път, това тяхно педагогическо взаимосъпътстване, това тяхно динамично и интерактивно отношение, изисква взаимна жертвоготовна любов, която е готова на пълна всеотдайност, посветеност, жертва и
търпение заради другия.
За Златоуст това педагогическо отношение не е от чисто антропологично естество, макар че има изключително значими антропологични последици.
Педагогиката, тоест възпитателно-образователният процес в християнството е
богословско понятие, което означава Божественото домостроителство (икономия) на спасението, тоест живо отношение и сътрудничество с Бога като Архипедагог на нашето спасение и на човека, като Божий възпитаник, за спасението
и обожението. Отношение, което е постигнало своята пълнота във Въплътения
Господ наш Иисус Христос, Който е първият и съвършен Педагог на Църквата и
човешкия род. Отношението, което Живият Бог установява с човека от самото
начало, от разговора на Бог с Адам в Едем представлява една постоянна диалогична педагогика, при което човек е призван да напредва и израства, така че да
напредва в благодатта, която Господ дава на човека в неговия път към спасението и съвършенството [4].
Св. Йоан Златоуст вижда като свой дълг непрестанното напомняне за благодатната връзка на децата с Бога и тяхното приобщаване към християнските
ценности. В своите беседи той казва:
„Не е ли безразсъдно да учим децата на изкуства, да ги пращаме в училище, нищо да не жалим за това тяхно образование – а за тяхното възпитание в
Господните поучения и наставления да не се грижим?
Тъкмо за това самите ние и ще пожънем плодовете от такова възпитаване
на своите деца, виждайки ги дръзки, невъздържани, непослушни, развратни!
Ако пък не ще постъпваме по този начин и ще послушаме увещанията на блажения Павел; ще започнем да възпитаваме своите деца в Господните поучения
и наставления, ще им дадем пример за благочестие, ще ги заставим от ранна
възраст да се упражняват в четене на св. Писание.
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Ах! Аз постоянно говоря за това; само че ми се струва, дали не напразно
аз пилея своите думи? Но, при всичко това, аз не ще престана да говоря за него;
то е мой дълг [5].
Личността е централно аксиологично понятие в християнството, но и найзначимият проблем на съвременната педагогика. Егоизмът ни учи да гледаме на
света като на възможност за придобиване и наслаждение, а Златоуст на всяка
литургия ни казва „сами себе си и целия си живот на Христа Бога да отдадем“.
Човекът, който е поробен от егоизма, не е в състояние да изгради правилни отношения нито с Бог, нито с другите хора: „Когато съществува усещане за
по-голяма собствена ценност, то не само вреди на отношението към хората, но
и помрачава отношението към Бога… егоизмът подкопава целия живот и затова си заслужава да се потрудим за неговото изкореняване“.
Ето защо цялата Литургия е едно голямо напомняне за необходимостта
първо да надмогнем своя „Аз“, за да можем да бъдем едно цяло в живота на
Новото творение, в бъдещото Царство.
Съвременният човек никога няма да бъде в състояние да отговори на
всички изисквания, които обществото поставя пред него, нито пък да постигне
и да се наслаждава на всички блага, за които то му дава възможност. Той винаги
е в раздвоение между работната етика, огромното количество информация и
постоянния натиск да направи живота си по-лек и приятен, и поради всичко това лесно губи своята идентичност. Въпреки че е подтикван да си създаде
илюзията, че сам е господар на живота си, той става слуга на собственото си
желание за комфорт и на информационните технологии (които могат да изопачат естественото желание за комуникация в смисъла на създаване на чувство за
несъществуваща, виртуална реалност) [7].
Затова св. Йоан Златоуст съветва родителите да бъдат особено внимателни
към изграждане характера на своите деца. Ето какво казва той:
„Под дълг за възпитаване на своите деца аз разбирам не само това, че да не
ги допуснеш да умрат от глад, с което, струва ми се, хората и ограничават своите задължения по отношение на децата. За това не са необходими нито книги,
нито постановления: за това твърде ясно говори природата. Аз говоря за грижата да се обучат сърцата на децата в добродетелта и благочестието – свещен
дълг, който не трябва да се престъпва и, които не са го осъществили, са виновни в някакъв вид детеубийство.“
„Вашите деца винаги ще бъдат достатъчно богати, ако получат от вас добро възпитание, което да е способно да оправи техните нрави и добре да устрои
тяхното поведение. И така, старайте се не за това, щото да ги направите богати,
но за това, щото да ги направите благочестиви, владеещи своите страсти, богати в добродетелите. Приучете ги да не измислят мними нужди и благата на този
свят да ценят толкова, колкото те струват. Внимателно наблюдавайте за техните
постъпки, за техните съобщници, за техните връзки и не очаквайте от Бога никаква милост, ако не изпълнявате този дълг“ [5].
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Човешката душевност претърпява едни и същи влечения, страсти и борби
и въпреки времевата отдалеченост думите на св. Йоан Златоуст звучат така, сякаш са писани за нашето съвремие. Неговите съвети към родителите не губят
своята актуалност, защото са изпълнени с Божествена мъдрост и необикновена
проницателност.
Независимо от това, че този велик мъж е живял и проповядвал в 4 век,
неговото духовно наследство е актуално и днес, то трогва душата и сърцето на
нашия съвременник така дълбоко, както почти преди две хилядолетия.
Неговото слово, разтворено с Христова Любов, умъдрявало мъдреците,
украсявало учителите..., за старците било „жезъл“, а за „младенците“ – възпитател [3].
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бовта-и-смирението (Children Best Understand the Language of Love and Humility)
7. https://www.pravoslavie.bg Sv. Yoan Zlatoust, liturgichniyat etos i savremennostta. Nishki
episkop Yovan (Purich) (Saint John Chrysostom, the Liturgical Ethos and the Present Day. Yovan (Purich), Bishop of Niš)
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ABSTRACT: Inthereport a sociological survey was made among teachers from the
initial stage of basic education. An analysis of the surveys was carried out and the
correlation correlations between the motor activity of the pupils and the individual
countries of the education-educational process were calculated.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 89/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Педагогиката е натрупала многобройни похвати и начини за стимулиране
активността на учениците в обучението. То може да се осъществи чрез привличане на вниманието на учениците, любознателност, любопитство, познавателност, отговорност и др. Този проблем е от съществено значение за ефективността на урока по физическо възпитание и спорт. Срочната информация,
която ученикът получава, го насочва и стимулира за постигането на по-добри
резултати. Обратната информация от своя страна подпомага учителя за внимателно наблюдение и компетентно ръководене на образователно-възпитателния
процес.
Една от най-съществените черти на образователно-възпитателния процес
по физическо възпитание и процес по физическо възпитание и спорт е активната двигателна дейност. В тази връзка ефективността на обучението е пряко
свързана с установяването на оптимални норми за двигателна активност. В съвременните условия на живот е необходимо да се постави въпросът за последиците от прекомерното психо-емоционално натоварване на учениците в света на
високите технологии и неостатъчното физическо натоварване [1, 3].
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Двигателната активност при оптимална интензивност се явява един от
най-мощните релаксатори за балансиране правилно функцията на нервната и
мускулната система. Проучването на проблема за стимулирането на двигателната активност на учениците е особено актуален, защото е в пряка зависимост
с осъществяването на целта и решаването на задачите на физическото възпитание и спорт [4, 5, 6].
Цел на нашето изследване е да проучим възможностите за стимулиране
двигателната активност в образователно-възпитателния процес на учениците
от началния етап на основната образователна степен.
За постигането на целта си поставихме решаването на следните задачи:
1. Да се проучи до каква степен учебното съдържание, при различните видове дейности, разкрива възможности за стимулиране на двигателната активност на учениците.
2.Чрез метода на експертната оценка, да се проучат проблемите относно
възможностите за стимулиране активността научениците.
3. Въз основа на анализа на получените резултати да се направят изводи
и препоръки за практическата дейност, както и да се програмира творческата активност за повишаване ефективността на образователно-възпитателния
процес по физическо възпитание и спорт.
Предмет на изследването беше активността на учениците в различните
форми по физическо възпитание и спорт в зависимост от спецификата на използваните методи и средства.
Обект на изследването са количествените и качествените показатели,
обективизиращи степента на активност на учениците при заниманията с физически упражнения и спорт, за ефективно решаване на образователните и оздравителните задачи.

Анализ на резултатите:
За да проучим отношението на учителите в началния етап на основна образователна степен към проблема за стимулиране активността на учениците,
използвахме социологическо проучване с модифицирана анкета и експертни
оценки. Анкетираните учители се позиционират във възрастовата граница над
45 години, със съзнателно отношение към физическото възпитание и спорта.
Относително големият педагогически стаж на отзовалите се ни дава основание да приемем, че те са се приспособили към изискванията на педагогическата
професия и са своеобразни експерти в своята област.
Отговорите са твърде разнопосочни, в резултат на което стойностите на
оценките, отнесени към зоните на корелация, варират от 0,1 (слаба), до 0,87
(много голяма).
Обобщените отговори на първия въпрос показват, че учителите в значителна степен (r=0,63) са запознати с проблема за стимулиране на активността
на учениците. Това се потвърждава и от отговорите на въпрос № 2, откъдето се
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вижда, че учителите използват различни литературни източници, като определящи са научно-методически списания, учебници и монографии (r=0,60).
При анализа на зависимостта на активността от съдържанието на действащите програми се констатира, че те въздействат в относително слаба степен
за нейното стимулиране (r=0,53). Според анкетираните учениците проявяват
значителна активност, както при работа за възпитаване на двигателни качества
(r=0,70), така и при формирането на двигателни умения и навици (r=0,66). Известен приоритет се забелязва при първата дейност.
Над 90 % от учителите отчитат, че активността в урочната работа е в пряка
зависимост от педагогическите умения на преподавателя (r=87), както и от добрата организация на двигателната дейност (r=0,80).
След настъпването на умора сред учениците, 93 % от анкетираните отдават
предпочитание на игровия метод за стимулиране на активността на учениците.
В тази връзка може да се разглежда и влиянието на моралните стимули (r=0.70).
По-голяма част от тях смятат, че поощрението и наказанието активизират в
значителна степен учениците (r=0.60).
Отношението на родителите към предмета физическо възпитание и спорт
предопределя в значителна степен активността на учениците (r=0.54). Децата в
тази възраст до голяма степен ползват опита на родителите си за формиране на
своите познавателни интереси.
Чрез извънурочните форми се разкриват допълнителни възможности за
задълбочаване, разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, получени
в урока. Според мнението на експертите тези форми в голяма степен стимулират активността на учениците (r=0,70).
№

Изследвани показатели

1 Степен на информираност
по проблема
2 Източници на информация:
научно-методически списания
дисертации
учебници, монографии и др.
лекции
3 Действащи програми
4 Кога активността е по-голяма:
при формиране на двигателни умения
при възпитаване на двигателни качества

n

Разпределение на оценките

rсредно

30

0,1
0,0

0,3
0,6

0,5
6,0

0,7
7,0

0,9
5,4

30

0,4

0,3

4,0

6,3

7,2

0,60

30
30
30
30

2,8
0,5
0,8
0,2

0,0
0,6
0,9
1,8

1,0
3,5
2,5
5,5

0,0
5,6
4,9
4,9

0,0
7,2
6,3
3,6

0,10
0,58
0,51
0,53

30

0,1

0,3

3,5

9,8

6,3

0,66

30

0,1

0,6

2,0

8,4

9,9

0,70

0,63
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5 Фактори, влияещи върху активността
дисциплината
организацията на двигателната дейност
педагогическите умения на
учителя
6 Влияние на предварителната
подготовка
7 Влияние на игровия метод
8 Влияние на моралните стимули
9 Влияние на поощрението и
наказанието
10 Отношение на родителите
към проблема
11 Влияние на извънурочните
форми
12 Наблюдение на спортни мероприятия
13 Допълнителни домашни задачи
14 Материална база
15 Технически средства
16 Влияние на активността по
ФВ върху успеваемостта по
другите дисциплини

30
30

0,1
0,0

0,0
0,0

3,5
1,0

8,4
8,4

7,2
14,4

0,64
0,79

30

0,0

0,0

0,0

2,8

23,4

0,87

30

0,6

0,6

5,0

2,1

8,1

0,54

30
30

0,0
0,1

0,0
0,3

0,5
1,0

4,2 20,7
11,3 9,0

0,84
0,72

30

0,3

0,3

3,0

7,7

8,1

0,64

30

0,3

1,8

5,0

2,8

6,3

0,54

30

0,2

0,3

2,0

8,4

9,9

0,69

30

0,2

1,8

4,5

2,8

8,1

0,58

30

0,6

2,7

4,0

1,4

4,5

0,44

30
30
30

0,0
0,1
0,0

0,0
0,9
0,3

0,0
3,5
4,5

2,8
3,5
5,6

23,4
12,6
10,8

0,87
0,68
0,70

Наблюдението на спортни мероприятия не играе определяща роля за активизация на малките ученици. Това според нас се дължи на липсата на задълбочени познания относно правилника и организацията на състезания, което
не позволява на малките ученици да оценят истинската стойност и красота на
големия спорт.
В най-малка степен активността на учениците се стимулира от допълнителните домашни задачи (r=0,40). Заниманието с физически упражнения изисква наличието на специални условия – спортен терен, уреди, пособия и съоръжения. Това обстоятелство, съчетано с голямата натовареност на учениците и
дефицита на време за свободни занимания и игри, до голяма степен е причина
за ниския коефициент на корелационна зависимост. Като продължение на това
твърдение е и големият коефициент (r=0 – 87) за най-високата зона на корелационна зависимост на активността на учениците в началния етап от материалната база.
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Използването на технически средства улеснява както учителя, така и учениците при решаването на образователните задачи. Постигането на пълен или
частичен успех от малките ученици в голяма степен повишава тяхната активност. Това е видно от средната стойност на коефициента на корелация по този
показател (r=0,68).
Анализът на отговорите на въпроса, третиращ междупредметните връзки,
ни дава информация, че активността в урочната работа по физическо възпитание и спорт оказва голямо влияние върху успеваемостта на учениците по другите учебни дисциплини.
Обобщението, което се налага от анализа на проучените литературни източници и получените резултати от социологическото проучване, може да се
конкретизира в следните посоки:
1.Въпросът за стимулиране активността на учениците е необходимо да
стои непрекъснато в полезрението на учители, родители, методисти, като се
търсят непрекъснато иновативни подходи, съобразени с бързо изменящите се
условия, породени от реформите в образованието.
2. За подобряване на резултатите в обучението е необходимо да се търси
най-удачният баланс между работата за изграждане на двигателни навици и
подобряване на физическата дееспособност.
3. Определяща роля за стимулиране на активността на учениците от началния етап е материалната база. Необходимо е тя периодично да се обогатява
и реновира, като се внедряват модернизации, които до дават възможност за
използване на целия комплекс от средства и методи.
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МУЛТИМЕДИЙНО ИНТЕРАКТИВНО ОБУЧЕНИЕ
ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ДИГИТАЛЕН АРАНЖИМЕНТ
Стефан П. Русков
MULTIMEDIA INTERACTIVE TRAINING
IN THE CREATION OF DIGITAL ARRANGEMENT
Stefan P. Ruskov
ABSTRACT: The report analyzed the interactive activities used for each step of
MIDI-technology for the realization of the digital arrangement.
KEYWORDS: interacting, technology, knowledge, skills, competencies, multimedia,
digital arrangement.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 134/08.02.2016 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Дигиталният аранжимент се създава в условията на интерактивна мултимедийна среда на базата на дефинирана в дисертационния труд на С. Русков
„Технология за създаване на дигитален аранжимент чрез работа над MIDI-проект“ [1:59] и се реализира с помощта на интерактивни действия под формата на
команди, операции и процедури в условията на мултимедийната интерактивна
среда на многофункционалната програма Cakewalk SONAR.
Целта е да се анализират интерактивните действия, необходими за реализацията на дигитален аранжимент в мултимедийната интерактивна среда
на SONAR и да се аргументират и характеризират знания, умения и компетентности, които се придобиват и формират с помощта на интерактивното
мултимедийно обучение.
Задачите, произтичащи от дефинираната цел, са:
1. Да се анализират всички интерактивни действия, използвани за реализацията на всяка стъпка от технологията за създаване на дигитален аранжимент чрез работа над MIDI-проект.
2. Да се анализират знанията, уменията и компетентностите, които се
придобиват и формират в резултат на технологията за създаване на дигитален
аранжимент с помощта на интерактивните действия, приложени в мултимедийната среда на Cakewalk SONAR.
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Интерактивни действия, необходими за реализация
на технологията за създаване на дигитален аранжимент
Анализът на интерактивните действия е необходим като основна база за
разкриване на ЗУК за създаване на дигитален аранжимент.
Интерактивните действия, свързани с технологията за създаване на дигитален аранжимент, съгласно стъпките на тази технология, са както следва: [1:
59]

Предварителни настройки в траковете

1. Интерактивни действия, използвани в стъпката за избор на MIDIизход:
• Отваряне на полето за избор на изход;
• Разглеждане на списъка с изходи, канали;
• Избор на изход, канал;
• Прослушване.
2. Интерактивни действия, използвани в стъпката за избор на MIDIканал:
• Отваряне на полето за избор на канал;
• Разглеждане на списъка с MIDI-канали;
• Избор на пач MIDI-канал;
• Прослушване.
3. Интерактивни действия, използвани в стъпката за избор на пач:
• Намиране на панела с инструменти на дадения трак;
• Отваряне на полето за избор на пач (изход, канал);
• Разглеждане на списъка с инструменти (изходи, канали);
• Избор на пач (изход, канал);
• Прослушване.
4. Интерактивни действия, използвани в стъпката за въвеждане на
MIDI-информация от MIDI-клавиатура:
• Отваряне на панела с инструменти;
• Намиране на бутона „Rec“;
• Въвеждане чрез запис в реално време на всички MIDI-събития за дадена музикална партия с помощта на MIDI-клавиатурата.
5. Интерактивни действия, използвани в стъпката за въвеждане на
MIDI-информация чрез мишка на компютърната система:
• Намиране и отваряне на панела с инструменти;
• Избор на редактор „Staff “ или „Piano roll“;
• Стартиране на редактор „Staff “ или „Piano roll“;
• Въвеждане на MIDI-информация чрез ляв клик на мишката за всеки
тон в прозореца на съответния редактор;
• Прослушване на записаната информация.

Мултимедийно интерактивно обучение при създаване на...
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Създаване на основните партии на дигиталния аранжимент
При създаването на основните партии на аранжимента се използват интерактивните действия, свързани с 4-та и 5-та стъпка от технологията за въвеждане на MIDI-информация.
6. Интерактивни действия, използвани в стъпката за създаване на
клавирен съпровод
7. Интерактивни действия, използвани в стъпката за създаване на басова партия.
8. Интерактивни действия, използвани в стъпката за създаване на
пария на ударните инструменти.
Редактиране на MIDI-информация
9. Интерактивни действия, необходими в стъпката за използване на
контролер Volume:
• намиране на бутона Volume в стрипа на трака;
• ляв клик с мишката и плъзгане вляво и дясно;
• прослушване;
• корекция на силата на звучене.
10. Интерактивни действия, необходими в стъпката за използване на
контролер Panorama:
• намиране на бутона Panorama в стрипа на трака;
• ляв клик с мишката и плъзгане вляво и дясно;
• прослушване;
• поставяне на всяка партия вляво и дясно от центъра на стереофонията
в зависимост от функцията и в аранжимента.
11. Интерактивни действия, необходими в стъпката за използване на
контролер Velocity chance:
• маркиране на клип или фрагмент от клип;
• намиране и подаване на команда Scale Velocity от меню Process;
• в диалоговия прозорец Scale Velocity сe задават стойности на опциите
End/Begin – еднакви стойности за изравненост или различни за постигане на
crescendo/diminuendo в отделен фрагмент или партия;
• потвърждаване на зададените стойности с команда ОК.
12. Интерактивни действия, необходими в стъпката за използване на
контролер Quantize:
• маркиране на клип или фрагмент от клип;
• намиране на команда Quantize от меню Process;
• избор на стойност на квантизиране в диалоговия прозорец Quantize
съобразно най-малката нотна трайност в маркирания фрагмент;
• потвърждаване на избраната резолюция с команда ОК.
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Добавяне на среда на звучене
13. Интерактивни действия, необходими в стъпката за използване на
контролер Reverb:
• намиране на бутона за добавяне на реверберация в стрипа на всеки трак;
• ляв клик върху бутон Reverb в менюто с настройки на даден трак и плъзгане вляво и дясно за намаляване и увеличаване на нивото на реверберация в
показания трак.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТЕПЕНТА
НА ТРЕВОЖНОСТ МЕЖДУ СТУДЕНТИ И
ПРЕПОДАВАТЕЛИ В АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ –
ПЛОВДИВ
Таня Х. Колева
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEGREE OF
ANXIETY BETWEEN STUDENTS AND LECTURERS
IN AGRICULTURAL UNIVERSITY – PLOVDIV
Tanya H. Koleva
ABSTRACT: The aim of the present study is to trace, compare and analyze the degree of anxiety among students and lecturers from Agrarian University – Plovdiv.
The students from the Agricultural University of Plovdiv – 1st grade (full-time and
part-time) have a high level of anxiety. The lecturers from Agricultural University of
Plovdiv also show a high degree of anxiety There is a tendency to increase the anxiety rate of all subjects. Participation students and lecturers in active physical and
sport activities to reduce their high anxiety.
KEYWORDS: anxiety, students, lecturers, physical education and sport.
Всички ние днес живеем в един напрегнат и динамичен свят, в който, за да
се адаптираме, трябва ежедневно да преодоляваме трудности от най-различно
естество. На изпитание се подлагат както психическата така и физическата ни
издържливост.
Към най-важните параметри на психическите състояния на хората спадат тревожността и свързаната с нея напрегнатост. Тревожността е чуство на
емоционално напрежение, на очаквани възможни неприятности и безпокойство, неопределен страх от нещо, което може да се случи; отрицателно дифузно
емоционално състояние на напрежение и готовност за реагиране на опасност,
проявяваща се в чуства на несигурност, безпомощност, опасения, вълнения и
др. подобни. Тревожността определя индивидуалната чуствителност към съревнователен стрес. Като черта на личността характеризира степента на склонност към страх. Тревожността най-често е свързана с очакване на социални
последствия от успех или неуспех [1].
Според речника на психологическите термини [4] тревожността се определя като афективно състояние, характеризиращо се с чуство за несигурност и
общо безспокойство.
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Тревожността е емоция, която сигнализира възможна, очаквана, недеференцирана, неясна застрашеност [2].
А според Укипедия, свободната енциклопедия [5] – тревожността е психично състояние у човека и животните, при което се активират защитните реакции, без това да има пряк подбудител.
Характерни за тревожността са емоционалната напрегнатост, лесна възбудимост, очакване за нещо неопределено.
Съществуват няколко теории за тревожността. Тя се разглежда като състояние, свойство (черта) на личността и като емоционален процес. Концепциите за тревожността като състояние и черта са въведени за пръв път от Р. Б.
Кетъл и доразвити от Ч. Спийлбъргър [1].
Дж. Тейлър измерва тревожността като свойство на личността. Тестът на
Тейлър е адаптиран за българските условия от Д. Щетински и И. Паспаланов
през 1984 г.
Всеизвестен е фактът, че обучението е процес, в който си взаимодействат
преподаващите и обучаваните. За да протича процесът на обучение пълноценно, е необходимо да се познават и двете страни добре. В предишни наши изследвания сме проучвали тревожността сред студентите от АУ – Пловдив, но
за първи път проучваме каква е тя сред преподавателите.
Целта на настоящето изследване е да се проследи, сравни и анализира степента на тревожност между студенти и преподаватели от Аграрен университет – Пловдив.
За постигането на целта си поставихме следните задачи:
1. Да проучим, анализираме и обобщим литературните източници по проблема.
2. Да установим каква е степента на тревожност на студентите от I-ви курс
на АУ – Пловдив.
3. Да установим каква е степента на тревожност на преподаватели от АУПловдив.
4. Да анализираме данните от проучването.
5. Въз основа на анализа и получените резултати да направим изводи и
препоръки за практиката.
Предмет на изследването е степента на тревожност на студенти и преподаватели от АУ-Пловдив.
Приложена е комплексна методика, която включва педагогическо наблюдение, беседа, тест за тревожност предоставящ информация за степента на тревожност на студенти и преподаватели от АУ-Пловдив [тест Тейлър].
Обект на изследването са: 66 лица, от които – 38 студенти от I-ви курс
(редовно и задочно обучение), 17 мъже и 21 жени на средна възраст 24,2 г. и 28
преподаватели – 17 мъже и 11 жени на средна възраст 43,1 г., всички са подбрани на случаен признак.

АУПловдив.
Приложена е комплексна методика, която включва педагогическо наблюдение, беседа,
тест за тревожност предоставящ информация за степента на тревожност на студенти и
преподаватели от АУПловдив [тест Тейлър].
Обект на изследването са: 66 лица, от които  38 студенти от I-ви курс (редовно и
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АнализНА
наРЕЗУЛТАТИТЕ
резултатите
АНАЛИЗ
След като анализирахме резултатите от теста, проведен сред студенти и преподаватели
След като анализирахме резултатите от теста, проведен сред студенти и
от АУПловдив, забелязахме следните тенденции (фиг. 1 и 2).
преподаватели
от АУ-Пловдив,
следните
тенденции
1 и 2).
Преподавателите,
които попадат взабелязахме
групата на спокойните
изследвани
лица,(фиг.
са:21,4%
,а
студентите
са 15,8%.
Преподавателите,
които попадат в групата на спокойните изследвани лица,
са: 21,4 %, а студентите са 15,8 %.

Фигура
№Преподаватели
1. Преподаватели общо
и жени
Фигура
№ 1.
общомъже
мъже
и жени
В следващата група попадат лица с тревожност в границите на нормата и това са 25%
В следващата
група ипопадат
с тревожност
в границите
на нормата
от изследваните
преподаватели
31,6% отлица
изследваните
студенти.
В тези две групи
попадат и
товаотса
25 % от изследваните
преподаватели
и 31,6 % отчеизследваните
студен46,4%
преподавателите
и 47,4% от студентите.
Прави впечатление,
в следващата група
на
лица
тревожност
и двете
групи са показали
висок
ти.сВтенденция
тези две за
групи
попадат
46,4 %изследвани
от преподавателите
и 47,4един
% отдоста
студентите.
процент  46,4% от преподавателите и 42,1% от изследваните студенти.

Прави впечатление, че в следващата група на лица с тенденция за тревожност и
двете изследвани групи са показали един доста висок процент – 46,4 % от преподавателите и 42,1 % от изследваните студенти.

Фигура
№ 2. №
Студенти
жени
(редовно
и задочно
обучение)
Фигура
2. Студентиобщо
общо мъже
мъже иижени
(редовно
и задочно
обучение)
А в групата на изследвани лица с изразена тревожност попадат 7,2% от
преподавателите и 10,5% от студентите. Тези стойности са обезпокоителни. Високото ниво на
тревожност и при двете групи изследвани лица се дължи вероятно на много фактори, един от
тях обаче със сигурност е ниската физическа дееспособност сред изследваните лица, на които
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А в групата на изследвани лица с изразена тревожност попадат 7,2 % от
преподавателите и 10,5 % от студентите. Тези стойности са обезпокоителни.
Високото ниво на тревожност и при двете групи изследвани лица се дължи вероятно на
много
тяхи обаче
със сигурност
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№ фактори,
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общоот
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ска дееспособност сред изследваните лица, на които зададохме въпроса: – как
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попадат
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от
оценяват
себе си на
катоизследвани
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хора. По
– голямата
преподавателите
от студентите.
стойности са обезпокоителни.
Високото
ниво
отговарят, иче10,5%
смятат
себе си заТези
неспортуващи
хора и само малка
част
от на
тях
тревожност и при двете групи изследвани лица се дължи вероятно на много фактори, един от
отговарят, че спортуват рядко.
тях обаче със сигурност е ниската физическа дееспособност сред изследваните лица, на които
резултатите
наши
предишни
в които
зададохмеИмайки
въпроса: предвид
- как оценяват
себе си от
като
спортуващи
или изследвания,
неспортуващи хора.
По сме
–
забелязали
трайночепонижаване
тревожността
занимаващи
голямата
част отговарят,
смятат себе на
си за
неспортуващи при
хорастуденти,
и само малка
част от тяхсе
отговарят,
че спортуват
рядко.
активно
със спорт,
смятаме, че това обяснява в известна степен високата треИмайки
предвид
резултатите
от наши предишни изследвания, в които сме забелязали
вожност [3].
трайно понижаване на тревожността при студенти, занимаващи се активно със спорт, смятаме,
На фигура
3 наблюдаваме
изменението
на тревожността между студенти и
че това обяснява
в известна
степен високата
тревожност [3].
преподаватели
и
по
полов
признак.
Анализът
фигура 3 показва,
че в групата
На фигура 3 наблюдаваме изменението на на
тревожността
между студенти
и
преподаватели
и по полов
признак. лица
Анализът
на фигура
3 показва,
че в групата намъже
спокойните
на спокойните
изследвани
попадат
29,4 %
от преподавателите
и 9,1 %
изследвани
лица попадат 29,4%
от преподавателите мъже и 9,1% от преподавателите жени.
от преподавателите
жени.

Фиг. № 3. Преподаватели и студенти (мъже и жени)
За сравнение при студентите мъже този процент е 17,6 % а при студентките 14,3 %. И при двете изследвани групи мъжете са показали по- висок процент
на спокойни изследвани лица.
Следващата наблюдавана група е на лица с тревожност в границите на нормата, като и тук наблюдаваме същата тенденция –изследваните лица от мъжки
пол са с по- висок процент от изследваните лица от женски пол. При преподавателите мъже това са 29,4 %, а при жените 18,2 %. При студентите мъже са
47,1 %, а при студентките 19 %.
Анализирайки резултатите в групата с тенденция за тревожност, забелязваме, че изследваните жени преподаватели са показали 63,6 %, а студентките
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52,4 % за сравнение мъжете преподаватели имат 35,3 %, а студентите 29,4 %.
В следващата група с изразена тревожност попадат 5,9 % от преподавателите
мъже и 5,9 % от студентите и 9,1 % от преподавателите жени и 14,3 % от изследваните студентки.
Така направеният анализ показва, че и двете изследвани групи проявяват
висок процент на тенденция за тревожност. Като по-осезателно е при изследваните лица от женски пол.

Изводи
1. Тревожността е психично състояние у човека, при което се активират
защитни реакции. Характерни за тревожността са емоционалната напрегнатост, лесната възбудимост, очакването за нещо неопределено. Преживяването
често е съпроводено от характерни физически усещания.
2. Изследваните студенти от АУ--Пловдив I-ви курс (редовно и задочно
обучение) проявяват висока степен на тревожност.
3. Изследваните преподаватели от АУ-Пловдив проявяват също висока
степен на тревожност.
4. Наблюдава се тенденция за повишаване степента на тревожност на
всички изследвани лица.

Препоръки
1. Да се разшири проучването сред преподавателите от АУ-Пловдив.
2. Да се обхванат и други курсове от АУ-Пловдив не само първите.
3. Да се намерят начини и форми за включване на по-голям брой студенти
в занимания със физически упражнения и спорт извън часовете от учебната
програма с цел понижаване високата тревожност.
4. Включване и на преподаватели в активни спортни занимания в свободното време за понижаване на високата им тревожност.
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МЕТОДЪТ ПИЛАТЕС – ЕФЕКТИВНО СРЕДСТВО ЗА
ПОНИЖАВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТТА НА ХОРА С
ДЕФИЦИТ НА ДВИГАТЕЛНА АКТИВНОСТ
Таня Х. Колева, Гергана Т. Колева
THE PILATES METHOD – AN EFFICIENT MEANS OF
REDUCING ANXIETY AMONG PEOPLE WITH MOTOR
ACTIVITY DEFICIENCY
Tanya H. Koleva, Gergana T. Koleva
ABSTRACT: The purpose of this study is to determine how Pilates training impacts
on reducing the anxiety of people with low motor activity.The high anxiety at the
beginning of the beginner’s activity has fallen with Pilates within one exercise. As a
result with systematicPilates exercises, anxiety among advanced learner’s is significantly lower than beginners. Active, purposeful and systematic Pilates are an effective means of reducing anxiety among people with motor activity deficiency.
KEYWORDS: Pilates method, reducing anxiety.
Методът „Пилатес“ е система от упражнения за разтягане и за сила, разработена преди повече от деветдесет години от германеца Йозеф (Джоузев) Пилатес. Тя укрепва и тонизира мускулите, подобрява стойката, дава гъвкавост и
равновесие и прави фигурата по-стройна [8].
Пилатес е система от упражнения, която помага на тялото и умът да работят
в хармония с една единствена цел: постигане на здраво, тонизирано и подвижно
тяло и спокоен, ведър ум. Като използва за свои ключови елементи стойката
на тялото и дишането. Пилатес представлява неаеробен метод за упражнения,
свързан с разстягане и съкращаване на основните мускули на тялото.
Различното при пилатес е, че методът развива както големите, така и малките мускулни групи. С практикуването на пилатес малкитe мускули се оформят и стават здрави, големите мускули добиват гъвкавост, а цялото тяло е в подобър тонус. По този начин мускулната ви система става напълно хармонично
и балансирано цяло [1].
В своите книги Джоузев Пилатес казва ясно, че методът му има за цел да
ни тласне към поемане на отговорност и контрол над телата и здравето ни. Той
се стреми да образова, да съживява и да изпълва със сили.
Нашата цел в спортуването е да постигнем равновесие в тялото, да подобрим кръвообращението, да облекчим стреса, да повишим издръжливостта,
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да изглеждаме по-добре, да се чувстваме отлично – не е ли тогава логично да
използваме единствения метод, който повече от девет десетилетия доказва, че
постига всичко това [6].
Имайки впредвид всичко това, ние решихме да проверим как метода пилатес влияе върху тревожността на хората, които се занимават с него. Данни
от наши предходни изследвания доказват, че заниманията със спорт оказват
благоприятно въздействие върху понижаването на високата тревожност [4, 5].
Тревожността е емоция,която сигнализира възможна, очаквана, недеференцирана, неясна застрашеност [3].
Според речника на психологическите термини [7] тревожността се определя, като афективно състояние, характеризиращо се с чуство за несигурност
и общо безспокойство. А според Укипедия,свободната енциклопедия [8] – тревожността е психично състояние у човека и животните, при което се активират
защитните реакции, без това да има пряк подбудител.
Характерни за тревожността са емоционалната напрегнатост, лесна възбудимост, очакване за нещо неопределено.
Към най-важните параметри на психическите състояния на хората спадат тревожността и свързаната с нея напрегнатост. Тревожността е чуство на
емоционално напрежение, на очаквани възможни неприятности и безпокойство, неопределен страх от нещо, което може да се случи; отрицателно дифузно
емоционално състояние на напрежение и готовност за реагиране на опастност,
проявяваща се в чуства на несигурност, безпомощност, опасения, вълнвния и
др. подобни. Тревожността определя индивидуалната чуствителност към съревнователен стрес. Като черта на личността характеризира степента на склонност към страх. Тревожността най-често е свъезана с очакване на социални последствия от успех или неуспех.Съществуват няколко теории за тревожността.
Тя се разглежда като състояние, свойство (черта) на личността и като емоционален процес [2].
Теста, с който ние работим, е тестът на Тейлър, който измерва тревожността като свойство на личността.
Целта на настоящето изследване е да се установи как тренировките по пилатес влияят върху понижаването на тревожността на хора с дефицит на двигателна активност.
За постигането на целта си поставихме следните задачи:
1. Да проучим, анализираме и обобщим литературните източници по проблема.
2. Да установим каква е степента на тревожност на занимаващите се с пилатес в началото на едно тренировъчно занимание.
3. Да установим каква е степента на тревожност на същите хора в края на
това занимание
4. Да изследваме степента на тревожност на хора посещаващи заниманията по пилатес с продължителност от един месец и повече от един месец.

на личността.
Целта на настоящето изследване е да се установи как тренировките по пилатес влияят
върху понижаването на тревожността на хора с дефецит на двигателна активност.
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лика в полза на хората, които посещават пилатес от по-дълго време. Интересен
е факта, че сред начинаещите 30 % проявяват изразена тревожност, докато при
напредналите процента е 0 %.
Нашите предположения, че тревожността ще се повлияе положително, а
именно ще намаля с по-продължителните занимания с пилатес се потвърдиха.
Смеем да твърдим, че редовните занимания с пилатес са ефективни относно намалянето на високата тревожност при хора с дефицит на двигателна активност.
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сред хора с дефицит
на двигателна
активност.
4. В резултат
на целенасочените
и системни
занимания
с пилатес тревож-

ността сред напредналите обучаеми е значително по-ниска в сравнение с начи-

ПРЕПОРЪКИ
наещите.
1. Да се задълбочат експерименталните изследвания , като се обхванат по- голям брой
хора занимаващи се с пилатес.
2. Да се тестват обучаемите и с други тестове даващи информация и за физическото
състояние на обучаемите.
3. Да се проследи цялостната психофизическа подготовка на занимаващите се с пилатес.
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5. Активните, целенасочени и системни занимания с пилатес са ефективно средство за понижаване на тревожността сред хора с дефицит на двигателна
активност.

Препоръки
1. Да се задълбочат експерименталните изследвания, като се обхванат поголям брой хора занимаващи се с пилатес.
2. Да се тестват обучаемите и с други тестове, даващи информация и за
физическото състояние на обучаемите.
3. Да се проследи цялостната психофизическа подготовка на занимаващите се с пилатес.
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ВЛИЯНИЕ НА НАРОДНИТЕ ТАНЦИ
ВЪРХУ ДВИГАТЕЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ
НА 6 – 7 ГОДИШНИ ДЕЦА
Теодора Ж. Игнатова
INFLUENCE OF THE BULGARIAN
FOLK DANCES ON THE MOTIVE CAPABILITIES
OF 6 – 7 YEAR OLD SHILDREN
Teodora J. Ignatova
ABSTRACT: This study aims to establish the extent to which practicing rhythmic
folk dances and affect motor abilities of children from nursery to kindergarten.
KEYWORDS: Preschoolers, folk, rhythm and dance, motor skills.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 89/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Подготвителната група в детската градина е едно от първите звена в образователната система и дава много добри възможности за въздействие върху
детското развитие в психо-физически аспект. Предучилищната възраст е период на интензивно физическо и психическо развитие. Двигателната дейност е
потребност за растящия детски организъм и чрез нея благоприятно се повлиява цялостното му развитие, спомагайки за адаптирането му към постоянно
променящите се условия и влияния на съвременната действителност.
Целите и задачите на физическото възпитание в предучилищната възраст
са насочени към съхраняване и подобряване на здравето, повишаване на функционалните възможности и усъвършенстване на двигателната култура на детето.
Актуалността на изследването произтича от факта, че в последните години се повишиха изискванията към учениците. Това налага възпитаване на качества като креативност, способност за реактивност и бърза адаптация.
Целта на настоящото изследване е да се проследи влиянието на заниманията с ритмика и танци върху двигателните способности на 6 – 7-годишните деца
(момчета) от подготвителна група на детската градина.
Задачите, произтичащи от целта, са следните:
1. Теоретичен обзор на достъпната научно-методична литература.
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2. Диагностициране динамиката на показателите за физическа дееспособност на 6 – 7-годишните момчета.
3. Проследяване на прираста в развитието на двигателните качества на
децата в резултат на заниманията с ритмика и танци и извеждане на изводи за
практиката.
Предмет на изследването е въздействието на обучение по ритмика и танци в предучилищна група в ДГ.
Обект на изследването е динамиката в двигателните качества на децата,
вследствие занимания с „Ритмика и танци“.
Контингент на изследването са 48 момчета от предучилищната група на
ОДЗ „Изворче“ и 34 ОДЗ. Сформирани бяха контролна (КГ) и експериментална
(ЕГ) група. Контролната работи по програмата за двигателни дейности в ДГ, а
в програмата на експерименталната бяха включени български народни хора –
„Право хоро“, „Дунавско хоро“, „Ръченица“ и музикалните игри „Гатанка“ и
„Статуя“.
За решаване на поставените задачи и постигане на целта на изследването
използвахме методика, която включва следните компоненти: теоретичен анализ и синтез, вариационен анализ.
Изследването е проведено през учебната 2012 – 13 година. В тестовата батерия са влючени показателите 50 м гладко бягане, дълъг скок с два крака от
място, хвърляне на плътна топка с две ръце над глава и 200 м бягане, които
носят информация за основните двигателни качества – бързина, взривна сила
на долни крайници, сила на трупа и издържливост.
Много автори разработват и експериментират програми и нови насоки в
практиката на предучилищното възпитание [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 и др.].
ДОИ за детската градина насочват главния приоритет в двигателната подготовка на децата към подпомагане и решаване на задачите от образователните
ядра – Естествено-приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна
двигателна дейност, Физическа дееспособност и Игрова двигателна дейност
[10].
В монографичен труд Ч. Сотиров посочва, че системата двигателна готовност осигурява необходимото ниво на двигателна и социално-личностна
подготовка за безпроблемен преход на детето в новите социално-педагогически
условия на училището и конкретизира основните задачи: формиране на интерес и мотивация у децата към двигателна дейност; предоставяне подходящи
педагогически условия за стимулиране положителни самоизяви, взаимодействиея на децата в игрови ситуации; развитие и стремеж към физическо самоусъвършенстване; развитие на двигателната и личностна активност; приложение на собствени идеи и опит на децата в разнообразни условия.“ [14].
П. Слънчев определя като преломна фаза в развитието на двигателните
функции периода от петата до седмата година, през който се усъвършенстват
координационните механизми на централната нервна система. Това дава възможност освен демонстрацията да се включи и обяснението [13].
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Към края на предучилищната възраст системните занимания с физически
упражнения, спорт и игри ускоряват морфологичните изменения и подобряват функционалните възможности на организма. Възстановителните процеси
при системно занимаващите се деца с физически упражнения протичат с около
30 % по-бързо в сравнение с незанимаващите се. Забелязва се засилване на темповете на прираст на кондиционните показатели.
К. Рачев посочва, че „най-ярко изразена комплексна сензитивност на двигателните способности на децата се очертава около 6-тата година. Към 7мата тя затихва и почти изчезва, през 8-мата бележи известен, макар и неголям прираст“ [11].
Общоразвиващите, приложните и специалните физически упражнения
имат за цел изграждане на обща двигателно-кондиционна подготовка като
основа за релизиране на основните и допълнителните ядра в начален етап на
основната образователна степен. По този начин се постига плавен преход и нагласа към усвояване на учебното съдържание в училище.
Танците са включени към допълнително ядро в учебната програма по физическо възпитание и спорт в началното училище. Имат интегративни отношения с музика, математика, роден край, бит и природа. Като цяло тe са едно
от средствата на физическото възпитание, заради своето въздействие върху
човешкия организъм. Чрез тях децата общуват помежду си, с природата и обкръжаващата среда. Много често движенията са израз на емоционалното им
състояние и настроение. В комбинация с музиката, танците стимулират допълнително двигателната активност.
Музикално-ритмичните игри и танците подпомагат формирането на редица качества като ловкост, бързина, плавност, изразителност, синхрон в изпълнението на децата. У тях се формира усетът за партньорство, уважение и
съобразяване с изпълнението на останалите деца. Включването на децата в
музикално–ритмична двигателна дейност означава, че те трябва да имат определен двигателен опит, създадени двигателни умения и навици, които да могат
да използват. Този двигателен опит най-често се създава чрез физическите упражнения, подвижните игри, ритмичните упражнения, застъпени в регламентираните ситуации и утринното раздвижване под музикален съпровод. Освен
това, при разучаването и изпълнението на народните хора децата се приучават да подчиняват желанията си на общите интереси, да осмислят значението
на своите резултати и тези на колектива. Възпитават се така дефицитните в
последно време качества като честност, смелост, умение да възприемат и ценят
красотата в движението.
Танците спомагат за правилното физическо развитие на човека. Овладяването на различните движения, които ни предлагат танците, водят до подобряването на координационните способности и общата двигателна култура на
занимаващите се.
„Танците въздействат многостранно върху човека. Чрез тях се повлиява
положително върху повечето органи и системи на човешкото тяло. В най-голяма степен това се отнася за сърдечно-съдовата и дихателната системи“ [1].
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Основен белег на българските народни танци е, че движенията са съсредоточени главно в краката и някаква по-малка степен в главата, ръцете и тялото.
Движенията са разнообразни, понякога бързи и динамични, друг път бавни и
умерени, съчетани с най-разнообразни подскоци, прескоци и въртеливи движения.
К. Крумова отбелязва, че чрез танците могат да се решат важни оздравителни задачи в занятието. Например: различните видове ходене (на пръсти,
пети, странично), видовете скокове и подскоци, прекляквания и коленичания,
са средства за правилно формиране на детското ходило и за формиране правилна стойка и телодържание. Не трябва да се забравя, че чрез игровия елемент
децата се активизират и се повишава емоционалността на заниманието [9].
Наблюдението и изпълнението на движения под музикален съпровод,
иска много добро функциониране на слуховия и зрителния анализатор. С. Базелков отбелязва, че „необходимостта от бърза пространствена ориентация
подобрява централното и периферното зрение. Усъвършенстването на дейността на основните анализатори спомага за подобряването на ритмичното
чувсттво, което е от съществено значение при различните спортни дисциплини, а също така и в ежедневната трудова дейност“ [1].

Анализ на резултатите
Способностите са генетично обусловени, тъй като в основата им лежат
природни заложби. Двигателните способности представляват съвкупност от
качества, които се проявяват в двигателната дейност. В зависимост от характеристиката ѝ и конкретните двигателни задачи, се проявяват едни или други
двигателни качества. Следователно двигателните качества са елемент на двигателните способности.
Физическата дееспособност отразява достигнатото ниво на развитие на
двигателните качества на организма. Тя е от голямо значение за приспособяване на децата от предучилищна възраст към условията и изискванията на предмета „Физическо възпитание и спорт“ в първи клас.
В таблица 1 са поместени показателите, които характеризират физическата дееспособност на момчетата от контролната и експерименталната група. В
числител са отбелязани стойностите преди експеримента, а в знаменател в края.
Тестът „бягане на 50м“ разкрива комплексното проявление на спринтьорската бързина на децата. Тя се определя от бързината на реакцията, скорост на
отделното движение и от честотата на движенията при малка амплитуда. Средните стойности за КГ са: Av = 11,6 сек в началото и Av = 10,8 сек в края на експеримента. Прирастът е 6,9 %. При ЕГ входящите стойности са близки до тези
на КГ – 11,8 сек. В края на изследването настъпва промяна – 9,8 сек с процент
на прираст 16,9. По-високия процент на прираст в ЕГ считаме, че е повлиян от
експериментираната методика. Отчитайки възрастта на изследваните деца можем да отбележим, че те не са в сензитивно благоприятен период за развиване
на качеството бързина. Вариативността и в двете групи е ниска, с тенденция
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за нарастване в края на експеримента. Това ни дава основание да приемем, че
промените в отчетените стойности са под влияние и на биологични фактори, и
на приложените средства за развиване на двигателното качество.
Показатели

1. Бягане 50м
2. Дълъг скок
3. Хвърляне
топка 1 кг
4. Бягане 200м

КГ момчета
Av

V%

ЕГ момчета
% прир.

11,6

10,6

10,8
89,7

12,5
19,5

106,7
200

17,7
28

240,5
71,9

25,6
6,4

71,1

7,9

6,9
19,6
20,2
1,1

Av

V%

% прир.

11,8

7,8

9,8
91,5

17,6
14,2

122,2
208,4

15,8
25,6

256,5
72,5

33,5
4,4

70,3

4,7

16,9
33,6
23,1
2

Таблица № 1. Показатели за физическа дееспособност на КГ и ЕГ
При теста „дълъг скок от място“ наблюдаваме по-голям прираст в сравнение с предходното качество. За КГ той е 19,6 %; за ЕГ – 33,6 %. Вариативността в
КГ в началото е 19,5 %, а в края 17,7 %. При ЕГ този признак нараства незначително в края на експеримента – 15,8 %. Взривната сила на краката се повлиява
съществено и при двете групи. Може да се приеме, че заниманията с танци повлияват в много висока степен това качество при момчетата от ЕГ.
Приложената методика е въздействала в различна степен върху силовите
възможности на трупа на момчетата от ЕГ – 23,1 % (спрямо 20,2 % за КГ). Вариативността и в двете групи е умерена, но в ЕГ се наблюдава разсейване.
Общата издържливост, измерена с помощта на теста „Бягане 200 м“, в края
на експеримента отбелязва динамика. Подобрението на изследвания показател
в групите разкриваме от процента на прираст, който е по-висок в ЕГ. Това го
отдаваме на характерните особености на народните хора и музикални танци.
Коефициентът на вариация в двете групи е нисък и това говори за хомогенност.
.
В заключение следва да обобщим:
1. Заниманията с български народни танци и музикални игри дават положителни резултати върху физическата дееспособност на момчетата. Повлияват
скоростния и скоростно-силовия потенциал и в по-малка степен силата и общата издръжливост.
2. Констатираните промени при момчетата от ЕГ ни дават основание да
предложим на вниманието на учителите включване на българските народни
хора и ръченици като средство за повишаване на физическата дееспособност
на децата от предучилищна възраст.
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УЧЕНИЦИ ОТ 5. КЛАС ПО ТЕНИС НА МАСА
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TESTS FOR CONTROL AND EVALUATION ON TABLE
TENNIS FOR STUDENTS IN THE 5th GRADE
Teodora N. Simeonova
ABSTRACT: Sports table tennis creates the conditions for developing the qualities
of speed, strength, agility, flexibility, ingenuity and precision. Applying control and
evaluation tests involving elements close to the game increases pupil activity and enhances the pursuit of even more results. This work addresses the new curriculum for
elective content areas in 5th grade. The implementation of state educational requirements and standards in the part – rocket sports – table tennis requires an evaluation
of the learning outcomes. With pupils of the 5th grade, a model with a test battery
for assessing the knowledge, the technical tactical skills, the level of physical fitness
on the subject of physical education and sport is approbated.
KEYWORDS: students 5th grade, table tennis, evaluation, selectable area of learning content.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 89/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Главните цели на премета „Физическо възпитание и спорт“ се определят
от Държавните образователни изисквания и стандарти. В различните образователни степени и етапи тези цели са съобразени с възрастовите особености,
психическото и физическото развитие на учениците. С приетият и обнародван
в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. нов „Закон за предучилищното и училищното образование“ и влизането му в сила от 1.08.2016 г., започна разработване и поетапното въвеждане на нови учебни програми по всички предмети изучавани в
българските детски градини и училища. [1]
Реализацията на предмета „Физическо възпитание и спорт“ се постига въз
основа на учебен план. Учебният план е основен нормативен документ, който
се изработва от МОН. В него се посочват учебните предмети, редът и последователността на тяхното изучаване по учебни години, часовете за изучаване на
всеки учебен предмет седмично и годишно.
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Учебният план предопределя кадровото и финансовото планиране на училищата, изготвянето на учебно-методически пособия и най-вече на учебните
програми. Учебните програми са задължителен документ и ръководно начало
за учителя. Те съдържат всички теми – изложени последователно и систематично за всеки клас. [1]
Новият прочит на учебната програма за общообразователна подготовка
по „Физическо възпитание и спорт“ за 5. клас включва разнообразни физически упражнения и двигателни дейности (игрова, гимнастическа, туристическа,
фитнес и спорт), съобразно възрастта, които се реализират и при използването
на естествените сили на природата (въздух, слънце и вода) и здравно-хигиенните фактори за провеждане на двигателната дейност. Обучението се организира чрез включване на ученика в активна творческа дейност за решаване на
двигателни и социални задачи с помощта на проблемно и програмирано изпреварващо обучение.
В края на пети клас учениците трябва да придобият знания, двигателни
умения и навици за успешно изпълнение на основните технически елементи на
движенията, умения за изпълнение на комплекси от гимнастически упражнения, умения за покриване на нормативи за физическа дееспособност и умения
за участие в състезания по вид спорт и туризъм. В двигателно-познавателната
дейност учениците трябва да познават и разграничават основни изисквания,
понятия и правила в двигателната дейност и да ги прилагат за адаптация към
изменящите се условия на природната и на социалната среда. Чрез целенасочена двигателна дейност да повишават физическата си подготовка и да обогатяват двигателния си опит. Здравното и функционалното състояние на учениците
трябва да бъдат най-малко на средното ниво на физическа дееспособност, измерена за съответната възраст и пол, като приоритетно е развитието на двигателните качества бързина, ловкост и гъвкавост в основата на общата физическа
подготвеност.
В новата учебна програма са представени задължителните и избираеми
области на учебно съдържание. В раздела Ракетни спортове са представени
темите, включващи основните видове придвижвания, захвати и удари. В резултат на обучението очакваните резултати от учениците са да демонстрират
способност за свободно владеене на захват на ракета, придвижване и удар, да
формират способност за контролиране на мускулните усилия на ръката за посока, скорост и сила под въздействието на ракета, да изпълняват индивидуални
действия в спортно подготвителните игри, да описват и прилагат основни изисквания от правилника. [2]
Тенисът на маса е атлетическа игра с променлива интензивност, която спомага за всестранното физическо развитие на тези, които я упражняват. Развива
важни физически качества като бързина (на реакцията, на придвижването и на
замаха с ръката), ловкост, издръжливост, гъвкавост и динамична сила.
Съвременният облик на спорта е свързан с извършване на сложни комбинации от движения, придвижвания във всички възможни посоки, напади,
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внезапни стартове, скокове и спирания, съчетани с различни наклони извивки
на тялото и изпълнение на удари по топката с различна сила и въртене.
Тенисът на маса е много динамичен спорт с високи изисквания за техническа, тактическа, физическа и психическа подготовка. Търсенето на по-висока
ефективност на процеса на обучение, се постига чрез увеличаване на плътността на обучителните сесии. [6]
В раздела „Специфични методи и форми за оценяване постиженията на
ученика в съответния клас“ в новите учебни програми е описан начина на оценяване и има таблица с препоръчително процентно разпределение на отделните оценки, но няма описание на тестовете и системата за оценяване.
За да бъде ефективен процесът на обучение, е необходимо учителят да получава информация за степента на усвояване на учебния материал от учениците. Традиционно учителят, в качеството си на специалист преценява визуално
доколко учениците правилно и умело изпълняват разучаваното двигателно
действие, т. е. дава експертна оценка за придобитото спортно-техническо умение. Според К. Рачев и В. Маргаритов (1995) контролът и оценката на физическата дееспособност повишават интереса и активността на учащите се, което
води до подчертан стремеж към по-високи лични резултати, а оттам и до посистемна и целенасочена двигателна дейност.
Според Ч. Стойчев (2014) физическата дееспособност се обективизира посредством физическите качества, всяко качество може да се измери чрез опре
делени тестове, като ученикът реализира известно постижение, което може да
получи количествена оценка, а съвкупността от оценките по основните физически качества дават равнището на физическата дееспособност. Тестовете, изградени върху основата на физически упражнения /бягане, скачане, хвърляне
и др./, не измерват физическите качества в някакъв чист изолиран вид, както
това би могло да стане при лабораторни условия, а дават представа за общата
физическа дееспособност, защото изпълнението на всяко физическо упражнение изисква комплексна проява на основните физически качества.
Поставихме си за ЦЕЛ – да разработим критерии за контрол и оценка на
избираема област на учебно съдържание Ракетни спортове – тенис на маса и
повишим интереса и активността на учениците. Да усъвършенстваме техническите умения в часовете по тенис на маса и повишим ефективността на обучението.
ЗАДАЧИТЕ за осъществяването на целта бяха:
– прилагане на 6 теста по спорта тенис на маса, със застъпени двигателни
действия типични за играта;
– създаване на оценъчна таблица на тестовете – за използване при текуща
или срочна оценка;
– препоръки за оптимизиране на работата в училище и за повишаване на
ефективността на обучението по тенис на маса.
Тестовете се прилагат за оценяване в часовете по избираема област на
учебно съдържание тенис на маса през учебната 2016/17год. в Средно училище
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„Н. Й. Вапцаров“ – гр. Генерал Тошево и Основно училище „Христо Ботев“ – гр.
Търговище – 5. клас.
В тениса на маса, се използват главно специални упражнения, които се отличават от другите в качествено отношение. Те са близки с общо развиващите
упражнения, но оказват и концентрирано влияние върху онези органи и системи, които доминират при извършването на специфична работа. Й. Дряновски,
И. Коен и М. Шишков(1993) свързват проявлението на бързината с използването и за различни цели:
• за оценка на скрития период на реакцията в отговор на внезапно дразнене;
• за определяне на бързината на единичното движение;
• за оценка на темпа на движение и придвижване.
Тези форми за проява на бързината са относително независими. Развитието на скоростните качества е свързано с максималната мобилизация на всички
системи на организма, а то е възможно само при добро самочувствие, отсъствие
на умора, желание за действие и способност за концентрация на вниманието.
Затова предлагаме тест № 1 – Тест за бързина – Тест 40 м спринт
Целта на този тест е да се проследява развитието на ускорението и скоростта на спортиста. Тестът се провежда по следния начин: с конусите се маркира 40-метрова отсечка от писта; ученикът използва висок старт с водещ крак
зад стартовата линия; при команда „Старт“ той бяга с възможната най-висока
скорост до финалната линия; учителят отчита времето с точност 0,01 с; правят
се два опита с интервал за почивка около 2 – 5 мин. между тях.
Издръжливостта, като двигателно качество, се проявява в трудовото ежедневие и е функционална основа за хармоничното развитие на младото поколение. Успехът в спорта тенис на маса е зависим от степента на развитие на това
качество. Издръжливостта помага по-лесно да се понасят интензивните натоварвания при игра и успешно да се развиват и останалите двигателни качества.
От характеристиката на тениса на маса като игра и спортна дейност, установяваме, че има повишени изисквания към двигателните способности на
учениците. Те включват проявата на осмислени, целенасочени, ефективни и
добре подредени прости или сложни движения, които се контролират от психическото проявление на личността – чувства емоции, волево напрежение,
устойчивост, устременост и др. Успешното прилагане и боравене с техническите средства в тениса на маса зависи до голяма степен от развитие на качеството
издръжливост. Общата издръжливост е основата, а издръжливостта, свързана
с тениса на маса се определя като специална издръжливост.
Тест № 2 – Степ тест Текумзее – Тест за обща издръжливост
Целта на този тест е да се проследява развитието на кардио-респираторната система на спортиста. За изпълнението на този тест са необходими: гимнастическа пейка или стъпало с височина 20,3см.; Как се провежда тестът – изследваният се качва и слиза от стъпалото последователно с двата крака с темп
24 пъти за 1мин.; може да се използва метроном (фиксиран на 96 уд/мин.) или
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човек, който да диктува темпа.; тестът е с продължителност 3 мин.; 30 сек. след
края на теста се измерва пулсът за 30сек..
Въз основа на честотата на пулса, измерена за 30 сек., се прави оценка на
теста, като се използват таблици.
Една от формите, изключително важна за тениса на маса, е бързина на
реакцията. Под нея се разбира измерване на най-малкото латентно време на
простата и сложната изборна двигателна реакция. Тя зависи от подвижността
на нервните процеси, функционалното състояние на анализаторите, скоростта
на обмените процеси, силата на еластичността на мускулите, възрастта, пола и
подготовката.
Значимостта на проявлението на бързината в тениса на маса е породено от
динамично развиващата се игрова ситуация в този спорт. Тук ученика трябва
да види топката изпратена от противника, начина по който тя се върти и къде в
коя зона на масата попада, да прецени силата и характера на техническия удар
който е предпочел отсрещния играч. След като се съобрази с тази сложна обстановка, се предприема съответния контра елемент. Допълнителното усложняване се осъществява и от малката дистанция, т. е. цялото действие се разгръща за части от секундата. Поради всички посочени причини и характеристики
на играта, бързината на реакцията както на долните така и на горните крайници, е от изключително значене. Всички тези действия са придружени и с бърза
възбудимост на мозъчните процеси, които да изградят тактическата обосновка
на отиграването, което за пореден път обяснява неразривната връзка между
психичните особености на личността и неговото физическо развитие.
Имайки предвид горе казаното предлагаме следните тестове: Бързи крака
и Честота на почукване.
Тест № 3 „Бързи крака“ (Ловкост)
Тестът „Бързи крака“ дава информация за наличие на бързи влакна в мускулите, ангажирани при спринтиране и показва потенциалните възможности
за извършване на бързи движения. Наследствени фактори като дължина на
крайниците, мускулни връзки, пропорционално отношение на бързо съкращаващи се мускулни влакна лимитират потенциала на индивида, но пъргавината
и скоростта могат да бъдат подобрявани с подходяща тренировка.
За изпълнението на този тест са необходими: равна повърхност.; 20 тояжки с дължина 60сантиметра или въжена стълба с 20 степенки. Как се провежда тестът: поставете 20-те тояжки на разстояние 46см. една от друга, или опънете въжената стълба на тревна площ или писта.; ученикът застава в началото
на колоната и когато е готов започва да бяга по дължината ѝ, стъпвайки във
всяко междуредие, без да настъпва тояжките (степенките на стълбата); през
време на бягането ученикът движи енергично ръцете (помпащи движения) и
сгъва минимално колената.. Хронометърът се включва при първия допир на
ходилото със земята между първата и втората тояжка и се спира при стъпване
в пространството преди последната тояжка.
След почивка опитът се повтаря. Зачита се по-добрият резултат.
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Тест № 4. Честота на почукване. Тестът е предназначен за измерване скоростта на движение на крайниците и по неговите резултати се оценява проявлението на скоростните способности. Върху маса, чиято височина може да се
изменя, се поставят симетрично два гумени диска с диаметър 20 см. Разстоянието между дисковете е 60 см, а между тях се поставя хоризонтална опорна
площадка с размери 10Х20 см. Съдържанието на теста се заключава в последователното докосване на двата диска с дланта на удобната ръка (за десничарите – дясна, за левичарите – лява). Изследваният ученик застава пред масата
в разкрачен на широчината на раменете стоеж, поставяйки, неудобната ръка
върху опорната площадка. Слага удобната ръка върху противоположния диск.
Трябва да се премества работещата ръка от диск на диск, така че при движението да минава над опорната. Задачата се изпълнява с максимална скорост,
задължително всеки път да се докосват двата диска. Разрешава се пробен опит,
за да се установи с коя ръка ще се изпълнява теста. Измерването се извършва
с хронометър, който се включва след команда „Внимание, старт!“ И се спира
когато тестираният направи 25 цикъла или 50 докосвания на двата диска. Разрешават се два опита и се взема предвид по-доброто постижение. Резултати от
теста. Времето от опита се измерва в секунди с точност до 0,1 сек за 25 цикъла.
Техническата част на тестовата батерия включва два плоски нападателни
удара, които са базови за играта и стартови в началното обучение. Тестовете
имат за цел да се диагностицира какво е нивото на спортно-техническите умения в тениса на маса на учениците в изпълнението на дланни и обратни удари,
изпълнени в разиграване по диагонал. Резултатността на техническата подготовка по тенис на маса зависи не само от сигурността на техническия елемент,
но и от неговото пласиране.
Тест № 5 Технически тест 1: дланен плосък нападателен удар в разиграване
по диагонал – 10 удара срещу спаринг партньор.
Тестираният и неговият партньор разиграват по форхенд диагонала, като
имат право да отиграват единствено с дланен плосък нападателен удар.
За успешен удар се отчита този, който попада във противниковия форхенд
диагонал, като се отброяват само тези на тестирания ученик. Дава се възможност за три опита, като за формирането на крайната оценка се взема най-добрия резултат.
Тест № 6 Технически тест 2: обратен плосък нападателен удар в разиграване по диагонал – 10 удара срещу спаринг партньор.
Тестираният и неговия партньор разиграват по бекхенд диагонала, като
имат право да отиграват единствено с обратен плосък нападателен удар.
Като успешен удар се отчита този, който попада във противниковия бекхенд диагонал, като се отброяват само тези на тестирания ученик. Дава се възможност на три опита, като се взема за формирането на крайната оценка найдобрия резултат.
Получените резултати доказват, че при създаване на условия за повишен
интерес, емоционалност и мотивация за самостоятелни изяви и вариативна
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работа с партньор водят до успешно интензивно овладяване на двигателните
умения и навици. На базата на тези резултати се разработва оценъчна таблица
по предложените тестове. Умелото създаване и ръководене на съревнователна
мотивация в учебната дейност води до повишаване на физическата дееспособност, активизиране на познавателната дейност, високи резултати и повишена
ефективност от обучението в избираема област от учебното съдържание.

Изводи и препоръки
1. За постигане целите на Държавните образователни изисквания за избираема област на учебно съдържание – тенис на маса в часовете по спорт в
голяма степен се развиват и усъвършенстват всички двигателни качества на
учениците. Измерването и оценяването на физическата дееспособност и техническа подготвеност с тестове съдържайки упражнения близки до елементите на
спорта водят до повишаване на ефективността от двигателното обучение.
2. Мотивацията за по-добро изпълнение на тестовете и по-висока оценка
от тях води до усъвършенстването на техническата и физическа подготовка, и
засилване на активността на учениците в часовете по физическо възпитание и
спорт.
3. Предлагаме използваните тестове да се прилагат към критериите за
оценяване на учениците от 5. клас, а разработената оценъчна таблица да се използва за текущи оценки по физическо възпитание и спорт.
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ХУДОЖЕСТВЕНАТА ЛИТЕРАТУРА – ФАКТОР ПРИ
ОВЛАДЯВАНЕТО НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
И ГРАДИВЕН ЕЛЕМЕНТ В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА
СЕМЕЙСТВОТО В ПРЕДУЧИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Теодора Сотирова, Миглена Димитрова, Чавдар Сотиров
THE ARTISTIC LITERATURE – A FACTOR IN THE
CONTROL OF THE BOOK BULGARIAN LANGUAGE
AND THE GRADUAL ELEMENT IN THE FAMILY
COOPERATION IN PRIMARY EDUCATION
Teodora Sotirova, Miglena Dimitrova, Chavdar Sotirov
ABSTRACT: The purpose of this publication is to present the possibilities of the art
literature as a factor in mastering the literary Bulgarian language and as a building
block in the cooperation of the family in the educational process. We also share good
practice with the realization of a joint project in the triad „Child – Parent – Teacher“
KEYWORDS: Innovations, pre-school education, Bulgarian language and literature
training, cooperation with family, good practices, kindergarten
УВОД. Съвременният свят, в който живеем, е изпълнен с редица предизвикателства във всички сфери на обществения живот – политическа, социална,
образователна, възпитателна и духовна. Но доброто, което народът ни постига
с много усилия, се съпътства и с отрицателни явления в обществото – насилие,
наркомания, упадък на морала, които засягат и възрастни, и деца, лишени от
необходимата устойчивост срещу предизвикателствата на времето. Загрижени
за моралното здраве на децата ни, учители и родители търсим опора в нашите
национални традиции, в християнските ценности и художествените творби.
Всички осъзнаваме, че преходът към демократично общество и стремежът за
европейска интеграция могат да се осъществят само от хора с висок морал.
Доброволно затворени в бетонните си гета, ние често не съзнаваме колко
по-широк, по-богат и пo-пъстър е светът, в който ни е подарено да живеем.
Притиснати от ежедневните грижи и амбиции или пък приласкани от коварното удобство на навика, страдалчески се оплакваме от скука, безсъние и депресии. Забравяме за нуждите, въпросите и житейските терзания на децата си.
Предпочитаме да ги оставим в потока на луда надпревара с времето и завоалирано да се измъкваме от „неудобните“ им въпроси. Защо? Нима ние не сме били
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толкова малки? Нима сме познавали света по-добре от тях? Нима сме имали
готови отговори на незададените си въпроси?
Всички тези изложени предизвикателства са предопределени от възпитателната и образователната политика на държавата и обществото. Пример за
това е Законът за предучилищното и училищното образование Обн., ДВ, бр. 79
от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г. В него е дефинирана същността на предучилищното образование. То полага основите за учене през целия живот, като
осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид
значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие [ ]. Законът
регламентира и държавният образователен стандарт за предучилищно образование.
Иновативните подходи в образователната система предполагат учебните
програми да не се ограничават вече само със знания по традиционните предмети, а включват и теми с актуално нравствено съдържание. До колко щастието
на човека и благополучието на обществото са тясно свързани, учебните институции би трябвало да възпитават нравствен характер у всяко дете, който да се
проявява двустепенно. Първо – всеки подрастващ да се развива интелектуално
и духовно и второ – да участва добросъвестно в обществения живот.
Днес повече от всякога трябва да осъзнаем, че моралът в обществото ни
„разчита“ най-вече на чисто човешките взаимоотношения между хората, които са пример за подражание на нашите деца. Всички ние сме били невръстни
и с още по-малък опит. В чистите детски души от ранна възраст се заселват
чувства като обич, любов, привързаност, съпричастност, състрадание и себеотдаване към близък приятел.
В контекста на така направеното изложение целта на настоящата публикация е да представим възможностите на художествената литература като
фактор при овладяването на книжовния български език и като градивен елемент в сътрудничеството на семейството в образователния процес. Също така
да споделим добра практика при реализация на съвместен проект в триадата
„Дете – родител – учител“. За постигане на целта си поставихме следните задачи за изпълнение:
1. Анализиране на възпитателната и образователната дейност в образователно направление „Български език и литература“ в детската градина.
2. Организиране и реализиране проект „Хубавка и Миличко“.
ИЗЛОЖЕНИЕ. Целта на учебно възпитателната дейност по български език
и литература в детската градина е формирането на правилна устна реч и възпитанието на навици за речево общуване с околните въз основа на овладяване на
книжовния език на своя народ. В така формулираната цел са представени едновременно и трите основни подцели на всяко езиково обучение – практическа
(комуникативна), образователна и възпитателна. Тук обаче неминуемо възниква въпросът защо е необходимо да учим децата на родния език като средство за
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устно речево общуване? Това е необходимо, за да се издигне на новo, по-високо равнище развитието на устната реч, за да се извърши преход от неосъзнато
ползване на езика към съзнателното му и целенасочено ползване.
Устната реч заема основния дял в областта на речевото общуване. Затова
някои автори я смятат за реч въобще. Устната реч има изключително сложна
и динамична структура, което определя значителната трудност и сложност на
организиране и провеждане на обучението по български език в детската градина, чиято цел е именно усвояването и усъвършенстването на устната реч. Тя
е единство от две взаимно свързани страни – външна и вътрешна, звучаща и
значеща, физическа и смислова, при което наруши ли се това единство, устната реч престава да е реч. Като дейност в устната реч могат също да се набележат четири основни компонента както във всяка друга дейност: ориентировка,
планиране, изпълнение и контрол. Между устната и писмената реч съществува
двустранна връзка и зависимост. От една страна, устната реч подготвя усвояването на писмената, която в сравнение с устната е значително по-организирана,
по-планирана, по-волева и осъзната реч. От друга страна, усвояването на писмената реч дава своя отпечатък върху устната, като я прави по-планoмерна, поорганизирана и по-осъзната. Според съветския психолингвист А. А. Леонтиев
тази закономерна връзка между устната и писмената реч може да бъде успешно
използвана в методическо отношение. Разбира се засега в детската градина не
се поставя задачата за усвояване на писмената реч, но психологическите особености на писмената реч могат да бъдат използвани за подобряване качествата
на устната реч [1]. Според С. А. Сохин това може да се постигне чрез използване на съответна мотивировка на устната реч, която се основава на известно
„разделение на труда“ по съставянето на текста между възрастния и детето –
детето съставя текста, възрастният го записва [2].
Като се има предвид големия дял на устната реч в общуването и значението ѝ за усвояването на писмената реч, се разбира колко ясна е целта на обучението по български език в детската градина и колко отговорна е работата на
учителя за правилното организиране и провеждане на самото обучение.
За осъществяване на така поставената цел на учебно-възпитателния процес в детската градина са важни няколко основни задачи, които са взаимно
свързани помежду си, но пък имат и своята специфика. Според значението си
могат да се обособят в три основни групи: първата е представена от задачите
по развитие на свързаната реч, втората по овладяване на езиковия материал
(фонетика, лексика, граматика) и третата запознаване с художествената литература и подготовката за ограмотяване. Благодарение на тези задачи става възможно постигането на качествено ново равнище в овладяването на българския
език и развитието на речта.
Главната и водещата между всички основни задачи е овладяването и развитието на свързаната реч. Единствено свързаната реч дава възможност за
осъществяването на речевото общуване и взаимното разбиране между хората. В
свързаната реч най-ярко изпъква тясната връзка между речевото и умственото
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развитие на детето. Свързаната реч закономерно включва в себе си всички други
основни задачи – фонетична, лексикална и граматична. Затова разгледана в
психологичен аспект, свързаната реч е главната и водещата задача на обучението
по български език в детската градина, но разгледана в лингвистичен аспект – тя
е най-сложната, най-трудната и най-късно постигащата се задача в обучението,
защото акумулира в себе си всички постижения на детето в овладяването на
родния език.
Съвременното схващане за същността на свързаната реч като смислово
цяло, даващо възможност на детето да общува с околните и да изразява своите
мисли, чувства и желания, показва, че формирането на свързаната реч може и
трябва да започне много по рано – дори и тогава, когато детето още не умее да
произнася чисто всички звукове, не владее голям по обем речник и сложните
морфологични и синтактични структури.
Развитието на свързаната реч има две основни задачи, съответстващи на
двете основни форми на свързаната реч: развитие на диалогичната и монологичната реч. Диалогичната реч е основна форма на общуване с детето от предучилищна възраст. Отначало по-голямата част от диалога се води от възрастния,
но постепенно трябва да се засилва активността на детето, като то се учи да
води диалог – да умее да слуша и разбира речта на другите, отправена към него;
да поддържа разговора; да отговаря на въпросите; да поставя въпроси; да умее
да се държи културно по време на разговора; да бъде тактично и сдържано.
Във предучилищна възраст първоначално у децата се формира умение да
слушат и да разбират разкази, невинаги непосредствено онагледявани, а след
това да преразказват и сами да съставят прости разкази, в съдържанието и формата на които да проявяват самостоятелност и творческа активност. Възпитава
се умение да обмислят добре разказаното съдържание, да разказват ритмично
и без да бързат, да се обръщат към слушателя, да се държат културно по време
на разказването, да използват умело езиковите средства на художествената реч.
Втора по значение основна задача на обучението по български език в детската градина е обогатяването на речника. Това не е случайно, а се определя от
факта, че думата е основната градивна единица на езика, че усъвършенстването
на свързаната реч, а оттам и на речевото общуване е невъзможно без разширяване на речниковия запас на детето, че познавателното развитие и развитието
на понятийното мислене е също невъзможно без усвояването на нови думи,
които да изразяват усвоените от детето нови понятия и представи т. е. въпросът
с какви точно думи да се обогатява речникът на децата и в каква точно последователност да върви усложняването. Практиката показва, че това обогатяване
трябва да става в такава последователност, в каквато протича самия познавателен процес. Усвояването на новите думи става едновременно със запознаването на децата със съответните обекти от действителността.
В предучилищна възраст децата трябва да усвоят думите от основния речников фонд на българския език, за да осъществяват нормално речево общуване с околните. Подборът на думите зависи още от речника на околните и от
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заобикалящата децата действителност, както и от трудността в звуковия състав
на думите. Децата трябва не само да се научат правилно да изговарят думите, но
и да разбират все по пълно тяхното значение, както и да ги използват активно в
своята реч, като ги употребяват точно съобразно тяхната многозначност.
След обогатяването на речника друга важна задача е формирането на граматически правилната реч. Докато речникът е основният строителен материал
на езика, граматиката дава начините за използване на този материал. Морфологията установява нормите за образуване и изменение на думите, а синтаксисът
– за съединяването им в изречения. Децата усвояват граматическия строй на
езика главно като слушат образци на граматически правилна реч от околните
възрастни и като се насочва вниманието им към някои основни и трудни за
усвояване граматически форми и правила чрез разнообразни игри и упражнения. Решаването на тази задача започва още в предучилищна възраст, но тя
става особено актуална едва в следващия възрастов период.
Следваща стъпка в обучителния процес по български език и литература
изисква възпитаване на звуковата култура на речта. Тази задача е особено актуална в училищна възраст и за разлика от предходната изисква голямо внимание за пълното ѝ реализиране до постъпване на детето в училище. Тя включва
два големи раздела – речепроизнасянето и речевъзприемането. Много важно е
усвояването на правилно изговаряне на звуковете, изработването на ясна дикция, формирането на фонематичен слух и фонематично възприятие. Предучилищната възраст е един много благоприятен период за бързо и леко осъществяване на тези задачи и и всеки пропуск в това отношение води до възникване
и закрепване на нежелани речеви привички, които после трудно се коригират.
Освен тези четири основни задачи пред обучението по български език и
литература в детската градина стоят още две задачи с по-специално значение,
тъй като те нямат самостоятелно място в лингвистичната система на езика.
Тяхното осъществяване допринася за възпитаване на ново качество в речевото
общуване и развитие на детето. Едната от тези задачи се изразява в запознаването с художествената литература. Чрез нея децата се запознават с още един
друг стил на речта, качествено различен от този на обикновената разговорна
реч. В предучилищна възраст децата се запознават с някои от най-добрите достъпни произведения от детската литература и на първо място от фолклора за
деца. При това у тях първоначално се формира умение да слушат и да разбират
художественото произведение, по-късно да преразказват съдържанието им със
свои думи, като използват и различните изразни средства на художествената
реч, да запомнят и изразително да казват наизуст кратки стихотворения, да
решават творчески задачи, като съчиняват разкази, приказки, стихотворения,
гатанки. И тук отново се решават казуси за възпитаване на нравствени качества и естетически вкус чрез съответна оценка на постъпките на героите в произведението и на художествените изразни средства; да се възпита интерес към
книгата и към четенето на книги. Макар че в този възрастов период става дума
само за „четене чрез илюстрации“, може да се направи много за формирането
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на така ценния интерес към четенето, тъй като е известно, че почти всички възрастни днес могат да четат, но голям процент от тях не обичат да четат. Всички
тези задачи могат да се осъществят само ако художественото слово стане постоянен спътник в живота на децата в детската градина; ако то звучи не само в
определени ситуации, но и в ежедневието, и в празниците; ако се доверяваме
повече на силата на художественото слово и не отегчаваме децата с излишни
нравоучителни тълкувания и подробен анализ на произведенията.
Осъзнаването на речта като езикова действителност има значение не само
за успешното овладяване от детето на четенето и писането, но и за общото му
речево и умствено развитие, тъй като в резултат на работата у детето се развива
сложна аналитико-синтетична мисловна дейност и се формира умение преднамерено и волево да строи своята реч като съзнателно подбира езиковите средства.
В контекста на изложената структура и специфика на обучението по български език и литература в предучилищна възраст в нас се зароди идеята за
създаване на проект „наша приказка“. Идеята възникна спонтанно, но се превърна в смисъл на работата ни почти три месеца. Проектът се реализира с деца
от четвърта възрастова група „Веселяче“ в ДГ „Латинка“ гр. Шумен през учебната 2016/2017 година.
Много бързо сътворихме планове за работа в тази насока, но ни липсваше
тънката нишка за опознаване и сближаване с родителите от групата ни. Не мина
много време и ето че стигнахме до идеята за списване на малка книжка. Да, но
отново проблем – какво да е заглавието и изобщо съдържанието. Решихме да се
допитаме до децата и нещата си дойдоха на място. Те бяха категорични, че искат
да се пише за добротата, за приятелите, за любовта, за помощта и за природата.
И така приказката за Хубавка и Миличко пое по недългия си път на „съживяване“. В продължение на два месеца т. нар. наша приказка обиколи 24 семейства, които дадоха своя принос в създаването ѝ.
Ентусиазмът на децата беше видим и заразяващ. Но какво бе учудването
ни, когато родителите заедно със своите деца се „потопиха“ в страната на въображаемото и вълшебството. Условието за тяхната дейност беше – по зададено
начало и имайки предвид вече написания текст, да продължат творбата, спазвайки сюжетната линия, но само да подпомогнат децата с техническото изписване. Всеки малък „автор“ с грейнали очички поемаше книжката към дома си,
развълнуван от отговорността да продължи „мисията“ на доброто. Ако някой
се забавяше, го подканяха напористо, а отсъствието по уважителни причини
будеше тревога у децата – да не са пропуснати в създаването на приказката. На
белите листи ежедневно се появяваха и авторски рисунки на принцеси, щурчета, Ежко Бежко, светулки, вълшебни гъби, омагьосани водопади, животоспасяващи венчета, светлини, лъчи, замъци, но всички обединени от общия сюжет
да помогнат на Хубавка в намирането на вълшебното ключе към сърцето на
любимия Миличко.
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5. Експерименталният модел за дейна и целенасочена съвместна работа
с родителите и децата в детската градина е успешен, което е споделено и от
мнението на родителите. Всички от тях подкрепят съвместната им дейност и
изявяват желание за бъдещи съвместни инициативи.
6. Моделът за работа решава очакваните задачи в образователното направление „Български език и литература“ за четвърта група като:
– Разбира основния сюжет в различни познати текстове;
– съставя устно кратък описателен текст;
– разказва кратка случка с помощта на учителя(родителя в случая) по зададени опорни въпроси;
– разказва кратки истории, като използва подходящ „времеви речник“;
– илюстрира съдържанието и героите от литературни произведения;
– определя по илюстрации последователността в сюжета на литературно
произведение;
– съотнася постъпките на герои от литературно произведение към собствения си опит и др.
И така разлиствайки страниците на вече готовата творба, открихме колко
голям и дори необхватен е светът на детското въображение. Срещнахме се с
малки и вече пораснали деца – на едните им липсваше опитът, а на другите –
смелостта да си признаят, че светът на децата е чисто и непокварено място за
техните мечти, та дори и смели действия. Уверихме се, че на крилете на словото
светът е необятен и неповторимо примамлив.
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РОЛЬ МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ПРЕЕМСТВЕЕННОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Фейзулдаева С. Арасатовна
THE ROLE OF INTERSUBJECT CONTINUITY IN THE
PROFESSIONAL TRAINING OF PRIMARY SCHOOL
TEACHERS
Feizuldayeva S. Arasatovna
ABSTRACT: The article examines the role of the principle of continuity in the professional training of primary school teachers.
KEYWORDS: Intersubject succession, primary school teacher, professional training
of teachers, professional pedagogical activity, educational content.
Происходящие в Республике Казахстан модернизация образования, т. е.
появление новых стандартов педагогического образования, возникновение
новых типов образовательных школ, переход к новым формам вступительных
испытаний, обновление содержания, разработка новых технологий обучения и
воспитания, профессиональное соперничество способствует изменению требований общества к знаниям, умениям и качествам личности учителя начальных классов. В связи с этим появляется потребность в конкурентоспособных
учителях начальных классов на рынке труда, специалистах высокого класса,
владеющим инновационными образовательными технологиями, специалисте,
который с первых дней пребывания ребенка в школе проявляет себя по отношению к нему как личность и профессионал.
Реализация государственной программы развития образования до 2020
года [1], пяти приоритетов указанных в Послании народу Казахстана Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» [2] требует кардинальной модернизации системы подготовки педагогических кадров.
Программа модернизации образования закладывает новые требования
к учителю начальных классов, то есть к его профессиональной компетентности. Согласно требованиям Государственного общеобязательного стандарта
образования Республики Казахстан по специальности «Педагогика и методика
начального образования» необходимо осуществить переход от парадигмы преподавания (передача информации) к парадигме изучения (передаче компетен-
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ций – потенциала к действиям) [3]. И эта тенденция не случайна, роль учителя
начальных классов трудно недооценить, так как именно на них возложена особая миссия – взращивать достойную смену. Совершенно очевидно, что такие
задачи может решать лишь профессионал, человек высокой общей и педагогической культуры.
В свете новых подходов области профессиональных компетенций учителя
расширяются. Это – междисциплинарная и проектная деятельность, использование информационно-коммуникационных технологий в обучении и управлении, интеграция учащихся с особыми образовательными потребностями и
консультационное сопровождение родителей.
С учетом перехода на обновленное образование будет модернизирована
содержание образовательных программ вузов.
Будет разработан единый методологический подход к обеспечению преемственности содержания учебников по уровням образования.
В широком контексте профессиональной подготовки педагога для нас особое значение имеет специальные аспекты обеспечения преемственности в подготовке учителя начальных классов. Реализация принципа преемственности
применительно к содержанию профессиональной подготовки учителя начальных классов означает такую ее организацию, которая обеспечивает непрерывность становления значимых профессиональных характеристик личности и
выражается в сохранении и приумножении на каждом новом этапе подготовки
содержания базовых компонентов, одновременно с фиксацией их ядерных элементов и при доминировании в структуре подготовки ценностных ориентаций
на ребенка.
Под профессиональной подготовкой учителя мы понимаем процесс развития профессионализма, результатом которого является становление многомерной системы разнообразных характеристик: знаний, умений, навыков, способностей, ценностных ориентаций, черт и качеств личности, позволяющих
эффективно осуществлять педагогическую деятельность в области начального
образования.
В структуре подготовки учителя можно условно выделить три базовых
компонента. В качестве таких базовых компонентов мы рассматриваем знаниевый (профессионально-значимые общекультурные и специальные знания и
связанные с ними умения); ценностный (ценностные ориентации, идеалы, интересы, мотивы); личностный (общие и педагогические способности и качества
личности).
Проведенный анализ исследований, посвященных профессиональной
подготовке педагога, в том числе учителя начальных классов, свидетельствует
о постепенном усложнении требований к его компетентности и профессионализму, затрагивающим как знания, так и особенности личности.
В действующем Государственном общеобязательном стандарте образования Республики Казахстан определены требования к профессиональной подготовке будущего учителя начальных классов. Выпускник данной специальности
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должен знать «… теоретические основы преподаваемого предмета; теоретические основы методики преподавания учебных дисциплин в начальных классах,
структуру и содержание действующих стандартов начального образования,
учебных программ, учебников и учебных пособий … выпускник должен уметь
организовывать учебно-познавательную деятельность в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями школьников …» [3, с.6].
Таким образом, специальные знания и основанные на них умения и навыки, сохранив свое «ядерное» значение в структуре профессиональной подготовки современного учителя начальных классов, значительно расширились и
дополнились педагогическими, психологическими, методологическими аспектами.
В профессиональной подготовке учителя практически все исследователи,
наряду со знаниями, включают в ее содержание и личностные качества, как основной и необходимый компонент подготовки.
В определенной степени это нашло отражение в Государственном общеобязательном стандарте образования Республики Казахстан по специальности
«Педагогика и методика начального образования», в котором перечислены
такие личностные качества и характеристики учителя начальных классов: «…
развить социальные, эмоционально-волевые, интеллектуальные, психические
и других качества личности, уметь строить педагогическое взаимодействие с
коллегами, с родителями», адекватной самооценке и самоконтролю, справедливости и объективности, способность к успешной социализации в обществе
и профессиональной мобильности [3, с.5].
В современных условиях модернизации образования, с изменением характера профессиональной деятельности и усложнением требований к подготовке
квалифицированных специалистов в области начального образования возникает потребность в осмыслении и целостным представлении межпредметной
преемственности в профессиональной подготовке будущего педагога.
Преемственность в материалистической философии рассматривается в
свете таких общефилософских понятий, как изменение, развитие, взаимодействие и выражает объективную и всеобщую связь в процессе развития природы, общества и мышления. Как и любая другая философская категория, преемственность носит объективный и всеобщий характер, охватывая все явления
в природе и обществе. По этой причине она имеет методологическое значение
для всех исключительно наук, как естественных, так и общественных.
Общепризнанным является понятие, предложенное Э.А.Баллером, который рассматривает преемственность как связь между различными этапами
или ступенями развития, сущность которой состоит в сохранении тех или
иных элементов целого или отдельных сторон его организации при изменении
целого как системы [4, с. 17].
Диалектический подход к обучению в вузе приводит к выводу о необходимости разработки вопросов межпредметной преемственности вузовских курсов.
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В государственной программе развития образования Республики Казахстана на 2011 – 2020 годы отмечено, что будут выполнены обязательные, рекомендательные параметры в рамках Болонского процесса:
– академическая свобода – в структуре и содержании образовательных
программ будет увеличена компонент по выбору: в бакалавриате до 70 %, в магистратуре до 80 %, в докторантуре до 90 – 95 %;
– внедрен механизм гибкого реагирования образовательных программ вузов страны на потребности рынка труда – будут разработаны модульные образовательные программы [1].
Наибольшую опасность в плане нарушения принципа преемственности
представляет то, что в структуре и содержании образовательных программ
бакалавриате будет увеличен компонент по выбору. В этом случае принцип
преемственности как организационно-педагогический постулат обеспечивает
осуществление межпредметной преемственности в вузе.
Сущность преемственности заключается в осуществлении диалектической связи между различными этапами развития, старым и новым, причем
новое является более прогрессивным, поднимается на более высокую ступень
развития. Преемственность означает, что новое никогда не прерывает со старым. В новом всегда удерживается положительные моменты старого в «снятом» виде.
Предназначение преемственности – последовательно способствовать совершенствованию настоящего, с опорой на прошлое, обосновано программировать будущее.
Понятие «преемственность» определяется по разному. И это не случайно.
Все зависит от того, о какой преемственности идет речь: в условиях одного и
того же учебного заведения или различных. Преемственность применительно
высшей школе включает в качестве существенных признаков такую последовательность образовательно-воспитательной работы, при которой в каждом последующем звене продолжается закрепление, расширение, усложнение, углубление знаний, умений и навыков, составляющих содержание учебной деятельности на предшествовавшем этапе.
Преемственность с точки зрения формирования знаний, способов умственной деятельности, установления оптимальных педагогических условий,
обеспечивающих реализацию данного принципа в обучении и воспитании,
рассматривались А.М.Орловой, А.М.Пышкало, М.Н.Сизовым и другими.
Опираясь на представленный выше анализ проблемы исследования, мы
рассматриваем преемственный как общепедагогический принцип. Реализация
принципа преемственности применительно к подготовке учителя начальных
классов означает такую организацию этой подготовки, которая обеспечивает непрерывность формирования профессионально значимых характеристик
личности, сохранение и приумножение базовых знаний, умений и навыков,
значимых личностных качеств, ценностных ориентаций на каждом следующем
этапе становления личности как профессионала.
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Особое внимание ученых-педагогов Казахстана проблема содержания и
сущности понятия преемственности в педагогике привлекает в наше время.
По этой проблеме в стране защищено свыше 15-ти докторских и кандидатских
диссертации.
Отдельные аспекты подготовки специалистов в условиях преемственной
связи между различными звеньями образовательного пространства исследовались Т.П.Досановой, Л.Г.Дирксен, Ж.Е.Елюбаевой и другими применительно
к различным профессиональным областям. В работах С.Смаилова, У.Б.Тулешовой, А.Е.Манкеш и другими проблема преемственности раскрыта в контексте
изучения общих особенностей адаптации школьников к учебно-воспитательному процесса вуза. Теоретические, организационно-методические преемственности и технология ее реализации в условиях непрерывного образования
освещались в работах Б.Сайлыбаева, М.А.Кенебаевой, К.Устемирова, Г.К.Шолпанкуловой и других.
В работах представленных авторов преемственность определяется как некий подход, необходимое условие и важный принцип в педагогике, который
предполагает стройную систему обучения с обеспечением органической связи
между отдельными звеньями, ступенями или этапами; расширение и углубление знаний, умений, навыков; построение учебного процесса в соответствие с
преемственным содержанием, формами и методами обучения.
Исследования по преемственному обучению педагогических, психологических и дисциплин предметной подготовки показали, что у будущих учителей
начальной школы в формировании профессионализма важную роль играет
обеспечение межпредметной преемственности. В ней обучение на основе преемственных предметов и учебных программ дает положительные результаты в
развитии степени возможности обучения, способностей творческой и самостоятельной работы, а также в изучении практических навыков.
В плане реализации межпредметной преемственности профессиональной
подготовки учителя начальных классов важно последовательно усложнять и
расширять знания и умения, приобретаемые студентами в течение всего периода обучения. Для этого в вузе, в соответственно стандартом педагогического
образования, наряду с дисциплинами общекультурного цикла, вводятся различные сочетания дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки, дополненные системой педагогических практик.
В связи с общеметодологической значимостью преемственности ориентация на этот принцип предполагает рассмотрение всех возможных взаимосвязей компонентов образовательных систем в их многообразии. При этом большинство ученых-педагогов считает преемственность своеобразным подходом,
необходимым условием и важным принципом в педагогике, который предполагает стройную систему обучения с обеспечением органической связи отдельными звеньями, ступенями или этапами; расширение и углубление знаний,
умений, навыков; построение учебного процесса в соответствии с содержанием, формами и методами обучения. Обеспечивая единство, целостность и си-
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стемность обучения и воспитания в целях повышения их качества и развития
личности, преемственность обладает определенными чертами: новый материал проходит сквозь «призму» старого, уже изученного, но на более высоком
уровне, благодаря чему количество качество знаний, умений и навыков повышается и увеличивается. Они делаются более содержательными, дифференцированными и обобщенными.
Таким образом, преемственность означает процесс развития будущего
учителя путем осмысления, взаимодействия старых и новых знаний, прежнего
и нового опыта.
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СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ −
СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ
Чавдар Л. Милков
SOCIAL MANAGEMENT –
NATURE AND QUALITIES
Chavdar L. Milkov
ABSTRACT: Social management advocates policies that offer inclusion and social
justice. It empowers people to gain control over their own lives. It acts and intervenes
during crises, in emergency situations and includes those who are marginalized. He
engages in meaningful and mutually respectful relationships with people.
KEYWORDS: Social management, longevity, education, living standards.
Пред специалистите по социален мениджмънт стои голямата отговорна
и неотложна задача да адаптират методическите постановки на мениджмънта, като наука и практика, към специфичните потребности и особености на
системата „Социални грижи“ и на социалното подпомагане на гражданите на
страната. „Науката за управление акцентира върху т. н. „Свойство на организираност на системата“. Същността на това явление се състои в това, че на всяка относително обособена система е присъщо свойството „Идеален порядък“.
Различните въздействия на другите системи предизвикват смущения, на които
дадената система (в случая, системата „Социални грижи“) отговаря чрез определено прегрупиране на елементите, т. е. с изменения в съотношението. По
такъв начин смисълът на всяко управляващо въздействие се състои в това − да
се осигурява такова преразпределение на елементите, което, като компенсира
смущаващото въздействие, не нарушава нормалното ѝ функциониране“ (Йонков, 1993: 21).
Социалният мениджмънт притежава всички категории на мениджмънта,
но редом с това има редица свои особености. Те са свързани (Спасов, 2011: 10
− 16) с:

Първо
Разширяване полето на прилагане на творческия труд, което е обусловено от доминиране на всички видове услуги и, по-специално, на социалните
услуги. Те, от своя страна, изискват отлично подготвени специалисти с висше
университетско образование, с трите образователни степени − бакалаври, ма-
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гистри и доктори. Особено потребни и необходими в тази област са завършилите „Социална педагогика“ и „Социални дейности“, имащи възможност да
получат допълнителна квалификация и подготовка, съобразно вида социални
услуги. Образованието все повече престава да се идентифицира с формалното
училищно и даже с университетското образование. За реализацията на изведените национални цели и задачи в областта на образователната система специално място заемат образователните мениджъри на всички нива − училище,
община, област, министерство, научно-изследователски институти, в областта
на общото и специално образование. Това са личности, които трябва да притежават висока обща и специална мениджърска образованост. Образоваността е
система от комплексни, общонаучни, специални, теоретични и приложни, фундаментални и практически, широки и конкретни знания, възгледи, представи,
убеждения, а също така и интелектуални умения. Образоваността на мениджъра се проявява в осмислянето на социалната същност на образованието като
феномен, мястото и ролята му за развитието на индивида и превръщането му в
личност. „Социалният мениджър има властта, но и отговорността да взема управленски решения. За да бъде конкретен, трябва винаги да съблюдава баланса
между права и отговорност“ (Йонков, 1993: 23).
Счита се, че всяка човешка дейност, която преследва промяна на установката и модела на поведение на личността, чрез предаването на нови знания и
развитието на нови умения и навици, е образователна. В настоящия момент
образователни функции изпълняват множество социални институти, фондации, асоциации, сдружения, школи. В развитите страни много водещи фирми
и предприятия реализират и образователни дейности. Неформалното образование преследва компенсирането на противоречията и недостатъците на традиционните образователни системи, чрез удовлетворяване на съществуващите
образователни потребности на отделната личност, които не могат да бъдат реализирани чрез формалното образование. Ж. Делор отбелязва, че се появяват
„все повече възможности за обучение извън училище, като в същото време в
много нови сфери на дейност традиционните умения отстъпват място на стремежа за развиване на компетентност и адаптивност“ (1996: 97).
Специалност „Социални дейности“ е сравнително нова за българското висше образование. Подготовката на специалисти в тази област е продиктувана
от сериозните социални проблеми, които съпътстват периода на прехода в България от тоталитарно към демократично общество. Грижата за хората, имащи
потребност от специализирана социална подкрепа и защита, е основно задължение на демократичната държава и на гражданското общество. Професиите
в сферата на социалните услуги за населението ще бъдат между най-търсените
през следващите десетилетия. Това прави специалност „Социални дейности“
перспективна и с богати възможности за професионално развитие и реализация.
Студентите, обучаващи се в нея (редовно, задочно и дистанционно), получават солидна фундаментална, специализираща и практически- ориентирана
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подготовка в сферата на социалната работа с деца и възрастни, в т. ч. с хора в
неравностойно социално положение (криминално проявени, с асоциално и антисоциално поведение, стари хора, хора с различна етническа принадлежност,
инвалидизирани, с влошено здраве и др.), както и задълбочени психологически, социологически, етически, правни, медико-хигиенни и организационноуправленски знания и умения.
Успешно завършилите студенти получават образователно-квалификационна степен (ОКС) бакалавър по „Социални дейности“, която им дава възможност да се реализират като специалисти в сферата на социалните грижи
(бюра по труда, служби за социално подпомагане, домове, интернати, приюти
за деца и възрастни, имащи потребност от социални грижи); като социални
работници в специализираните институции за работа с деца в неравностойно
положение и асоциално поведение; в предприятия и фирми като социални работници, специалисти по развитие на персонала; в здравеопазването (социален
патронаж, социални работници в болнични заведения и в институции за хора,
изпаднали в алкохолна, наркотична и други зависимости); в неправителствени
организации, с обект на работа социално подпомагане на деца и възрастни и др.
Обучението на студентите в специалността „Социални дейности“има за
цел да подготвя широко профилни специалисти за осъществяване на социална дейност, в съответствие с динамичните промени в обществото- културни,
социални, икономически, политически. Многообразието на социалната дейност изисква познания за социализация, ресоциализация, рехабилитация, обгрижване, превенция и, не на последно място, непосредствено подпомагане на
формираните контингенти граждани. Това налага интердисциплинарен подход
при подготовката на специалистите.
Младият човек, завършил тази специалност, има право да работи като:
– ръководител или специалист във всички структури на системата на социални грижи;
– специалист във всички системи, в които има регламентирана длъжност,
изискваща осъществяване на социални дейности (здравеопазване, съдебна, на
МВР и др.).
Учебният план създава предпоставки за получаване на фундаментална,
теоретическа, професионално-практическа подготовка и възможност за интегрален подход при използването на социални, психологически, юридически и
медицински познания. Те позволяват да се формират умения за: общуване с
хора от различни възрасти, социални слоеве и културно-етнически общности;
индивидуална работа; работа с група; провеждане на социални проучвания;
създаване на социални прогнози; решаване на конкретни социални проблеми.
Тези умения са база за изграждане на професионално съзнание на социалния работник. Специалистът трябва да знае и умее:
– да прилага на практика получените знания в своята професионална работа при социално обслужване, социално подпомагане, социално възпитание
и социална превенция;
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– да ползва и прилага компетентно нормативната уредба и законодателство в сферата на социалните грижи, социалното обслужване и социалното
подпомагане.
Професията „Специалист в областта на социалните дейности“ насърчава
социалната промяна, разрешаването на проблеми на човешките взаимоотношения и развитието на способностите на хората, с цел подпомагане на благоденствието. Използвайки теории за човешкото поведение и социалните системи, социалната работа се намесва там, където хората си взаимодействат със
средата. Принципите на човешките права и социалната справедливост са фундаментални за социалната работа.

Второ
Глобалната цел на социалния мениджмънт е развитието на индивида и
превръщането му в социална личност, същество със сериозни социални очаквания, интереси, цели и задачи.
В съвременното общество стойността на личността се измерва с качествата ѝ като работна сила, като трудещ се човек, създаващ висококачествени
материални и духовни блага, предлагащ социални услуги и научни продукти.
Високото качество на работната сила може да се постига само чрез високо качество на личностните черти. Ж. Делор отбелязва, че развитието на човека като
социално същество предполага „цялостното развитие на личността − на интелекта и физиката, на интелигентността, емоционалността, естетическото чувство, личната отговорност и духовните ценности“ (1996: 92).
От 1990 г. Генералната Асамблея на ООН ранжира страните членки на световната организация не само по брутния вътрешен продукт, но и по показателя „Индекс на човешкото развитие“ („Индекс на развитие на човешкия потенциал“). Този индекс съдържа три основни компонента:
– Дълголетие. Определя се от средната продължителност на живота във
всяка страна, както за мъжете и жените поотделно, така и общо. В света съществуват много сериозни различия по отношение на продължителността на
живота на гражданите на отделните страни.
– Образованост. Измерва се с нивото на обща образованост − начално, основно, средно образование, като се посочва и задължителната за всяка страна
образователна степен. В момента, в света има много страни, предимно от Африка, Близкия и Среден Изток, където задължително е началното образование.
В други задължително е основното − до седем или осем години, а в трети страни − те са най-малко, задължително е средното образование.
– Жизнен стандарт на населението на всяка страна. Свързва се с реалния
брутен вътрешен продукт на глава от населението. Според К. Спасов, той е
„синтетичен показател“. „От него, в голяма степен зависи и дълголетието, и образоваността, и в края на краищата − цялостното състояние по развитието на
човека като социално същество. Ресурсите за разгръщане на социалната сфера
се създават в икономическата сфера“ (2011: 13).
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Трето
Особеностите на социалния мениджмънт са преплетени с непрекъснато
променящите се вътрешна и външна среда. Разширяващата се глобализация
обхваща все по-големи части от социалната сфера. „Това се отнася до образователните системи; до засилване на миграцията на населението (вътрешна и
външна); нарастване на престъпността и тероризма; увеличаване на неравенството между отделните страни и хората и т. н“ (Спасов, 2011: 14). Съвременното общество е стресогенно, т. е. то натрупва и поражда непрекъснато конфликти между цивилизациите, културите, религиите, нравствените модели, нормативно-оценъчните системи на отделните класи, групи, прослойки, етноси; между половете; между неравнопоставените в имуществено положение граждани;
в семейството − между съпрузите, между тях и децата им, между самите деца.
„Живеем в епоха, в която интимните отношения във все по-голяма степен се
характеризират от конфликта и раздялата, пише Ш. Брем. Конфликтът задейства различията между половете“ (Социална психология, 2006: 227).
Непрекъснатото преустройство и трансформация на политическите, идеологическите, културните и икономически платформи в света, разместването
на социалните пластове във всички континенти, миграционните процеси „Север-Юг“, „Изток-Запад“, войните, тероризмът, засилващото се негативно въздействие на стресогенните фактори, в световен мащаб, пораждат разнообразни
по вид и структура конфликти. За Р. Дарендорф, „конфликтът на класите не
витае във въздуха, войниците на класовата борба са в известен смисъл марионетки, които се задвижват от невидими социални сили“ (1993: 15).
Тоталната глобализация на съвременното общество налага нови структури и модели на поведение, нови отношения и взаимоотношения, както между
държавите, цивилизациите, така и между колективите, групите и отделните
личности. Традиционните многовековни институции − – държавни, обществени, частни, са в криза. От гледна точка на готовност, възможност и способност,
не могат да отговорят на динамичните, нови, често пъти непредвидими предизвикателства. Социалните и политическите науки в теоретичен, а образователната система в практико-приложен план, търсят решение на най-сложните
социални феномени − съвременния социален конфликт, отчуждението, тероризма, миграционните процеси. „Класическите социални и хуманитарни науки, в своите рефлексии, все по-трудно разкриват интелектуалния, когнитивния
и педагогическия потенциал за решаване на проблемите на обществената практика и на отделно взетата личност“ (Димитров, 2008: 9).

Четвърто
Спецификата на социалния мениджмънт е свързана с ефективността и
ефикасността, и, по-специално, със социалната ефективност и ефикасност.
Ефектът в социалния мениджмънт има много лица:
– осигуряване на стабилност във възпроизводството на населението;
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– продължителност на живота при жените и мъжете;
– степен на развитие на образоваността на населението;
– рационален избор на професия;
– високо равнище на професионална квалификация;
– успешна професионална кариера;
– осигуряване на висока заетост на населението;
– ограничаване на безработицата при рисковите социални групи (младежи, жени, продължително безработни, лица с намалена трудоспособност, етнически групи и др.);
– поддържане на добро здраве на населението;
– увеличаване на доходите и свеждане на бедността до приемливи граници;
– удовлетвореност от труда;
– подобряване на условията на труд (постигане на справедливи и безопасни условия на труд, както и здрав социално-психологически климат);
– обхващане на заетите лица и населението от системите за социално осигуряване (краткосрочно, пенсионно, здравно, за безработица и др.);
– рационално използване на свободното време;
– гарантиране на сигурността и безопасността на личността и нейната
собственост и др.
Към всичко това следва да добавим обстоятелството, че когато става въпрос за ефективност, резултатът не е просто задоволяване на социалните потребности, а постигане на такова равнище и качество, което резултира, в крайна сметка, във високо качество на живот“ (Спасов, 2011: 16).
За да има сериозен и резултатен ефект от социалните дейности у нас, е необходимо те да притежават следните специфични особености:
– Мисия
Свързана е с гарантиране на равни права и осигуряване на равен достъп
до всички сфери на обществения живот на децата и възрастните от рисковите групи в обществото, чрез координация и сътрудничество между местната
власт, неправителствения сектор и гражданското общество.
– Визия
Реализират се социални услуги и дейности, адекватни на потребностите
на гражданите и се създава устойчивост. Разширява се мрежата от социални
услуги в общността и се подобрява качеството им.
– Цели и приоритети
Осъществява се процесът на деинституционализация чрез превенция на
изоставянето, насърчаване реализирането на услуги в общността и създаване
на условия за отглеждане на децата в среда, близка до семейната.
Води се борба с бедността, дискриминацията и социалното изключване,
чрез реализиране на дейности по интеграция и реинтеграция на хората от уязвимите социални групи. Осигурява се достъпна архитектурна, жизнена и информационна среда за хората с увреждания.
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Повишава се качеството и ефективността на предоставените социални услуги, устойчивостта им и стимулирането на иновации в областта на социалните дейности.
– Акценти в социалната политика
Гарантира се правото на всяко дете да има семейство и развитие на висококачествени социални услуги в общността за децата за ускоряване процеса на
деинституционализация.
Намалява се бедността и се насърчава социалното включване.
Създават се съвременни форми за активизиране живота на възрастните
хора.
Осигуряват се равни възможности за хората с увреждания.
Деинституционализират се социалните услуги за възрастните хора с психични разстройства, умствена изостаналост и деменция.
Социалната работа е и професия, и социална наука.
Прилагат се социалната теория и изследователските методи за учене и подобряване на живота на хората, групите и обществата.
Използват се социалните науки като средство за подобряване на човешкото състояние и положителна промяна в отговор на обществените проблеми.
Социалният мениджмънт като професия се ангажира в постигането на
социална справедливост, повишаване на качеството на живот, както и за
развитието на пълния потенциал на всеки индивид, група и общност в социума.
„Решенията на социалния мениджър трябва да бъдат насочени към:
– рационално използване на предоставените на системата „Социални грижи“ материални, кадрови и финансови ресурси;
– внедряване на научните постижения;
– постигане на максимална социална, медицинска и икономическа ефективност“ (Йонков, 1993: 24).
Социалната работа е позитивна жизнена и динамична промяна. Тя превръща човешките права в реалност и е фокусирана върху решаването на проблемите. Търси баланс между грижа и стабилност, между индивидите и обществото. Креативна, критична и рефлексивна е.
Социалният мениджмънт се застъпва за политики, които предлагат
включване и социална справедливост. Овластява хората да придобиват контрол върху собствения си живот.
Действа и интервенира по време на кризи, в спешни ситуации и включва
тези, които са маргинализирани. Ангажира се в смислени и основани на взаимно уважение отношения с хората.
Социалната работа вярва в ценността на всяко човешко същество.
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АНАЛИЗ НА НОВИТЕ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ЗА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ В
ПРОГИМАНИЗЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНАТА
ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН
Чавдар Н. Стойчев
ANALYSIS OF NEW CURRICULAFOR THE LOWER
SECONDARY STAGE OF BASIC EDUCATIONFOR
GENERAL TRAINING IN
“PHYSICAL EDUCATION AND SPORT”
Chavdar N. Stoychev
ABSTRACT: This report will analyze developed by experts at the Ministry of Education and Science, new curricula on the subject „Physical Education“ for the lower
secondary stage of basic education.
KEYWORDS: curricula, physical education and sport.
Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 89/03.02.2017 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Въведение
През последните 20 години системата на физическото възпитание и спорт
изпадна в криза, която се изразява в ограничаване обхвата на децата, юношите,
възрастните и хората в неравностойно социално положение в практикуването
на спорт и социален туризъм и представянето на елитните състезатели в международните прояви. Състоянието на системата за физическото възпитание и
спорт у нас е закономерен резултат от политическите, икономическите и социалните промени в обществото.
В опит да променят това през последните години държавните и обществените органи и организации актуализираха многократно своите позиции в опитда формират сред подрастващите ценности и интереси, свързани с изграждането на съзнателно и позитивно отношение към спорта и здравословния начин
на живот.
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Изложение
През тази учебна година (2016 – 2017 г.) във връзка с влизането в сила на
новия „Закон за предучилищното и училищното образование“ започна поетапното въвеждане на нови учебни програми по всички предмети, изучавани в
българските детски градини и училища. Новият Закон за предучилищното и
училищното образование, беше обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г. и влезе
в сила на 01.08.2016 г.
Една от съществените промени в него е по-ранното завършване на основно образование – след седми клас и възможността да се получава диплом за
средно образование (първи етап) след 10. клас, с който обаче не може да се кандидатства във висше училище. Тези промени са един успешен според нас опит
да се отстрани едно разминаване, което съществуваше досега, невъзможността
да се завършва училище на 16 години, възраст до която според българското
законодателство образованието е задължително. Така се дава възможност на
желаещите да напуснат образователната система след 16 години и да започнат
работа, да получат диплом за средно образование. А на желаещите да продължат своето образование във висши училища да получат една по-профилирана
подготовка в 11. и 12. клас.
В настоящия доклад ще разгледаме новите учебни програми за общообразователна подготовка по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ за
пети,шести и седми клас.
Новата учебна програма за пети клас е приета със заповед № РД09 – 1857
от 17.12.2015 г., и влезе в сила през 2016 – 2017 учебна година. Програмата за
шести клас е утвърдена със заповед № РД09 – 300 от 17.03.2016 г. и по нея ще се
обучават учениците през 2017−2018 учебна година, а тази за седми клас (утвърдена със заповед № РД09 – 1093/25.01.2017 г.) ще бъде въведена през учебната
2018 – 2019 г.
Общата структура на новите учебните програми е следната:
 Кратко представяне на учебната програма
 Очаквани резултатите от обучението в края на класа (Таблица 1)
Таблица 1. Очаквани резултатите от обучението в края на класа
ОБЛАСТИ НА КОМПЕТЕНТНОСТ

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
 Задължителните области на учебно съдържание са: лека атлетика, гимнастика, спортни игри.
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 Избираемите области на учебно съдържание, включени в новите учебни програми, са: плуване, водни спортове;туризъм, ориентиране и зимни спортове; ракетни спортове; фитнес, бойни спортове; шахмат.
Изисква се овладяването на учебното съдържание по лека атлетика, гимнастика и на два отборни спорта от спортните игри. От избираемите области
на учебното съдържание − на един спорт или на една двигателно-познавателна
дейност.
Изборът на вид спорт/двигателно-познавателна дейност се осъществява
от училищното ръководство съобразно условията, възможностите и традициите на училището, интересите на учениците и квалификацията на учителя по
физическо възпитание и спорт.
 Учебно съдържание (Таблица 2)
Таблица 2. Учебно съдържание
Теми

Компетентности като очаквани
резултати от обучението

Нови понятия

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
ИЗБИРАЕМИ ОБЛАСТИ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ
 Задължителни области на учебно съдържание:
 лека атлетика;
 гимнастика;
 спортни игри.
 Избираеми области на учебно съдържание:
 плуване, водни спортове;
 туризъм, ориентиране и зимни спортове;
 ракетни спортове;
 фитнес, бойни спортове;
 шахмат.
 Препоръчително процентно разпределение на задължителните учебни
часове за годината.
 Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на учениците.
 Дейности и междупредметни връзки.
За сравнение ще представим и структурата на старите учебни програми:
I. Общо представяне на програмата
II. Цели на обучението и възпитанието
III. Очаквани резултатите от обучението по физическо възпитание и спорт
и IV. Учебно съдържание – представени в една обща таблица (Таблица 3).
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Таблица 3. Очаквани резултатите от обучението
по физическо възпитание и спорт и Учебно съдържание
III. Очаквани резултати

IV. Учебно съдържание (теми, понятия, контекст
и дейности, междупредметни връзки

Колона 1
Ядра на
учебното
съдържание

Колона 3
Очаквани
резултати
по теми

Колона 2
Очаквани
резултати
на ниво
учебна
програма

Основни
ядра
Допълнителни ядра

Ученикът
трябва да
усвои:

Колона 4
Основни
нови понятия по
теми

Колона 5
Контекст и
дейности

Колона 6
Възможности за
междупредметни
връзки

Понятията На ученисе усвояка трябва
да се даде
ват на
практичевъзможска основа. ност да:

Основните ядра са: лека атлетика,гимнастика и спортните игри, а допълнителните са: водни спортове, туризъм, танци и бойни спортове.
V. Специфични методи и форми за оценяване постиженията на ученика в
съответния клас.
VI. Организационно-методически указания.
Това което веднага прави впечатление при сравнение на учебните програми, е значително по-олекотената и прегледна структура на новите учебни програми. Старите първа (Общо представяне на програмата) и втора точки (Цели
на обучението и възпитанието) са обединени в една – Кратко представяне на
учебната програма. Старата таблица, обединяваща трета (Очаквани резултатите от обучението по физическо възпитание и спорт) и четвърта точки (Учебно
съдържание) в новите учебни програми е разбита в две отделни таблици (Таблици 1 и 2), а 6 колона (Възможности за междупредметни връзки) е изнесена в
края на новите учебни програми като отделна таблица (Таблица 4).
Таблица 4. Дейности и междупредметни връзки (5 клас)
Ключови компетентности

Дейности и междупредметни връзки

1. Компетентности в областта на Познава и използва пътеводител за „100-те
българския език
национални туристически обекта“.
2. Умения за общуване на чужди Описва и прилага основни изисквания от
езици
международния правилник по вид спорт
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3. Математическа компетентност и основни компетентности
в областта на природните науки
и на технологиите
4. Дигитална компетентност
5. Умения за учене
6. Социални и граждански компетенции
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Описва устройството на компас. Определя
азимут. Описва състояния на дихателната
система и на организма при преход и катерене.

Разграничава условни топографски знаци
и използва топографска карта.
Определя основни географски посоки.
Участва в спортни и туристически състезания. Назовава факти, събития и образци
на изкуството от древността, свързани с
физическото възпитание и спорта.

7. Инициативност и предприемачество
8. Културна компетентност и
умения за изразяване чрез творчество
9. Умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт

Изпълнява български народни танци и
хора.
Изпълнява закалителни процедури. Формира способност за контролиране на мускулните усилия. Дефинира и разграничава
фазите на движение при скок на дължина
и на височина. Прилага мускулни усилия
за хвърляне на малка плътна топка на дължина. Изпълнява самостоятелно и в група
упражнения от основната гимнастика и
упражнения с изправителен характер. Демонстрира отговорност и оказва помощ
при изпълнението на гимнастически упражнения.
Прилага баланс на тялото си при влизане
и излизане от гребна лодка. Оказва помощ
при водни инциденти без пряк контакт.
Прилага правила за здравословно хранене.
Използва правила за предпазване от травми и лична отговорност за прилагането им
в свободното време. Прилага основите на
техниката по вид спорт. Участва в групови
и отборни взаимодействия.
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Раздела „Специфични методи и форми за оценяване постиженията на ученика в съответния клас“ се запазва и в новите учебни програми, но към текста
описващ начина на оценяване има добавена и таблица с препоръчително процентно разпределение на отделните оценки (Таблица 5).
Таблица 5. Специфични методи и форми за оценяване
на постиженията на учениците
Не по-малко от три текущи качествени оценки от практически
изпитвания за всеки учебен срок, в които се включват и теоретични знания
За контрол и оценка на физическата дееспособност една оценка в
началото и в края на учебната година с отчитане на индивидуалния прираст в постиженията
Оценка от други участия (работа в час, оказване на помощ, самостоятелна работа, участие в спортни състезания)

50 %

25 %
25 %

Представеното процентно разпределение в таблица 5 е еднакво за шести и
седми клас, единствено за пети клас се препоръчва за трите текущи качествени
оценки от практически изпитвания процентите да бъдат 55 %, а оценката от
други участия да представлява 20 % от срочната оценка.
Непосредствено преди тази таблица в новите учебни програми е добавен
нов раздел „Препоръчително процентно разпределение на задължителните
учебни часове за годината“, в който се посочва, че за изучаване на задължителните области на учебното съдържание се предвиждат 75 %, а за изучаване на
избираемите области − 25 %, след което в табличен вид е представено препоръчително процентно разпределение на основните дейности в задължителните
учебни часове (таблица 6).
Таблица. 6. Препоръчително процентно разпределение
на задължителните учебни часове за годината (5 – 7 клас)
За овладяване на нови знания
За прилагане на изученото учебно съдържание в игровата дейност
За развиване на двигателни качества
За диагностика на физическата дееспособност

47 %
29 %
18 %
6%

Този раздел успешно заменя точка VI. „Организационно-методически
указания“ в старите учебни програми, която според нас беше много непълна и
липсваха конкретни насоки и информация.
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По отношение на съдържанието, поради ограничения обем на доклада, ще
обърнем внимание само на основните промени в новите учебни програми по
„физическо възпитание и спорт“ за 5. – 7. клас.
Първата промяна, която прави впечатление, е замяната на старите основни и допълнителни ядра на учебно съдържание с новите термини задължителни и избираеми области научебно съдържание.Тази промяна е много точна и актуална и отразява налагащата се през последните години в европейската
образователна система нова концепция, при коятопасивната роля на учащите
в процеса на обучение се заменя с едно по-активно тяхно участие, давайки им
възможността да избират част от материала, който да изучават.
Най-съществената разлика в новите учебни програми е по отношение на
ученото съдържание в задължителната област гимнастика. Допълнителното
ядро „танци“ в старите учебни програми вече ще се изучава в задължителнатаобласт гимнастика от първи до дванадесети клас под името „Народни хора и
танци“. В пети клас учениците ще разучават „Право тракийско хоро“ и „Тракийска ръченица“, в шести клас – „Малешевско хоро“, а в седми клас – „Пайдушка тройка“ и „Свищовско хоро“.
Друга съществена промяна в новите учебните програми е включването
на дейности за АФВ (адаптирано физическо възпитание) за всички области на
учебно възпитание, в които се предвижда изучаването на двигателни действия
съобразно индивидуалните възможности на лица с увреждания.
Прави впечатление и значително по-големият избор, който имат учениците в избираемите области на учебно съдържание. Вместо старите четири
ядра водни спортове, туризъм, танци, бойни спортове в новите програми се
предвижда избор на една от шест избираеми области: плуване, водни спортове; туризъм, ориентиране и зимни спортове; ракетни спортове; фитнес, бойни
спортове; шахмат.

Заключение
В заключение можем да обобщим, че според нас новите учебни програми
по „физическо възпитание и спорт“ за 5. – 7. клас са изготвени съобразно новите тенденции в съвременните образователни системи. Те са представени точно
и ясно и между всеки клас съществува логична приемственост в предвиденото
за изучаване учебно съдържание.
Включването на народните танци и хора като задължително за изучаване
учебно съдържание е подходящо според нас начин за запазване и възраждането на българските традиции и духовност. Дали точното им място трябва да е
към задължителната област на учебно съдържание „гимнастика“ и как точно
ще се реализира на практика, са въпроси, на които предстои да бъде отговорено
през следващите няколко години.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
ПО ИСКУССТВУ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
Юлия В. Слипич
EDUCATIONAL AND METHODICAL
LITERATURE ON ART AS A MEANS OF
DEVELOPMENT OF A CREATIVE PERSON
Yuliya V. Slipich
ABSTRACT: The article is devoted to the problems of a modern textbook as a means
of development of a creative person. There have been presented authors’ textbooks
for the integrated courses of history of arts which encourage both creative development of a person and professional and language competencies. The peculiarities of
integrated approach to studying the history of Fine arts have also been defined.
KEYWORDS: modern textbook, textbook on art, creative development, integrated
course, intersubject links
Современные мировые процессы реформирования системы образования,
которые сегодня очень активно обсуждаются педагогами, актуализируют вопросы научно-методического обеспечения учебного процесса и, в частности,
разработки и внедрения в образовательную среду инновационных программ
и соответствующей учебно-методической литературы. Новые подходы к обучению в школе требуют активизации познавательной активности, что может
быть реализовано через усиление аспекта творческого развития учащихся. В
этой связи следует отметить, что наиболее ярко творческая активность ребенка
проявляется во время занятий искусством, в том числе изобразительным. Поэтому современные учебные и учебно-методические пособия, разработанные
для применения в системе художественно-эстетического воспитания детей,
также представляют большой интерес.
Общеизвестно, что информационная функция учебника или учебного пособия – это систематизированное изложение учебного предмета. Современный
учебник выполняет образовательную, развивающую, воспитательную и исследовательскую функции, которые тесно связаны с системой дидактических
принципов научности, последовательности, посильности, доступности [1].
Отечественное и зарубежное научное сообщество уделяет огромное внимание современному учебнику как средству: межпредметных связей (О. Крав-
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чук, Т. Хмара); пропедевтической подготовки учеников (Т. Коршевнюк); обеспечения эффективности иноязычного образования в школе (Д. Гриненко);
организации деятельности учащихся (В. Нарышкина) и др. Последнее время
проводятся исследования с целью выявления наиболее эффективного средства
передачи ученикам знаний и в этом контексте все чаще говорят о создании,
наряду с традиционными бумажными изданиями, электронных книг (А.Голикова, Ю.Жук, Коваль, О.Красовский, В. Мадзигон, М.Шерман и др.).
Однако проблема восприятия современной учебной литературы как средства развития творческой личности – один из недостаточно разработанных вопросов, исследование которого стало целью нашей статьи.
Необходимо отметить, что для учебной литературы по изобразительному
искусству, наравне с текстовым материалом и другими структурными компонентами, которые составляют основу издания и традиционно занимают основной объем книги, равнозначным и обязательным есть использование насыщенного изобразительного ряда, представленного высококачественными
репродукциями картин, иллюстрациями, схемами, фотографиями и т.п., что в
комплексе должно вызвать у ребенка эмоциональный отклик и способствовать
его творческому развитию.
Под творческим развитием мы понимаем осознанный продуктивный процесс развития личности, в результате которого появляются идеи и/или продукты, характеризующиеся новизной и оригинальностью. По нашему глубокому
убеждению книга может быть тем средством, которое побуждает ребенка исследовать себя и окружающий мир, задумываться и делать собственные выводы, практическим путем реализовывать полученные знания, приобретая свой
неповторимый опыт, который приведет его к созданию творческого продукта.
Также очень важно, что в современной учебной литературе при раскрытии информационной составляющей программного материала, авторы, представляют и свои методические подходы к процессу обучения. В настоящее время существует много различных концепций художественного образования в
общеобразовательных школах Украины, которые широко представлены учебными программами «Искусство» и «Изобразительное искусство» (авт. І. Вачкова, О. Дмитренко, О. Гайдамака, И. Гринчук,О. Коваленко, О. Константинова, Г.
Кузьменко, Ж. Марчук, Л. Масол, Н. Новикова, Н. Овинникова, Н. Очеретяна,
Л. Панькив, Г. Соцька, Р. Шмагало и др.) к которым постепенно издаются учебно-методические комплекты (учебники и рабочие тетради) (авт Л. Аристова,
Л. Вовк, С. Желєзняк, О. Калініченко, О. Ламонова, Л. Любарська, Л. Масол,
Л.Папиш, М. Резніченко, В. Сергієнко, С. Трач, С. Федун, О. Чорный, М. Шутка
и другие).
Указанные выше учебные издания позволяют сформировать у учеников
общеобразовательных школ систему знаний по изобразительному искусству
на основе как академических, так и новаторских подходов к художественному
обучению путем использования межпредметных связей и создания интегрированных курсов (в основном на основе предметов художестенно-эстетического
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цикла, а также музыкального и изобразительного искусств). Однако, предлагаемые практические учебные задания не всегда способствуют творческому развитию учащихся и их самовыражению, а имеют характер, преимущественно,
репродуктивного воспроизведения основного учебного материала.
В то же время, наряду с общеобразовательной, в Украине существует широко развитая система внешкольного начального специализированного художественного образования, одна из задач которой – выявление и развитие творческих способностей детей. Эта система, до последнего времени практически
не была обеспечена учебниками или учебными пособиями.
В 2016 году было издано учебно-методическое пособие «I learn and create
ART. Я изучаю и создаю искусство» для детей младшего школьного возраста
(авт. Ю. Слипич, Н. Заднипрянная) [2]. Авторами данного издания стали преподаватели Детской художественной школы г. Херсона (Украина), которые с 1996
года ввели в практику обучения в школе интегрированный межпредметный
кейс «Беседы по искусству с рисованием и английским языком» [3], а изданное учебно-методическое пособие стало иллюстрацией программы предмета. В
этой связи актуальным будет рассмотрение опыта реализации инновационных
подходов к художественному образованию и, в частности, к творческому развитию личности в Детской художественная школе г. Херсона в контексте непосредственного знакомства с пособием.
Традиционно в Украине в художественных школах и школах эстетического
воспитания предмет «Начальный курс истории изобразительного искусства»
предлагается преподавать как теоретический курс. Но опыт художественно-педагогической работы Детской художественной школы г.Херсона показывает,
что наиболее эффективно усваиваются те знания, которые, имея основательную теоретическую основу, закреплены на практике. Было экспериментально
выявлено, что беседы по искусству и рисование находятся в тесной взаимосвязи, где история искусства развивает образное мышление и активизирует
творческую изобразительную деятельность ребенка, в то время, как процесс
рисования требует дополнительных знаний и, тем самым, мотивирует изучение истории искусства [4].
Поэтому, основываясь на представленном выше опыте, в Детской художественной школе г. Херсона изучение истории изобразительного искусства
происходит исключительно путём объединения теоретической и практической
работы, что, с одной стороны, облегчает восприятие теории изобразительного
искусства, с другой, делает этот процесс чрезвычайно интересным для ребенка.
Такой подход направлен на наиболее эффективное использование межпредметных связей различных учебных дисциплин, поддержание интереса школьника
за счет быстрого переключения с одного предмета на другой, концентрацию
внимания и прочное закрепление учебного материала в ассоциативной памяти
ребенка.
Глубокое понимание сути интегрированного обучения позволило херсонским педагогам-художника объединить в одном учебном курсе не только
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беседы по искусству и рисование, но и английский язык, органично связанные общей темой и направленные на достижение единой цели. При такой интеграции английский язык способствует изучению сведений по истории изобразительного искусства, в то время как история изобразительного искусства
представляет мир во всем его многообразии, тем самым создавая основу для
рисования и развития языка как украинского, так и иностранного. Привлечение к интегрированному межпредметному кейсу английского языка не только
стимулирует внимание, разрушает стереотипность восприятия информации о
предметах и явлениях окружающей среды, но и определяет уровень общей и
речевой культуры ребенка [4]. Кроме того, существующая методика изучения
иностранного языка с помощью рисования позволяет быстро и эффективно
освоить лексический материал темы и связывает воедино все предметы интегрированного кейса.
Также, благодаря эффективному использованию на одном уроке вербальных и изобразительных форм, активно стимулируется работа правого и левого
полушария головного мозга, тренируется память и внимание (за счет использования всех ее компонентов: мотивационного, информационного и активационного) [5].
Таким образом, широкое использование специфических возможностей
каждого предмета выступает формой всестороннего художественно-творческого развития личности, обогащения эстетических представлений и мультикультурной осведомленности учеников художественной школы.
Для визуальной поддержки указанного курса было разработано учебно-методическое пособие «I learn and create ART. Я изучаю и создаю искусство»,
которое дает информацию учащимся о видах и жанрах изобразительного искусства через знакомство с творчеством выдающихся мастеров живописи и
графики, предлагает множество творческих задач на развитие воображения,
внимания, креативности. Материал пособия подан на двух языках: английском
и украинском, что, как показывает опыт, помогает ребенку, в полном объеме
воспринимая представленную информацию, расширять словарный запас родного языка и, одновременно, изучать иностранный язык.
Важно обратить внимание на то, что учебный материал пособия представлен на примере таких всемирно известных художников, как: Пит Мондриан,
Густав Климт, Поль Сезанн, Кацусика Хокусай, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Винсент Ван Гог, Эгон Шиле, Альбрехт Дюрер, Сальвадор Дали, Казимир
Малевич. Знакомство с авторами начинается с их краткой биографии и серии
репродукций, которые оформлены в художественную галерею и представляют
определенный вид или жанр искусства. Детальное изучение работ известных
мастеров позволяет раскрыть перед учащимися жанровое и стилистическое
разнообразие произведений мирового искусства, дает возможность сформировать и развить у них художественный вкус и эстетические предпочтения.
Учитывая возрастные особенности детей, учебный материал подан в игровой форме, что значительно облегчает процесс обучения и повышает качество
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усвоенного материала. Обучение происходит за счет активного вовлечения ребенка в процесс исследования объектов искусства, выявления его отношения к
восприятию цвета, формы, содержания, развития умения размышлять и выражать свои мысли и идеи на родном и английском языках. Каждая тема сопровождается заданиями на развитие критического и ассоциативного мышления,
воображения, восприятие действительности и искусства, эмоциональной отзывчивости ребенка, языковой компетентности, нацеленными на общекультурное и, главное, творческое развитие ученика.
Представленное учебно-методическое пособие также дает возможность
выполнять творческие задания прямо на страницах книги, что в свою очередь
активизирует внимание и повышает ответственность и заинтересованность
школьника. А рисование в стиле изучаемого автора помогает ученику не только детально изучить творчество художника, но и, подражая, выработать свой
стиль рисунка.
В целом, в результате освоения предложенной учебной программы, у детей формируется навык творческой изобразительной работы, закладываются
основы искусствоведческого анализа произведений искусства, вводятся в активную лексику ученика профессиональные термины и выражения, вырабатываются собственные суждения о художественных ценностях.
Необходимо отметить, что рисунки учеников, созданные в процессе работы с представленным учебно-методическим пособием, отличаются оригинальностью, осмысленным выбором композиции, колорита, своеобразной формой
и способом раскрытия темы. Необычным есть и отношение к представленной
книге как великой ценности. При опросе детей выяснилось, что 97 % из них
отдают предпочтение бумажному варианту этого учебного пособия по сравнению с мультимедийной презентацией того же учебного материала, что идет в
разрез со стереотипным представлением о ценностях современных детей.
Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что предмет
«Начальный курс истории изобразительного искусства» достаточно сложный
для восприятия и часто характеризуется снижением интереса со стороны учащихся, разработанное для младших школьников учебно-методическое пособие
«I learn and create ART. Я изучаю и создаю искусство» вызывает у юных художников положительные эмоции, стимулирует их к получению новых знаний и
способствует их творческой самореализации.
Еще один интегрированный учебный курс, представленный учебным пособием «Welcome to the World of Art» [6] (английский язык для художников),
разработан в 2014 году Ю. Слипич, Н. Заднипрянной и О. Борух преимущественно для старших школьников и студентов вузов, а также для всех, кто интересуется искусством и хочет изучать английский язык, в частности педагогов
художественных учебных заведений. И если в предыдущем пособии английский язык выступал средством изучения истории изобразительного искусства,
то в данном издании акценты смещаются, и история искусства становится
средством изучения английского языка. Текстовый материал учебного посо-
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бия основывается на сведениях из истории искусства, позволяет, опираясь на
межпредметную связь, нанизывать новую (речевую) информацию на уже известную (искусствоведческую). Такой метод дает возможность поддерживать
заинтересованность студентов и одновременно формировать языковую и профессиональную компетенции.
Учебный материал в данном пособии представлен в форме путешествия
по миру искусства. Каждый тематический блок начинается с высказываний
известных художников по изучаемой теме и предлагает учащимся широкий
спектр проблемных вопросов, которые становятся основой дальнейшей дискуссии. Детальное изучение произведений искусства на высоком профессиональном уровне, позволяет погрузиться в философские размышления и продемонстрировать свое восприятие искусства.
В книге представлены такие тематические блоки, как: «Искусство и культура»; «Живопись: цвет и композиция»; «Живопись: жанры»; «Графика»; «Декоративное искусство»; «Скульптура и архитектура»; «Дизайн». Кроме развития коммуникативных навыков и умений, в учебном пособии особое внимание
уделяется заданиям под заголовком «Твоя творческая работа», которые стимулируют образное мышление и способствуют эффективному изучению как английского языка, так и истории изобразительного искусства. Учащимся предлагается создать рисунки на изучаемую тему и затем описать их. Такой прием
реализует принципы индивидуально-личностного обучения и формирует навык творческого подхода к процессу обучения.
Необходимо отметить, что в данном учебном пособии также есть тестовые задания к каждой теме, что позволяет оценить уровень усвоения учебного
материала, а англо-английский словарь профессиональных терминов и грамматический справочник помогают учащимся усвоить лексический и грамматический материал.
Важно, также, обратить внимание и на художественное оформление представленных учебных пособий, каждое из которых рассчитано на определенную
возрастную категорию. Книга для детей очень яркая, собрана на пружину, что
облегчает ее эксплуатацию, содержит большое количество наклеек. При разработке дизайна книги для старших школьников и студентов авторы отталкивались от особенности художников воспринимать мир визуально, поэтому
каждая страница имеет свою неповторимую композицию текстов и иллюстраций, что, создавая яркие зрительные образы, облегчает процесс запоминания
новой информации.
Указанные курсы, в целом, обеспечивают формирование творческой личности, языковой и профессиональной компетенции ученика, помогают им
коммуницировать с миром на темы, связанные с искусством, быть активным
собеседником на выставках и вернисажах, участвовать в международных акциях и т.п., тем самым способствуют взаимодействию художников из разных
стран мира.
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Подводя итоги всего вышесказанного, можно сделать вывод, что на современном этапе учебная литература должна помогать учащимся в полной мере
осваивать учебный материал, осознавать логику межпредметных связей, формировать умения использования полученных знаний в различных, как стандартных, так и не стандартных, ситуациях. Предлагаемые в данной статье для
использования в системе начального внешкольного художественного образования учебные пособия по истории изобразительного искусства, составленные
с учетом современных образовательных тенденций и требований, выступают
не только как источник знаний, но и провоцируют учеников наблюдать за всем,
что их окружает, воспринимать и понимать человеческие эмоции, заставляют
обратиться к собственному опыту, расширяют кругозор, стимулируют рождение новых идей и, таким образом, являются средством развития творческой
личности.
В то же время, считаем, что эта статья лишь обозначила проблему современной учебно-методической литературы по искусству как средства развития
творческой личности, которая требует дальнейшей разработки и пристального
внимания со стороны ученых.
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ABSTRACT: The report examines the different aspects of the concept of communication in the conducting process, the interaction at the level of the „conductorperformer“ and the psychological impact of the conductor on the performers as a
process of communication between creative partners.
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Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 134/08.02.2016 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Проблемът за общуването в процеса на дирижиране е изключително важен и актуален, поради което заема самостоятелно място в изследванията и
разработките на редица психолози, педагози, музиковеди и диригенти. Безспорни са приносите на автори като: Г.Ержемски, И. Мусин, Дж. П. Форгас, Л.
Гарнет и др..
Въпреки това все още определенията и различните аспекти на съдържанието на понятието общуване в процеса на дирижиране не са единни. В един
случай то се определя като междуличностен или групов процес, в други случаи
в основата лежи обменът между хората – информация, мисли, оценки, чувства
и др. В други източници общуването се характеризира като информационен
процес, чрез който се формират и проявяват свойствата на личността на диригента и изпълнителите.
Безспорно диригентското общуване е механизъм за осъществяване на
процеса на дирижиране и на процеса на изпълнение на музикалното произведение. Без взаимодействието на равнище „диригент-изпълнител“, което се
реализира чрез дейностите, които упражняват субектите, не би могло да се реализира изпълнението на музикалното произведение. Общуването „диригентизпълнител“ (в общия смисъл на думата) реално представлява една от формите
на социално общуване. То е и художествено общуване, което в своето съдържание включва обмяна на идеи, представи, чувства, обмяна на продукти от ду-
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ховната сфера, взаимно познаване и разбиране, осъществяване на целенасочено педагогическо влияние за овладяване на личностни и обществено значими
ценности и ориентации, норми и начини на поведение [3].
При дирижирането като вид социално общуване планомерно, целенасочено и системно чрез него и в него се реализират музикално-изпълнителски и
диригентски цели и задачи. Неговите параметри са свързани предимно с характера и крайната цел на музикално-изпълнителския процес. По своя характер то
е професионално общуване, имащо определени информационно-организираща, афективно-оценъчна, регулативно-оперативна функции. Това е общуване,
насочено към създаване на благоприятен социологически климат, а също и на
особен вид психологическа и изпълнителска оптимизация на музикално-изпълнителския процес. Единствено в процеса на това общуването с колектива,
при активна помощ от всички негови участници със задължителното отчитане на решаващия в този процес личностен фактор се реализират творческите
замисли на диригента, както и цялостната система на дирижиране, базирана
на неразривното единство на вътрешните и външни действия на диригента, на
постоянното им насочване към реализацията на творческите му потребности.
Тази специфичност се допълва и от двойната същност (комуникативна и
изразителна) на музиката като цяло и музикалното произведение в частност,
което позволява музикално-творческа дейност на даден състав и неговият диригент да бъдат включени в процес на общуване и на изразяване. Това означава, че „дирижирането като особен вид художествена дейност е постоянен и
неразривен интерактивен процес на взаимодействие между изпълнителите и
диригента, в който се осъществява вътрешна и витална връзка както между
диригента и ансамбъла, така и между самите изпълнители“ [4]. Получаването
на информация (художествена, музикално-изпълнителска и т. н.) в процеса на
художественото общуване „диригент-изпълнител“ може да бъде цел на взаимодействието, може да бъде условие за ефективното му протичане, а също така
и резултат от неговото ползотворно протичане (пак там, с.146).
Характерно за това взаимодействие е, че всяко действие на диригента, насочено към изпълнителския състав предполага ответното му съдействие. Това
изисква от диригента познаването на психологическите, педагогическите и технологически процеси, свързани с организационната структура на музикалния
колектив, неговите вътрешнодейностни механизми и закономерности на формиране.
Така във взаимодействието между участниците в музикалноизпълнителския процес общуването изпълнява следните съществени функции:
Информационна – води до осигуряване на участващите достатъчно по
количество и качество информация, необходима за реализация на личността
им в социалния живот;
Ориентировъчна – разкрива ролята на отношението и целите на изпълнителския колектив като социална и музикално-изпълнителска общност.
Оценките на собственото „Аз“ са резултата на постоянното съпоставяне на
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това, което отделният изпълнител виждат в себе си, с това, което вижда в другите изпълнители, както и с това, което предполага, че те виждат в него;
Експресивна (емоционална) – чрез общуването се изразява емоционалното съдържание на музикалната творба, предизвиква се ответната емоционална реакция на певците и чрез нея – емоционалната отзивчивост, т. е. съпреживяването на слушателите.
Праксеологическа – проявява се в обмен на дейност в приемане и предаване на опит [9].
При взаимодействието изпълнители и диригент „изпълнителския състав на определен етап от развитието му с пълно основание приема статут на
равностоен партньор със своя ръководител“ [5]. В този смисъл особено важна
роля има стилът на диригентско общуване, който е индивидуален и обусловен
от редица фактори. Под стил на диригентско общуване следва да се разбира
индивидуално-психологическите особености на взаимодействие и взаимоотношенията между диригенти и изпълнители. В разнообразните квалификации
на стиловете на диригентско общуване най-често се срещат два основни вида:
Авторитарен стил – диригентът не допуска никакво „обсъждане“ с изпълнителите и влияние от тяхна страна на неговата изпълнителска концепция.
Той се отнася към изпълнителите като „колективен инструмент“.
Демократичен стил – диригентът счита за необходимо да поддържа и развива творческата инициатива на непосредствените изпълнители. Той общува с
тях, създава атмосфера на всеобщо колективно творчество.
Разбира се, „златната среда“ между тези две крайности е моделът, при който „изпълнителският състав е блестящ събеседник на диригента“ (Рождественски Г. Мисли за музиката. – М., 1976). Според Г. Рождественски и други най-яркото изпълнение се постига тогава, когато „диригентът предлага свята концепция и получава в замяна голямо изпълнителско „отдаване“, реализация на тази
концепция или даже допълнение към нея“. Най-отчетливо професионализмът
на диригента се проявява в умението му да намира общ език с изпълнителите и
да постига задълбочено взаимно разбиране с колектива.
Важен конструктивен компонент в управляващата дейност на диригента се явява „внушаващото въздействие“. Този извод естествено произтича от
самата специфика на диригентското изпълнителство като процес на общуване между творчески партньори. Психологическото въздействие на диригента
върху изпълнителите се осъществява основно по две направления (линии): по
пътя на внушението и „заразяване“ на изпълнителите с емоционално-психическото си състояние.
Диригентът оказва психологически „натиск“ върху колектива, внушава на
изпълнителите определено състояние, настроение и даже задачи не с движенията, като такива, а със заложената в тях мисъл. Съвършено безспорно е, че влиянието на психологическите фактори с цел постигане на високи художествени
резултати е значително по-голямо, отколкото въздействието с помощта само
на мануалната техника [5]. Това се потвърждава от високите творчески пости-
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жения на големи диригенти, които, както е известно, са имали значителни недостатъци в диригентската технология. Диригентът постига психологическото
превъзходство над изпълнителите благодарение на силна воля, твърд характер,
положителен професионален опит, вътрешна увереност в своите способности
и т. н. В не малка степен той се основава на способността не толкова да управлява с действията си изпълнителите, колкото да управлява самия себе си и своите
действия.
Един от най-разпространените видове психологически въздействия, наблюдавани в практиката на човешкото общуване, е внушението. Професионалната специфика на дейността на диригента изисква силата на неговото въздействие и волевия му темперамент да бъдат значително по-големи от тези на
изпълнителите.
Психологическото въздействие на диригента над колектива за постигане
на желания резултат Г. Л. Ержемски определя като активен емоционално-волеви импулс. „Волевият импулс като основа на психологическото въздействие на
диригента е не само носител на значителен енергиен заряд, но е и емоционално
наситен и целеустремен. Силното емоционално послание води до преодоляване на инертността в състава, възбужда душевен отклик, заразява изпълнителите и публиката с нужното настроение и преживяване на музикалната драматургия“ [5]. В процеса на формиране на задълбочен психологически контакт
между диригента и оркестъра основна роля играе правилно организираните му
мануални действия.
Практиката показва, че при дирижирането се използват основно четири
типа внушаващо въздействие върху музикалния колектив: внушение чрез натиск, убеждаващо внушение, внушение чрез доверие и внушение чрез лидерство. Естествено в практиката те рядко се срещат в чист вид. Опитните диригенти обикновено умеят да използват различните видове, променяйки и комбинирайки ги в зависимост от създадената обстановка и възникналите нови
творчески и организационни задачи пред изпълнителите.
Видовете въздействие пряко влияят на активността на изпълнителите и
постигането на желания резултат, което позволява те да играят ролята и на основни принципи на общуване и взаимодействие на диригента с изпълнителите.
Най-важното условие за успешно внушаващо въздействие на ръководителя е
доверието към него от страна на колектива, неговият професионален авторитет.
В условията на общуване комуникативният компонент се изразява в обмена, развиването, уточняването и формулирането на информация. Информацията, която обменят диригентът и изпълнителите, има характер на психично
въздействие или т. н. психическа комуникация, базираща се на взаимни зрителни и слухови контакти [5]. Те обединяват всички участници в творческия
процес в единен художествен организъм. Според него контактите между диригента и изпълнителите основно могат да бъдат разделени на два вида. В първия случай това е двустранният контакт между диригент и солисти. Във втория

808

Юлияна Г. Панова

случай – въвличане в комуникативния процес на целия хор и/или оркестър.
Получавайки информацията музикантите я възприемат не само индивидуално,
но и като един от участниците в съвместната дейност. Предизвиквайки подбуждащо въздействие, диригентът постоянно се фокусира както върху своето
интуитивно разбиране за вероятните реакции на изпълнителите и предусещането на колективния отговор, така и на формиращата се именно в дадения колектив система на изпълнителско взаимодействие.
Всеки от установените от диригента взаимни контакти позволява ефективното използване на основните компоненти на общуването, а именно: предаване на необходимата информация, оказване на психологическо въздействие
над изпълнителите и осъществяване функциите на контрол. Установяването
от страна на диригента на психически контакт с изпълнителите не е механично „пренасяне“ на вниманието му от един „обект“ на друг. Комуникативният
процес изисква много повече интелектуално напрежение и усилие на волята от
страна на диригента, спрямо броя на хората, въвлечени в съвместно действие и
определено разстояние, към които диригентът трябва да насочи своя творчески
импулс [6].
Психологическите контакти при диригентското общуване не са еднородни по своята структура и могат условно да бъдат определени като „външни“ и
„вътрешни“.
Външните се изграждат на основата на „контролиращото внимание“ и
са насочени към „организационните задачи“: създаване на канали на взаимно
движение на информацията, осъществяване на контрол и регулиране действията на изпълнителите.
В същото време вътрешните контакти (собствено психологически) обхващат най-тънката интелектуална сфера, свързана с творческия процес. Вътрешният контакт е начин на постигане на духовния свят на музиканта, в творческото му проникване, „прякото, непосредствено общуване в чист вид, от душа в
душа, от очи в очи“ [12]. Подобно общуване, преодолявайки по своя път външната обвивка на „видимото“, обхваща най-фините нюанси на дълбочината на
творческата личност на художника.
Двете форми на психически контакт постоянно съществуват в практиката
на диригента, но при по-нататъшен анализ на съдържанието на зрителните и
слуховите такива се открояват съществени различия между тях. Ако първите
могат да бъдат както „външни“, така и „вътрешни“, вторите получават статуса
на вътрешни в резултат на двойната насоченост на слуха не само към контролиране действията на изпълнителите, но и на диригента със самия себе си, със
своя „вътрешно звучащ оркестър“. Често пъти диригентите използват метода
на сензорна компенсация, т. е. изкуствено изключване на зрението (притворени очи) и концентрират своето внимание изключително върху слуховите
контакти. Това означава, че зрителните контакти в тези случаи придобиват съвършено друга форма, трансформирайки се във вътрешно зрителни образи и
представи. Звуковия поток, постъпващ от изпълнителите, предизвиква опреде-
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лени зрителни асоциации, свързани с творческите им партньори. Но като цяло
слуховият образ постоянно се допълва от зрителния, позволявайки диригентът
да „вижда“ изпълнителския състав и зримо да контактува с него.
В същото време зрителния контакт за изпълнителския състав е от изключително важно значение в процеса на контактуване с диригента. В този процес
се разгръща феноменът „непроизволно реагиране“, при който действията на
изпълнителите са реакция на организираните мануални действия на диригента
като цяло [5].
В тази връзка като важна част при установяването на вътрешния психологически контакт в теоретичните разработки особено място се отделя на подготвителния момент на привличане на вниманието на изпълнителите и тяхната
концентрация преди започване на изпълнението на музикалното произведение. „Не трябва да се забравя как Никиш оглежда музикантите преди началото
на изпълнението…, как вдига палката и привлича вниманието на целия оркестър и слушателите. В този момент палката „говори“: „Внимание! Слушайте! Аз
започвам!“ [12]. Именно след този момент започва процесът на предаване на
творческа информация от диригента и съответно нейното приемане от изпълнителите, който е съпроводен с активно преживяване на музикалния материал, носещ в себе си елементи на субективизъм, непредсказуемост и творческо
озарение. Всъщност общуването на диригента и музикантите се заключава в
постоянния обмен на информация, т. е. „музикалните идеи и импулси“ [11],
както и във взаимното психическо „заразяване“ един друг. Едно от проявленията на общуването К.С.Станиславски счита възникването на особен „духовен
ток“ между хората, което съвпада с мнението на много други големи диригенти
и теоретици.
Специфична е структурата на комуникационния процес при работата с
изпълнителите. Диригентът и изпълнителите разменят непрекъснато „ролите“
си на „говорещ“ и „слушащ“. В началото диригентът се обръща към изпълнителите с молба (изискване, предложение и т. н.) да изсвирят или изпеят определена част от партитурата по определен начин (силно, тихо, въодушевено и т. н.)
След това изслушва „отговора“ на изпълнителите, който одобрява, уточнява,
отрича и т. н..
По време на репетиция реализираната комуникация между диригент и
хор, освен като репетиционен процес, определя репетицията и като комуникативна ситуация. Социалната определеност на изпълнителския състав като
група, репертоарната политика, комуникативните средства, целта на изпълнителската дейност както и ефективността на реализирането им определят и модела на комуникация [2]. Моделирането на репетиционния процес като комуникативен такъв позволява разширяване периметъра на неговото практическо
приложение в различните сфери на колективната музикално-изпълнителска
дейност (хорове, вокални и/или инструментални ансамбли, оркестри, класът
в училище и т. н.).
Оттук следва дирижирането да се тълкува като експресивно-информационна система, при която информацията определя управляващите действия
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на диригента, а процесът на комуникация се използва като механизъм за постигане на художествени цели в определена комуникативна ситуация. В този
смисъл музикално-изпълнителската същност на диригентската дейност се тълкува като обмен на творческа информация между диригента ръководител и музикалния колектив [5][1].
Средствата, чрез които диригентът осъществява комуникацията основно,
могат да бъдат определени като вербални и невербални.
По време на репетиция като средства за общуване могат да бъдат определени: речта, лично изпълнение с инструмент и/или глас, диригентски жест.
Чрез речта диригентът разяснява идеята, структурните особености, съдържанието и характера на образите на музикалното произведение. Поставя
конкретни задачи, указания и изисквания за разбирането им. Комуникативните качества на речта, които определят езиковата култура на диригента и подпомагат резултатното общуване в тази ситуация, са богатство, чистота, точност,
логичност, достъпност, изразителност, правилност и уместност. Подборът и
съчетаването на езиковите средства се определят от изискванията на конкретната комуникативна ситуация.
Съществено допълнение към словесните указания на диригента е неговото
лично изпълнение с глас и/или инструмент. В музикалното изкуство не всичко
може да се обясни с думи. Понякога е по-лесно и разбираемо изпяването на
фразата или изсвирването ѝ с инструмент. Но за да има положителен ефект
от демонстрацията, диригентът трябва да владее вокалната и/или съответната
инструментална изпълнителска техника на много високо художествено ниво.
Речта и личното изпълнение като средства на общуване на диригента с изпълнителския състав са много важни, но те се явяват спомагателни, тъй като се
прилагат до момента на началото на музикалното изпълнение [8].
Музикалното изпълнение като неречева форма на общуване се свързва
пряко с познавателните музикални процеси, способстващи за творческото построяване на музикалния образ, което Е. А. Петелина определя като вътрешна
музикално-речева дейност на диригента [10]. 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 музикалното произведение, неговия синтез, създаване на евристичен психически модел
на изпълнителската му интерпретация). От друга страна този вид музикалноречева дейност на диригента външно се проявява в непосредственото изпълнение на музикалното произведение чрез невербалните (жест, мимика и т.н) и
фонационните (у певеца и диригента) средства за общуване.
Фонационните средства (у певеца и диригента) за общуване при непосредственото изпълнение на произведението, създаването на цялостния художествен образ с помощта на музика и думи, както и словесното предаване на
инфорамция Е. А. Петелина определя като вокално-словесна реч [10]. Степента на експресия на артикулационната фонация, кинетичната синхронизация и
слуховата отчетливост на речта, детерминирана от напрежението на протича-
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не на психическите процеси тя определя като вокално-словесно темпо. Потенциалната готовност на диригента към музикално-речева дейност се проявява
във формиране на музиковедчески и психолого-педагогически знания, закономерна творческо-изпълнителска интерпретация на хоровото произведение,
в умението за емоционално и естетическо взаимодействие с изпълнителите и
публиката.
Невербалните средства се детерминират 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 сходствата и различията, установяване взаимовръзките, формулиране на понятията. Тяхната
активност се гарантира от задълбоченото познаване на музикалния материал,
неговото разбиране и осъзнаване и управление по време на изпълнението.
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 характеристика на
диригентския жест на диригента.
Музикалните изразни средства и диригентският жест са пряко свързани
помежду си в непрекъснато взаимодействие и влияние, а възможните варианти
за изобразяване съотношението им – неограничени. Абсолютно необходимо
условие е изграждането на максимален синхрон и съответствие между идеалните представи, създадени в съзнанието на диригента относно художествения
образ и музикалните изразни средства и мануалната му техника, при практическата им звукова реализация.
Тези психически основания, в допълнение към общоприетите формулировки и определения в проучената научна литература и диригентската практика, налагат понятието диригентска техника да се тълкува и определя като двигателна модалност, която обективизира музикалния материал и неговата организация (метроритмика, темпо, динамика, музикална артикулация, тембър и
т. н.), за да придобие изразителни и комуникативни функции, а разгръщането ѝ
в процеса на действителната и пълноценна реализация на музикалното произведение – като дирижиране.
При дирижирането информацията (музикална и двигателна) се предава
чрез една от нейните структури: метонимична (metonymic), базирана на асоциативните идеи и предаваща музикално-художествената информация, или
образна (metaphoric) – свързана с жестикулация, базирана на подобието (прилика, сходство).
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Важен момент в общуването с музикалния колектив в процеса на дирижиране на музикалното произведение е емоционалното въздействие на диригента
над изпълнителите. Като цяло то се изразява в способността на диригента 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 диригента да
поддържа в процеса на работа емоционалния тонус и да го управлява. Ето защо
изключително важно е той да достигне максимална изразителност на ръцете,
лицето, очите, корпуса, така че те да се превърнат в „огледало“ на мислите, чувствата, волята му и оръдие на неговото 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 колектив. (хор,
ансамбъл, класа по музика, оркестър и т. н.).
В заключение може да се определи, че общуването е взаимен и по своята
дълбока същност – двустранен процес, въпреки привидната в много ситуации
едностранност, следствие доминиращата активност на единия от субектите
(диригента). Когато става дума за диригентско общуване, което е предмет на
настоящия анализ, се интересуваме не само от взаимодействието на равнище
„диригент-изпълнител/и“, а също така и на равнище изпълнител-изпълнител“,
което се осъществява чрез неговите три страни (комуникативна, интерактивна
и перцептивна) от главните субекти на дейностите дирижиране и изпълнение
на музикалното произведение.
Основната задача на диригента се явява организирането на съвместните
действия на своите творчески партньори, съгласуването на индивидуалните
мотиви и нагласи със собствените художествени цели, изработването на изпълнителска стратегия и тактика за превъплъщаване на авторския замисъл.
Процесът на общуване във всичките негови форми и проявления се явява психологическия фон, на който се разгръща взаимодействието между диригента и
музикалния колектив. В този аспект, ако се позовем на Б. Ф. Ломов [7], че „общуването е сложен процес на взаимодействие между хората, встъпващи в него
като субекти“, понятията „взаимодействие“ и „общуване“ могат да се използват
като синоними.
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ОТСТОЯВАНЕ НА НЕПРИЛОЖНОСТТА
Яким Н. Дейков
DEFENCE OF THE INAPPLICABILITY
Yakim N. Deykov
ABSTRACT: One of the main didactic principals is the one about the applicability of the acquired knowledge. It is popular to discuss for the connection between
education and business. The literal acceptance of the principle, overexposure and
absolutism of the principle leads to disbalances that are detrimental to the young
person, both personally and professionally. This paper consist of following parts: the
first presents an overview and the second part focuses on the applicability and inappropriateness of architectural education.
KEYWORDS: (in)applicability, profession, business, education, architecture, art.
Като един от основните дидактически принципи се формулира този за
приложността на получаваните знания; актуално е да се говори за връзка между образованието и бизнеса. Но буквалното приемане на принципа, преекспонирането и абсолютизирането му води до дисбаланси, вредни за младия човек
и в личностен, и в образователен план. Настоящият материал съдържа две части: първата е по-общ поглед, втората визира приложността и достойнствата на
неприложността в архитектурното образование.
Ако се надценят прагматизма и „нуждите на бизнеса“, от учебните програми следва да отпаднат много часове, които може и да не са „инвестиция в
професия“, но са инвестиция във физическото и духовно здраве, в морала, в
самочувствието, в базисните за личността национално самосъзнание и самоидентичност. Балансирано развитият младеж е способен да надгражда, ограниченият завинаги ще носи белезите на недоразвитостта. Ранното приобщаване
към професия крие риска от духовно крепостничество, но и не гарантира дълготрайна реализация в динамично развиващия се свят.
Задача на настоящата публикация е да отрече не необходимостта от актуално и приложимо образование, а шаблонното, необмислено, политическо или
псевдо-експертно говорене по темата. Ако целта е осигуряване на качествени
кадри за бизнеса, пътят не е в лесния избор – повече приложни и по-малко
„отвлечени“ часове. Нито обществото, нито бизнесът имат нужда от кадри с
проблеми – в здравето, в мотивацията, в мисленето, в лоялността. Футболните
треньори го казват просто и мъдро – няма голям футбол без качествени детскоюношески школи. Как да инвестираме повече и по-умело в качественото дет-
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ство и юношество? Това е големият въпрос, а не „образование, близко до бизнеса“. Подвъпроси: как да направим отново привлекателни добрите, спортни
и възпитателни игри в конкуренция с алчния, високотехнологичен пазар?; как
да заредим с вяра, с национална гордост, с находчивост, с уважение (не сляпо, а
критично и конструктивно) към държавността?; как да ограничим тревожните
тенденции? Разнопосочни аномалии петнят образованието и възпитанието –
деградация на ценности като патриотизъм и хуманизъм, наднормено тегло,
употреба на наркотици и стимуланти, депресии, липса на мотивация, некултурност, невежливост, липса на вкус, пристрастия към кича, вулгарните моди и
сурогатите? Прекрасен израз на Борхес (Хулно изкуство, История на вечността) – „някои думи в това изреждане са заразени от съседните.“ (!)
Има несъмнена връзка между проблемите и занемарената хуманитарност.
От друга страна – между проблемите и ранната „демократизация“ – отмяна
на образователната принуда, преекспониране на личната ученическа мотивация, личната чувствителност и личния интерес, мека наказуемост на сериозни дисциплинарни провинения. Не приемам мнението, че „консервативното“
мислене и отстояването на „добрите стари практики“ са анахронизъм от едно
тоталитарно общество, защото те имат по-дълбоки древни корени и са допринесли за изявата на прочути „ученици“. Мисля си например за древните философски школи и за суровите занаятчийски работилници. В художествените
ателиета са се формирали не само анонимни (но отлично подготвени) школски
последователи, а и ярки, емблематични индивидуалности – Джото, Леонардо,
Микеланджело, Рафаел, Джорджоне, Тициан, Тинторето, Ван Дайк, Веласкес,
Гоя… и много други, повече или по малко известни, със световна слава или с
регионално значение.
Коректният, адекватен на действителността анализ показва, че при приемане на стратегия за развитие на дадена област, в конкуриращите се концепции се съдържат и разнопосочни професионални мнения, и актуални световни
тенденции, и конюнктурни съображения. В общество, доминирано от нелоялни практики и борби на интереси, се утвърждават не най-рационалните, а
„удобни“ политики в образованието, здравеопазването, културата. Въпреки
принудата да преглътнем тази горчива истина и западащото доверие, следва
последователно да отстояваме искрени мнения на експерти, а не тенденциозни
съображения. Само тогава „сблъсъкът на идеи“ може да бъде смислен и в крайна сметка да изкристализират правилни решения, решения, които клонят към
оптимума. Когато в образователната политика надделеят идеите на тесногръди
и сервилни (по модерному наричани „полит-коректни“) общественици, се появяват опасни следствия. Една задача няма правилно решение, ако в условието
са заложени „генетични“ грешки.
Оценявам като грешки: практикуващото учителско съсловие губи водещата си роля при определяне на образователната стратегия и учебните програми,
губи даже инициативата в собствения си учебен час; преподавателят деградира
до обслужващ персонал – на детето, на родителя, на спонсора, на системата;
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поетапно отпадат часове по изкуства, спорт, национална история, литература,
философски дисциплини, свързани с етика, естетика, логика, религия, духовност. Лекомислено се отхвърля оценката на поведението. Постепенно отпадат
всякакви граници и, както казват психолозите, детето дори не знае какво да нарушава. Кабинетни експерти учат на „непринуда“, „прагматичност“, криворазбрана толерантност и детска демокрация. Парадоксално следствие – посредством „даване на равен шанс“ се задълбочават неравенствата.
В резултат: учителската професия отдавна не е привлекателно поприще за
най-образованите млади специалисти, а принадлежността към съсловието не
буди безусловно уважение. Базисен постулат: детето или младежът не се формират като хармонично развиващи се личности без присъствие на Авторитет.
Учителят (следва да) олицетворява не само познание, но и сила, сигурност, стабилност; учителят не е по-развит връстник, но нещо като баща и по-старши
брат – способен на обич, но при нужда суров и оторизиран да наказва. Аналогия с триадата на Фройд – учителят в социален план е нещо като Свръх-аза от
личностната психология, арбитърът между Аз и То, между съзнателното его и
подсъзнанието. Само така е възможно той да допринесе за формиране не само
на познания и интереси, но и на персонални качества, необходими за реализацията – воля, целенасоченост, непреклонност, коректност, дисциплина и самодисциплина.
Системата следва да престане да потиска учителското съсловие, отнемайки
му авторитетност и правомощия, изтиквайки го в дъното на социалната стълбица (при това с гръмки заявки за приоритети в образованието). Следва да се
подходи с отговорност към „реформи“, нови учебници, преразглеждане на програми. Малко са положителните, безспорните нововъведения. С навлизане на
компютрите също следва да се внимава; изкуственият интелект не трябва необратимо да измества естествения. Считам за ненавременни и опасни за младата
психика модерни тенденции като: пълна подмяна на националното самосъзнание с глобалистично мислене, обезсилване на унаследено религиозно чувство
заради криворазбрана, всеядна „толерантност“; ревностно отстояване и пропаганда на (най-общо казано) неестествености; неглижиране на художеството
за сметка на технологиите. Народният израз – „дърво без корен“ – по-силен от
всеки довод – поражда въпроси. Има ли възможности нашата цивилизация да
оцелее, отглеждайки предимно дървета без корени? Кое точно прави смислена
подобна инвестиция?
Връщам се към конкретиката на темата с друго народно умотворение –
„болен здрав носи“. Не образованието у нас е в дълг към бизнеса. Обратно –
бизнесът е в дълг и към образованието, и към обществото. Бизнес средите не
се домогват до положение на достойно икономическо лидерство, а до статута
на привилегирована прослойка с ниска данъчна повинност, подкрепяна от корупционна среда и законодателна уредба, удобна за нелоялни практики; без сериозни ангажименти нито за култура, нито за социални проблеми. Изкушение
за част от едрия бизнес е не да бъде „мотор на развитието“, а уреденото битие
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на „държавните стипендианти“ – политиците, политиканите, чиновниците.
Това са разпространени мнения и оценки; не „прословутата българска завист“,
а реални основания ги пораждат. Ако учителите са по-скоро потърпевши при
загубата на авторитет, то бизнесмените са „проактивни“, за да „заслужат“ неуважението на обществото.
Модерен призив: образование в служба на бизнеса. Но без уточнението,
че и бизнесът следва да служи на образованието. За да се изискват подготвени
кадри, следва да се инвестира стабилно в обучението им и да се дават ясни гаранции за достойна бъдеща реализация. Да се отпускат щедри стипендии, да се
„ухажват“ младежите, да се мотивират най-добрите и най-конкурентноспособните. Да се подкрепят инициативите на учебните заведения. Не формално, а и
финансово. Това са практиките на „развитите“ страни и примери за „последователна дясна политика“. Приемайки подобни „повинности“ и известни малки
„загуби“ от печалбата си, бизнес обществото ще засвидетелства ангажимент и
далновидност. Ясно е, че бъдещето не е на необразованите и просперитетът,
базиран на „евтина работна ръка“, вече се превръща в анахронизъм.
Ако двете страни – образованието (официално представлявано от министър, ректори, директори на училища) и бизнесът (в лицето на своите организации и лидери) – се договорят за конкретните си ангажименти, задачата е решима. Добрият, мотивиран (но и подкрепян от разумна законодателна
уредба) преподавател следва да може да насочи развитието на своите питомци
във вярна посока – обща и тясно-специализирана образованост, възпитание,
лоялност; слабият преподавател следва да отпадне от системата. Убеденият и
заинтересован ученик може да избере естествено своя път, съответно на дарбите и склонностите си. Браншовите камари следва да подпомагат институциите,
които се грижат за формиране на специализирани кадри, но като се доверяват на педагогическия професионализъм; непрофилираните часове са важни
за изграждане на общо полезни качества: креативност, находчивост, лоялност,
физическо и духовно здраве. А място за приложни (актуални в конкретна бизнес-среда) познания в програмите може да се намери и без недалновидни и тенденциозни орязвания; с умело преразпределение и оптимизация, с отпадане на
многократните повторения на сходен учебен материал, с насърчаване на учителите да обогатяват преподаването на основни научни факти, допълвайки го с
интересна информация за практиката и новостите, с преотстъпване на часове
за преподаватели гости и фирмени специалисти. Следва да има „състезание“ и
за свободното време на младежите, за да се усвои територията, освободена от
някогашните кръжоци, бригади, пионерска и комсомолска дейност. Творчески
работилници, ателиета, практики… „Имай воля, път ще се намери!“ Но в съчетание с абсолютно необходимите и безусловни – спорт, изкуство, игра!
Във втората част на статията споделям възгледи, провокирани от конкретната ми преподавателска практика в УАСГ. Показателен пример за развитие на
младите кадри в посока висше образование. Да разделим условно преподаването на архитектура на два генерални подхода – професионално-приложен и
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концептуален. Всяка от двете крайности крие опасности. За формиране на оптимално подготвени специалисти е необходим баланс между тях. Налице са и
фактори като традиция, регионални особености, специфична подготвеност на
преподавателските кадри, икономически съображения. Акцентът върху „занаята“ крие рискове от ранно неглижиране на творческия компонент, от плагиатство, от работа с шаблонни решения. Известно е, че съобразно възрастовата
психология младежите обичат рано да влизат в ролята на изградени специалисти, като за целта са готови да излъжат и другите, и себе си, да копират, да
имитират, да представят чужд труд за свой. Като противодействие на подобни
„суетни“ изкушения, концептуализмът в обучението предлага отказ от утвърдените готови решения и се настоява за лични находки – наивни, непрофесионални, необичайни, но „учебно-творчески“. Така подготвеният студент обаче,
не познава много от специализираните условности. Състезават се два възгледа – следващите две новоредия.
Да бъдеш млад, се случва един път в живота; младостта е време за самоусъвършенстване, за експерименти, за четене, за пътувания и лично щастие, за
формиране на характера и за постепенно, неусетно, индиректно развитие на
професионални качества в съчетание с непреходни знания и базисен опит.
Съвременното общество спешно се нуждае от подготвени кадри; за бизнеса няма време да се вживява в личностни отвлечености. За да заслужи заплатата си, младият специалист следва да не губи време за дълго обучение на работното място, следва да е подготвен или дълго да стажува безплатно (доволен от
късмета си, че във фирмата получава „безценен практически опит“).
Пристрастията ми клонят към първия възглед. За щастие разбиранията и
преподавателската ми практика на художник в УАСГ са в унисон. Има, разбира се, гласове срещу „неприложността“ на рисуването. Силни, но нелогични.
И (надявам се не само аз, но и всички умни колеги) неубедителни в призива:
„необходима е незабавна промяна в тази посока, в посока деестетизиране (!)“.
Като цяло обучението в УАСГ е по-скоро съотнесимо към професионално-приложния метод. Може би той по-точно съответства и на традициите, и на
нуждите на съвременното българско строителство. В този смисъл – няма защо
да се настоява за образование още по-близо до бизнеса. Нещо повече – по някои показатели добрата мярка е надхвърлена! Добре е да си припомним някои
от достойнствата на неприложността. Настоящото мнение е резултат на отговорен анализ защото, като професионален педагог и методист аз се интересувам не само от своята дисциплина, но и от генералното развитие на студентите.
Страничният поглед на сроден специалист е ценен като коректив със своята
безпристрастност. Ние, от катедра „Рисуване и моделиране“, не сме в „бизнеса“
с проектиране и строителство; не гледаме младите като „чираци“, като евтина
работна ръка или като бъдеща конкуренция. Ако преследваме някакъв „интерес“, той е: да има повече естети в бранша. Забележка на проф. Харалампиев
(УАСГ): „Необходимо е и преподаване с идеална, апостолска цел, не само корпоративен поглед към университета и към младите“.

Отстояване на неприложността

819

Подлежат на оптимизиране някои практики, въведени именно с цел доближаване на архитектурното образование да реалностите в бранша. Ненавременно е отношението към студентите като към архитекти в среда на реална
конкуренция; недопустими са прояви на високомерие от позиция на превъзходство.
Преекспонира се „решението на архитектурната задача“; често се недооценяват композиционни и естетически находки с мотиви като „неприложност“,
законодателни или инженерни пропуски, даже „финансиране“ (!). Учебният
проект е основно идеен и концептуален! Забележка на доц. Колев (УАСГ) по
време на дипломни защити: „Колеги, та нали най-хубавото на тези проекти е,
че няма да бъдат изпълнени!“
Претенцията за „обективност“ често деградира до утвърждаване на субективното мнение на най-титулованите в дадена комисия; но за студента е важно
усещането за справедливост и толерантност; недопустимо е отражението на
личностни противоборства при оценяване на учебни задачи. Погрешно е постулирано, че ръководителят на проекта не трябва да има глас при оценяването;
в много от случаите той не подпомага своя студент при мотивация (пред комисии) дори на решения, към които сам го е подтикнал.
Архитектурата не е само ребус (находчиво решение на множество казуси, не рядко – взаимно противоречиви) и функция, а изкуство! И в младежките, и в зрелите години следва да се отчита и оценява значението на личното
творчество, авторството, уместният компромис. Факт: много, първоначално
отхвърлени проекти (заради неизпълнение на важни за инвеститора условия),
впоследствие се реализират и превръщат в емблематични (например операта в
Сидни).
Набляга се на задълбочено изучаване на технологични детайли, които са
фирмени разработки, а не принципни конструктивни решения.
В учебното проектиране се преекспонират нормативи, някои от които не
само са нелепи и бързопреходни, но и в самата реална практика се заобикалят (посредством познати ни корупционни практики). Това често е за сметка
на компромиси в композиционните решения. Особено в градоустройството. А
умението да се мисли композиционно е ценно качество, универсално, неограничимо от място, моди и обстоятелства.
Буквализмът и натурализмът при реализации на табла, макети и визуализации е пагубен за въображението. Ако инвеститорът го изисква, е разбираемо. Но при преподаването следва да бъде насърчавана употребата на добри,
адекватна техника и изобразителни условности – цвят, форма, материя – а не
евтини имитации. Това е инвестиция във вкуса, технологичните тънкости полесно се заучават.
Странно е да се наблюдава как уважавани професионалисти от държавни
комисии се прехласват по лъскави визуализациии и се забравя, че един проект
не е плакат, а условно изображение на бъдещ продукт на строителство. Но ако
амбицията е безупречен плакат, той следва да отговаря на критериите на про-
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фесията графичен дизайн; много от таблата са дилетантски, изпълнени с наивности и лош вкус. Компютърната работа е на ниво, но не и интелектуалната;
в този пункт следва да се мисли за по-задълбочено боравене със специфични
композиционни принципи, четивност, йерархия на информацията, шрифт, мащабиране, цвят.
По време на дипломни защити понякога се отстояват професионално убедителни, но плагиатствани проекти; приема се и се възхвалява мегаломания и
еклектика. Дипломирането не е състезание по количество работа и изхарчени
пари за ефектни табла, но скромните като представяне, същевременно добри и
„честни“, максимално „авторски“ проекти се подценяват. Понякога с жестока,
несправедлива ирония и антагонизъм. Забележка на проф. Праматаров (УАСГ)
по време на дипломни защити: „Колеги, младежът се е мъчил да влезе, да учи,
да проектира денонощно. Нека, ако заслужава, превърнем поне последния ден
на следването му в празник!“
Убедено защитавам тезата: добре образован студент е не онзи, който е непосредствено готов за работа в проектантско бюро, а младежът с потенциал
след съответно обучение и натрупан опит да се справи с повечето от многобройните предизвикателства на професията – изпълнител, чиновник, автор,
ръководител, част от висшия ешелон. Това изреждане не изтъква специално
твореца-проектант, но ако съумее да бъде такъв, архитектът заслужава най-висока оценка и адмирация. Предполагам, в младежките мечти за тази професия
преобладава подобна самопредстава.
Защитата на дипломен проект (изразявам лично мнение) е нещо като
представяне за получаване на майсторско свидетелство. Следва да се прецени
дали кандидатът принципно покрива критериите на гилдията, за да бъде приет
за неин член. В този смисъл – може да отпадне дори конкретната оценка, която
не рядко е материализация на тенденциозност и несправедливост. Получаване
на званието „архитект“ – да-не – е най-важната номинация. Има достатъчно
оценки, които да оформят бала за дипломата. Държавната клаузура, например,
е изпълнение на проект за 8 часа. Към оценяването на тези блиц-проекти може
да се отправи критика; то е с неясни критерии; блиц-проектите следва да разкриват творчески потенциал и находчивост, умения за бързи и сръчни скици
на генералната идея, професионален рефлекс; не ученическа старателност, (невъзможна) изчерпателност или нормативни познания.
Заключителни мисли и умозаключения: традициите на архитектурното
образование са благоприятни за изграждане на качествени кадри; достатъчно
подготвени за „летящ старт“ в професията. Не мисля, че трябва допълнително
да се преекспонира приложността, нито че е необходим дълъг (неплатен или
слабо заплатен стаж) на младите архитекти, за да са адекватни на предизвикателствата в бизнеса. Професионалната им квалификация и информираност са
на ниво и те се нуждаят само от допълнителни познания за конкретната фирмена работа. Не така стои въпросът с неуловими добродетели като вяра, мотивация, вдъхновение, креативност; те винаги са уязвими; изкуството ги поддържа.
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Сред главните достойнства на неприложността и обучението на база концептуализъм в някои от световните университети са дръзновението, мечтите,
вярата в просперитета – личен и обществен; защото успехът е заобикалящо
ежедневие, а мечтите – за космоса, за идеално урбанизирано общество, за побеждаваща разумност – непосредствено възможно утре.
доц. д-р Яким Н. Дейков
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ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМИ ЗА
ВЪЗПИТАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА НА ДЕЦАТА
ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В УСЛОВИЯТА
НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Яна Б. Жечева
THEMATIC DIRECTIONS AND FORMS OF TEACHING
ENVIROMENTAL CULTURE TO CHILDREN AT PRESCHOOL AGE IN THE CONDITIONS OF KINDERGARTEN
Yana B. Zhecheva
ABSTRACT: Suggested themes that could be systematically used in building program systems and pedagogical forms of work to educate ecological culture in preprimary education.
KEYWORDS: ecology, education, kindergarten.
Екологичното възпитание на децата от предучилищна възраст е научно
направление, изучаващо педагогическите фактори за формиране на екологосъобразно отношение на човека не само към природата и заобикалящата го
среда, но и към социаната среда, а така също и към вътрешната среда на самия
човек с нейното духовно и телесно съдържане. (НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г.
за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
Обн. – ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г. Издадена от министъра
на образованието и науката)
Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата отдавна привлича вниманието на хората. Педагогиката на формиране на екологична култура
на личността има за свой предмет отношението дете-среда, в което водещо значение има аспектът дете-феноменология на пиродата, в това число и на собствената.
В педагогическата практика има няколко основни тематични направления,
които биха могли системно да бъдат използвани в изграждането на програмите
и да дадат своето отражение върху качествените характеристики на същата:
1. Формиране на първоначални представи за съдържанието на основни
екологични понятия: адаптация, равновесие, хранителна верига, заобикаляща
седа. Тук може традиционното извършване на елементарни опити за опазване
на някои закономерности в заобикалящата детето природа да се объже и присъедини към по-широка мрежа от възпитателни и образователни задачи.
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2. Трябва да се покаже на децата, че живите същества и неживата природа си взаимодействат, те образуват екологични системи или екосистеми. Това
може да се реализира като се илюстрира чрез опознавdне на морфологичните
и функционалните особености на такава екосистема, чието географско местоположение е достъпно за децата и те могат да я изучават чрез наблюдения и
елементарни опити.
3. Третото направление отразява екологията на вида Нomo Sapiens, неговото място в йерархфическата структура и влиянието му върху нейните характерни особености. То обединява педагогическите стремежи за формиране на
екологосъобразно отношение към биосоциалните ценности и норми, които регулират отношението на отделния човек или социална група към биологичното
у човека и извън него.
4. Социалната екология дава различни данни по показатели за оценка на
състоянието на средата. За малките деца, които все още нямат усвоени критерии за оценка на качествата на средата, това, което наблюдават наоколо, става
норма.
5. Формирането на екокултура на личността е свързано с политическия
живот на обществото, в контекста на което протичат процесите на възпитание
и обучение. Овладяването на екокултурата е част от гражданската социализация на личността.
На базата на тези основни тематични направление се показва необходимостта от широта на формирането на екокултурата на личността.
Целта на Стандарта за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование е да направим съпричастни децата към проблемите
на съвременното общество и да създадем гражданско съзнание у тях, увеличавайки инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост.
Основна форма на работа в детската градина е педагогическата ситуация,
която „се разглежда като делова и личностна среща между педагога и детето,
когато се постигат общи цели. Като форма на организация тя свърза педагога
и децата помежду им в социо- и етнокултурен, комуникативно-игров, емоционално-познавателен и художествено-приложен план чрез структуриране на
пространството и времето в жизнена за детото среда в групата.“2
Възпитаване на екологична култура в условията на обучаващи ситуации:
 При тяхното планиране се отчитат пресечните точки между индивидуалните и групови потребности и нтереси на децата и образователните цели,
отнесени към съответната възраст. Работата по постигането им се допълва чрез
система от вариативни ситуации, които предхождат, съвместяват или следват
основната.
 Времето за реализиране на обучаващата ситуация е фиксирано в седмичната програма, а системата от допълнителни педагогически ситуации се
конструира и прилага във варианти съобразно конкретните условия.
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 В обучаващите ситуации с екологично съдържание се създават условия
за възприемане, изпробване и изразяване на основополагащи информаци, умения и компетенции на детето в областта на ориентирането в природния свят.
Игровата дейност като средство за възпитане на екологична култура.
 Необходимо е да се използва естествения стремеж на детото към познание, а именно – играта, която е в основата на педагогическото взаимодействие.
По този начин се постига възпитане на емоционално-положително отношение
към обекти от растителния и животински свят, към природата като естествена
среда на живот.
 Чрез средствата на игровата дейност децата имат възможност сами да
достигнат до някои изводи и обобщения с природонаучно съдържание. Колкото по-разнообразни са игровите действия, толкото по-ефективни и нтересни
са игровите похвати. Те са насочени към решаване на познавателни задачи и са
свързани с организиране на различни по вид педагогически ситуации.
 Играта изисква от детето включане при спазване на правилата – то трябва да внимава, да запомня обозначения, да съобразява, да преценява и избира
как да действа. Целият сложен комплекс от практически и умствени действия,
изпълнявани по време на игра, не се осъзнава като процес на преднамерено
учене, а детето се учи играейки.
 Експерименталният модел на система от игрови и игрово-познавателни ситуации с екологично съдържане влияе положително върху динамиката на
екологичните представи, екологичното отношение към природата и култура на
екологосъобразно поведение.
Важен акцент в системата от форми за възпитаване на екологична култура
в предучилщното детство са развлеченията и празниците. Педагогическият им
смисъл се заключава в това да провокират у децата положителен емоционален
отклик към природата. Преживяното знание, емоциите са в основа за формиране на отношение.
През последните години като съвременна форма за възпитаване на екологична култура се налага и проектът. Той е свързан преди всичко с решаване
на определени задачи в процеса на изследване. Съдържанието на преследваните чрез тях цели се конкретизира съобразно възрастта и възможностите на
децата, а срока за реализиране е в съотвествие с действащата образователна
програма. В хода на работа по проекта децата провеждат наблюдения, експериментират, събират колекции, рисуват, апликират, играят, слушат музика и
художествини произведения, съчиняват разкази и приказки, подготвят сбирки,
албуми, постери и т. н.
Други допълнителни форми за възпитаване на екологична култура са природоопазващите акции. Те са социално значими мероприятия, които магат да
бъдат проведени и при участие на родителите. Педагогическата им ефективност зависи от това доколко понятни и интерсни са те за децата и доколко засягат тяхната жизненост.
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В условията на динамично променящия се свят екологичното образование
на човека, чието начало се поставя в предучилищна възраст, се явява актуален
и значим проблем. Характерът на съвременното въздейстие върху природата
поставя предучилищните педагози пред необходимостта да предадат в достъпна форма на децата познанието за закономерностите ва функциониране и развитие на взаимоотношенията „човек-природа“. Това е възможно при отчитане
на разбирането, че предучилищното екологично образование е важна част от
непрекъснатото образавание в областта на околната среда.
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БАСКЕТФЕСТ – ПЪТ ЗА ИЗЯВА НА 8 – 10 ГОДИШНИ
ДЕЦА, ТРЕНИРАЩИ БАСКЕТБОЛ
Янко В. Янков
BASSKETFEST – ROAD TO THE DEVELOPMENT
OF 8 – 10 YEAR CHILDREN TRAINING BASKETBALL
Yanko V. Yankov
ABSTRACT: MiniBasketball is an organizational form that aims to involve 8 – 10
year old children in organized motor activity and in the form of entertainment to
familiarize them with the basic technique of basketball game play. The report follows the participation of teams from the Shumen BC in the basketball festivals of
Dobrudja region.
KEYWORDS: children 8 – 10 years, basketball festivals, teams.
Баскетболната игра развива редица качества като бързина, сила, ловкост,
отскокливост, издръжливост, съобразителност и точност и довежда до съвършено развитие на двигателния апарат и координационна способност на човешкия организъм. Благоприятният емоционален фон, който се създава при
игрови условия, се дължи на рационалното използване на всички естествени
движения – бягане, скачане, хвърляне.
Практикуването на баскетбол от всички възрастови групи и социални
слоеве е в резултат и на редица други особености:
• Развиване на творческа инициативност, игрови интелект, самообладание
в интерес на отбора т. е. социално-възпитателна насока;
• Етични взаимоотношения със съотборниците и противниковите играчи;
• Наличието на възможност за мотивационно-личностно удовлетворяване от разнообразна двигателна дейност;
• Масово практикуване на играта, което стои в основата на състезателните
успехи;
• Подобрена материално-техническа база, която позволява ефективно
обучение и усъвършенстване;
• Наличието на единни правила и ръководна международна организация
(ФИБА), която полага грижи за популяризирането и усъвършенстване на играта;
• Стройната система от състезания за различните възрастови групи, които
са естествен стимулатор за повишаване на спортното майсторство;
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• Добре подготвени спортно-педагогически кадри, които умело управляват процесите на начално обучение на високо спортно майсторство;
• Средствата за масова информация – радио, телевизия, интернет и огромния интерес на зрители др. (В. Пелтеков, 1990, Вл. Цветков, 2003, В. Хаджийс
ка, 1992, Л. Петров 1998, Т. Симеонова, 2006).
Заедно с развитието на играта, през годините се видоизменя и ролята на
баскетбола. В първите години след създаването на играта е била средство за
отмора и развлечение, а днес – за всестранно развитие и укрепване на здравето
и за задоволяване на естетическите нужди и духовните потребности на практикуващите този красив спорт.
Доброволната подготовка по баскетбол у нас е регламентирана от Единната програма за спортна подготовка по баскетбол. Тя е основен и задължителен
документ за всички, които работят в баскетболните школи и клубове.
Според Единната програма основните етапи на баскетболна подготовка са:
 Етап на предварителна баскетболна подготовка – обхваща децата на
възраст между 7 и 12 години. Това е етапът на детския баскетбол и мини – баскетбола.
 Етап на специалната баскетболна подготовка – обхваща занимаващите
се от 13 до 19-годишна възраст.
 Етап на спортно усъвършенстване – обхваща занимаващите се над
19-годишна възраст [4].
Минибаскетболът предоставя възможност на децата от 8 до 12-годишна
възраст да се приобщят към физическата култура и спорта, да развият личните си постижения, да подобрят физическите, умствените и емоционалните
си качества. Със своето богатство от основни движения, двигателна активност,
социално развитие и колективна дисциплина, в която взема участие всеки, минибаскетболът изгражда у децата самочувствието на пълноценни личности [6].
Поставихме си за ЦЕЛ – да проследим участието на отбори от Шумен в
организираните от Българската федерация по баскетбол фестивали по минибаскетбол за 8 – 10-годишни деца.
ЗАДАЧИТЕ за осъществяването на целта бяха:
– анализиране на проведените срещи с участието на шуменски деца в състезанията за регион „Добруджа“;
– да изведем препоръки за оптимизиране на работата с децата, възможност за качествен подбор и проучване на индивидуалните особености на подрастващите.
Шумен се представи отлично на Баскетфест 2017. Шуменци участваха с
три отбора. Два мъжки и един женски.
В първия фестивал в гр. Ген. Тошево взеха участие 45 деца. Бяха изиграни 8
срещи (7 победи и 1 загуба), с отбелязани 357 точки в полза на Шуменци.
При най-малките момчета и момичета до 9 г. бяха надиграни отборите на
„Ънстопабъл“ – гр. Добрич и „Черно море Тича“ – гр. Варна.
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Момчета до 10 г. записаха победи над „Доростол“ – гр. Силистра, „Дунав
Русе 2007“ и „Дунав Русе 2015“.
Момичета до 10 г. победиха „Черно море Одесос“ – гр. Варна и „Вихър“ –
Вълчи дол и загубиха от „Светкавица“ – гр. Търговище.
Във втория етап от Баскетфест 2017 отборите на БК „Шумен“ записаха 4
победи и 2 загуби, както следва:
Вторият турнир при най-малките участници се проведе в гр. Варна.

Момчета до 9 г.
Отборът на БК „ Шумен“ записа актив от 2 победи над „Черноморец“ – гр.
Балчик и „Стар баскет“ – гр. Варна.
Домакин на втория турнир при третокласниците бе отново гр. Ген. Тошево.
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Момчета до 10 г.
Шуменци победиха „Лудогорец“ – гр. Разград и загубиха от „Черно море
Тича“ – гр. Варна.
При момичета до 10 г. БК „Шумен“ загубиха от домакините от „Дунав Русе
2015“ и победиха „Светкавица“ – гр. Търговище.

Момичета до 10 г.
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Като обобщение можем да направим следната равносметка:
Баскетболен клуб „Шумен“ участва на Баскетфест 2017 с три отбора, в които участваха общо 55 деца (момчета и момичета). Изиграни бяха 6 турнира, в
които шуменския клуб изигра 14 срещи (11победи и 3 загуби).
Заключение
Баскетболните фестивали са начин 8 – 10 годишните деца занимаващи се
с баскетбол да покажат физическите и техническите си качества. Те привличат
децата за мини-баскетбола и за спорта въобще. Водят до привикване към положителни състезателни начала, което означава приемане на правилата за честна
игра, лично усилие и правила за поведение. На базата на изявените индивидуални особености на децата се създават условия за ранен подбор за следващата
възраст на детско-юношеския баскетбол.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА
МУЗИКАЛНОИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
Янна П. Рускова
PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF MUSICALPERFORMING ACTIVITY
Yanna P. Ruskova
ABSTRACT: The article reveals the basic psychological aspects of musical-performing activity. Its psychological characteristics are justified: as a process and outcome, such as perception and thinking, interaction and communication, communicativeness; In relation to her
emotional and intellectual, control and self-esteem.
KEYWORDS: musical-performing activity, musical psychology, psychological characteristics.

Изследването е финансирано по проект № РД – 08 – 134/08.02.2016 г. от параграф на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.
Музикалноизпълнителската дейност се определя в широк диапазон от
същности и особености. Американският изследовател К. Смол въвежда специално понятие „musicking“, обозначаващо основната форма на битуване на
музиката въобще: не статичен обект, а разностранен процес; не предмет, а дейност, в която участваме; комплекс от взаимосвързани действия, които оказват
влияние на това, което се изпълнява. Това понятие обхваща всички форми на
участие в музикалното изпълнение – активно или пасивно, конструктивно или
разрушително, интересно или скучно [Small 1987]. Музикалноизпълнителската
дейност се детерминира като евристическа, подобно на композиторската дейност [Холопова 1994]. Според Л. Баренбойм тя е тази, която реално създава битието на музиката чрез първостепенно важното присъствието на изпълнителя,
който е тълкувател на музикалното произведение, „разказвач“ и „драматург“
[Баренбойм 1974:58].
Музикалноизпълнителската дейност е значително изследвана в психологията, макар да не е обхваната цялостностно. Тази проблематика е изключително присъстваща и разработвана в руската литература (Ю. Цагарели, Р. Сулейманов, Д. Кирнарская, С. Корлякова, Л. Баренбойм, Г. Коган, Л. Бочкарьов,
В. Петрушин, А. Каузова, В. Ражников, Г. Овсянкина и др.). Малко са научните
психологически изследвания у нас – А. Атанасова-Вукова, Хр. Христозов; еди-
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нични статии засягат определени проблеми. Схващанията са разнопосочни от
гледна точка на това, че на позициите на авторите оказва влияние конкретна
изследователска задача – за изпълнителя-инструменталист, вокалист или диригент, начинаещ или напреднал и т. н., а не се аргументират общообхватни
особености.
Социалната психология разглежда изпълнителската дейност въобще (не
само музикалната) като надпредметна дейност – като съвкупност или система от методи и техники за реализиране на определени управленски решения,
приети на някакво ниво на управление или самоуправление, доведени до субекта на изпълнение под формата на указания, разпореждания, поръчка и др.
и осъществени от него [Журавлев 2007]. Основавайки се на тези разбирания,
от гледна точка на музикалната психология музикалноизпълнителската дейност се интерпретира като система от методи, техники, управленски решения,
взети и осъществени от субекта ѝ (музикалния изпълнител – индивидуален,
групов), в резултат от натрупан опит, под ръководството на преподавател или
самостоятелно като професионалист или любител. Основни нейни характеристики са:
1. Целенасоченост – степен на съсредоточеност, концентрираност за постигане на целите и задачите, поставени от преподавателя, друг поръчител или
от самия себе си, за реализиране на конкретната изпълнителска задача;
2. Заинтересованост (мотивираност, увлеченост) – оценка и преживяване от субекта на дейността на значимостта на изпълняваната задача; активност,
енергичност, действеност;
3. Самостоятелност – реализиране на задачите, решенията, указанията
със собствени сили, без допълнителна странична помощ;
4. Организираност – планомерност, дисциплинираност, точност при реализиране на изпълнителската задача;
5. Отговорност – високо ниво на преживяване от субекта на дейността на
необходимостта от реализиране на конкретната изпълнителска задача/задачи;
чувство на дълг, лична заинтересованост от постигане на добри резултати;
6. Компетентност – подготвеност на субекта за реализиране на изпълнителските задачи; професионализъм, майсторство, качество;
7. Креативност – творчески характер на дейността; съзидателност.
Интензивността на всяка от избраните характеристики предполага определена позиция по следните седем полярни скали на музикално-изпълнителската дейност: целенасоченост – безцелност, заинтересованост (мотивираност) – незаинтересованост, самостоятелност – зависимост, организираност –
стихийност, отговорност – безотговорност, компетентност – некомпетентност,
креативност – рутинност.
Всички психолози категорично определят и обосновават музикалноизпълнителската дейност като регулирана от съзнанието вътрешна (психическа)
и външна (двигателна) активност, насочена към постигане на съзнателно
поставена цел (прозвучаване на музика благодарение на артиста) [Цагарелли
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2008:7]. Каквото и да е нивото на осъзнатост на тази дейност, осъзнаването
на целите винаги остава необходим признак. В случаите, когато този признак
отсъства, няма дейност, а импулсивно поведение.
Музикалноизпълнителската дейност e едновременно и процес, и резултат. Като процес се явява фактор за музикалното мислене и развитие, както
на осъществяващия дейността, така и на адресата на изпълнението; включва
активното участие на сензорни и физически енергийни нива на музикалното
възприятие. Като резултат проявява своята роля в развитието на музикалната
култура в две направления: по пътя на изграждането на музиканта – реализация на музикалното му мислене; по пътя на възпитание на слушателската аудитория – разбиране, възприемане, оценка на музикалното действие и за музикалното развитие.
Изпълнението като процес обхваща ограничена във времето дейност (Е.
Назайкински); нерядко се осъществява в „скоростен режим“ (Г. Ципин); изисква (по Д. Узнадзе) интрогенно поведение (обусловено от вътрешни подбуди –
искам, мога) и често екстрогенно поведение (детерминирано от външни фактори, принудителни – трябва). В тези условия артистът организира своите действия в единен процес по отношение на средствата на музикалната изразност
ритъм, мелодия, хармония, имащи времева и пространствена дискретност.
Музикалноизпълнителската дейност като процес може да се интерпретира
в широк и тесен смисъл [Цагарелли 2008:7]. В широк план, в макроструктурен
аспект, става въпрос за дейността на музиканта изпълнител въобще – като дейност, осъществявана в определен период от време (по-дълъг или не, в зависимост от степента и мащаба на занимания с изпълнителство). В този случай елементи на дейността са занимания, репетиции, непосредствени сценични изяви,
многократно случващи се. В мезоструктурен аспект (отделно занятие, отделна изява) структурна единица се явява самото действие – сензорно, умствено,
двигателно. Но това, разбира се, са взаимосвързани действия, обединени в цялостна система и подчинени на общ план и програма. Всяко завършено действие се състои от отделни по-малки фрагменти, отделни движения – операции.
Те формират микроструктурата на музикалноизпълнителската дейност.
Музикалноизпълнителската дейност се определя като процес с многокомпонентна структура, с пет основни компонента: перцептивен – свързан с усещания и възприятия; мнемоничен – свързан с паметта (запомняне) и мислено
възпроизвеждане на музика, а също и на памет, вкл. при изпълнителски движения; мисловен – създаване на идеалния (мисловен) музикален образ, осмисляне на музикалната форма; имагинерен (творчески) – свързан с въображение,
със създаване на нов момент – музикален образ, нова интерпретация, но нереални – мислено, във въображението, опирайки се на съществуващи връзки и
представи; двигателен – непосредствено изпълнение на музика.
От друга плоскост е необходимо разкриването на мястото на възприятията и мисленето при музикалноизпълнителската дейност.

834

Янна П. Рускова

Специфично за нея е, че в основата на процеса на формиране на музикалния образ стои синестизейността, синестезията на усещания и възприятия [Карасева 2010]. Синестезия (от гръцки syn – „заедно“ и aishesis – „усещане“) означава смесено възприятие; състояние, при което възприятията се свързват едни
с други; едно сетивно възприятие или представа предизвиква в съзнанието същевременно друга представа от сетиво, което не е било стимулирано – явява
се в резултат на дейност, обусловена от работата на три от пет сензорни системи (слух, зрение, осезание или усещане). Природата на синестезията е сложна
и не се отнася само до перцепцията, а има отношение към цялата психическа
дейност като цяло – мислене, въображение, памет и др. Като явление отразява
интегративния характер на съзнанието, единството на личностни и социокултурни компоненти, взаимовръзката на телесното (перцептивна сфера) с психиката (образно-емоционална сфера) и социума (социокултурния контекст на
възприятието). Синкретичността на сензорните системи в процеса на обработка на информацията води до художествеността в музикалноизпълнителската
дейност. Явява се разновидност на когнитивните способности – участва активно в процеса на концептуализация на музикалната реч, важна съставляваща е
за чувствата, за когнитивните потенции на художествения опит.
В основата на музикалноизпълнителската дейност непосредствено определящо значение има мисленето като психически процес на отражение на
действителността и висша форма на активност на човек. Същността на музиката я свързва със създаването на музикалния образ. Същността на това понятие
естетиката разглежда в единството на три началà – възприемане, отражение,
творчество, а психологията разкрива като триединство на материалното, духовното, логическото. Съединявайки в изпълнението рационалното и емоционалното, т. е. преживяването на изразителната същност на художествения
образ, с разбирането на принципите на конструиране на музикалната тъкан,
мисленето на изпълнителя води до волевия акт на творчество – изпълнението
[Подуровский 2001:153 – 154]. По този начин творческата дейност на музиканта изпълнител представлява сложен синтетичен акт, състоящ се от процес на
възприемане на вече създадено произведение и на процес на неговото творческо пресъздаване, със задължителното присъствие на мисловни процеси. Процесът на музикалното мислене в музикалноизпълнителската дейност се обобщава в схемата [пак там:59]:
От една страна е налице психическа активност (вкл. и спонтанна) при извършване на определени действия, свързани с музицирането. От друга страна,
самите действия се подчиняват на външни условия (нотен текст, графична схема
и символи, показ на диригента…). Но всичко носи строен, подреден характер.
Зрителните образи преминават в слухово-двигателно представяне. Възниква
относително единство на интрогенно и екстрагенно поведение (вътрешно или
външно обусловено). Възниква основа за изход към други нива на музикално
мислене, изграждане на способности, управляване на процесите, възприемане
на нюанси, с разбиране на конструктивността на процеса, но и на значението
на емоционалната интонация в създаването на музикалния образ.
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Фиг. 1. Процес на музикално мислене при музикалноизпълнителската дейност
Мисленето в музикалноизпълнителската дейност разчита на водещи и неводещи ориентири. Първичните представи, формирани в съзнанието на начинаещия музикант, остават там завинаги и се явяват водещи (Л. Баренбойм,
К. Сишор). Водещите ориентири на структуриране на музикалния материал на
базово ниво осигуряват обработването с най-малко забавяне на звуковите резултати към изхода на образно, творческо мислене. В предметните представи,
с които оперира мисленето на музиканта, отдавна е доказана ефективността на
матрици, формули и схеми за изпълнение (М. Арановски, Е. Назайкински). Те
са насочени към технологичното ниво на музицирането – явление, известно
като „Време е да натискаме нужните клавиши“ (думите се приписват на Й. С.
Бах), без което е невъзможно да се получи художествен резултат. А на друго
ниво (проникване в същността на музикалното съдържание) протича смяна на
водещия ориентир – музикално-теоретическо мислене на изпълнителя. Така на
различен етап от работата се преплитат и взаимодопълват или сменят различни ориентири, с различна сила на водещи или неводещи.
Изпълнителството като специфичен род музикална дейност мобилизира
практически всички форми на музикално-мислителните процеси и действия – от нисши до висши, отразява ги в цялата им йерархическа съвкупност,
пълнота и многообразие [Кирнарская 2003:248 – 250]. Музикално-мислителните процеси в изпълнителската практика попадат в условия, максимално благоприятстващи тяхното образуване и протичане. Дълбочината и всестранността
на осмисляне на представите и понятията, отразяващи същността на музиката
като изкуство, способността да се оперира свободно и гъвкаво с тях, формирането на музикално съзнание става възможно именно най-добре в/чрез музикалноизпълнителската дейност. Непосредственото свързване на отвлечено
абстрактното с музикално конкретното, системата на представи и понятия –
с адекватни реални звукови явления, материализирането на знанията в живи
звучащи образци, а не мъртви знания, формули и сведения, Б. Асафиев нарича
„усещане на материала отвътре“. А това създава оптимални условия за протичане на музикално-интелектуална дейност на високо в качествено отношение
ниво и степен. Музикалният интелект получава възможност за истинско всестранно развитие, благодарение на използването и развитието на мисленето
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във всички етапи и форми на музикално-изпълнителска дейност. Тя предполага, от една страна, проникване в изразително-смисловата същност на музикалната интонация, а от друга – осъзнаване на конструктивно-логическите принципи на организацията ѝ. Именно оттук, от тези два момента е началото на
основните функции на музикалното мислене. В следващите моменти от етапите на музикално-изпълнителската дейност мисленето на изпълнителя оперира
с други достатъчно сложни категории – стил и жанр, и др. Накрая е основната
цел – не пасивно, репродуктивно представяне на произведението, а творческото му преосмисляне. Следователно мисленето на музиканта е творческо по
своята природа.
Специфични за музикалноизпълнителската дейност се явяват следните
видове мислене: модалната двойка имплицитно – експлицитно; дивергентно;
литерално; нагледно-образно; креативно; антиципирано.
Същностното родство на всички видове музикалноизпълнителска дейност са механизмите на интонационно познание и съзнание. Всеки музикалноизпълнителски акт, независимо от своя мащаб (ученически, професионален…)
протича вътре в личността, на закритата територия на съзнанието – имплицитен процес [Медушевский 1993:157 – 159]: своеобразно потъване, потапяне в
интонационната субектност на музиката, позволяващо вникването в неговата вътрешност. Музикалното съзнание като имплицитно-креативно по своята
природа преобразува акустически сигнали в смислово-интонационни образи.
Това определя значението на главния механизъм на имплицитното мислене
в този художествено-творчески процес, за разлика от експлицитното такова –
логическо мислене [Торопова 2008:98]. При експлицитното мислене музикалните явления се разглеждат и развиват вън от субекта, знанията и уменията му
се предават във вербална форма, в строга логична връзка, в съждения и термини. При имплицитното мислене субектът обхваща широк кръг от явления в
тяхната връзка и отношения, като в континуум, в невъзможност да се вербализират винаги. Но приемайки ги в себе си като цялостен опит, субектът може да
ги използва в практическия си действия. Този подход е близък с концепциите
на: Дж. Гилфорд за дивергентното мислене като основно за творческата личност – разнопосочно, комплексно мислене; Е. де Боно и К. Клюге за развитие
на латералното мислене – нелинейно мислене, стремящо се невинаги към
правилността и нормата, основано на разбирането за мозъка като за самоорганизираща се информационна система, която функционира, като позволява на
информацията да се подрежда сама в категории; позволява да се пренареждат
различните модели и категории, за да се развиват нови идеи; метод за творческо
мислене стъпка по стъпка. И. Илин говори за опора преди всичко в нагледнообразното мислене, като имат значение нагледно-действеното и абстрактнологическото [Ильин 2009:20].
Всички изследователи са категорични за креативното мислене (лат.
creare – създавам, изработвам) като определящо художественотворческия характер на музикално-изпълнителската дейност. То е механизъм за продуктив-
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но развитие (А. Пономарьов); форма на активна самостоятелна дейност на човек (Ф. Ендрюс, Д. Пельц); гъвкавост, оригиналност, способност да се дообработва даден материал. Необходими са характерни типични личностни качества
(въображение, воля, интуитивност…), които благоприятстват откриването
на нови начини за решаването на поставени в теорията и практиката задачи
[Десев 2000:434]. В. Дружинин смята, че креативността се проявява само в определена среда, при определени условия: отсъства образец за регламентирано
поведение; налице е позитивен образец за творческо поведение; създадени са
условия за подражание на творческо поведение; налице е социална подкрепа на
творческо поведение [Дружинин 2000].
Друг вид мислене, специфично обвързано с музикалноизпълнителската
дейност, е антиципираното [Мальцев 1991:11]. Основавайки се на теорията
на Н. Бернщайн за строежа на движенията и на Б. Ломов и Е. Сурков за антиципацията в структурата на дейността, С. Малцев обосновава връзката на музикалноизпълнителската дейност с антиципираното мислене. Антиципацията е
способност да се действа и приемат едни или други решения с определено време-пространствено изпреварване по отношение на очаквани, бъдещи събития.
Антиципиращият ефект е максимално увеличаване на определеността на акта
на взимане на решения и постоянна точност при вероятността от предвижданото, предсказваното.
Характерна и важна за музикалноизпълнителската дейност е и ярко изразената ѝ емоционалност – емоциите и чувствата. Изхождайки от това, че
емоционалните прояви на човек имат основание в реакциите на неговата нервна система, австрийският пианист и учен М. Клайнс изследва проявленията
на емоционалност. С изобретения от него прибор сентограф (sentograph) се
фиксират и определят възприеманите или въображаеми емоции, които се изобразяват в определени форми (sentics) чрез натискане на определени копчета
чрез пръстите: любов, ненавист, благоговение, мъка, липса на емоции, страх,
радост [Clynes]. Доколкото емоциите и тяхното изразяване са част от един процес, не зависят от културни и социални условия, т. е. са характерни за хората
въобще, за емоционалната програма на човешкия мозък, той анализира получените форми на емоционална експресия и по отношение на изпълнителското
изкуство на пианиста. Емоционалният образ на музиката, нейната художествена интерпретация, сформирана в представите му, може да бъде предадена
чрез пианистичното туше (характер, способ на докосване, също така натискане, удар на клавишите, влияещи на силата и окраската на звука). Контактът с
инструмента, започването на вокалното изпълнение, диригентската дейност
трябва да се предшестват от вътрешна представа на изискваното емоционално
състояние. Със своите експерименти М. Клайнс показва, че предварителната
психологическа подготовка и насоченост на изпълнителя получава възможност пълно, точно и прецизно да изразява определени емоционални състояния
в процеса на изпълнение, получавайки от това емоционалано удовлетворение,
а оттам – и повишаване на работоспособността и успехите. Ако музикантът се
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труди без емоции, без желание, без да се стреми да предава емоционалността на
музиката, то неговата дейност няма да предизвика необходимия ефект.
От друга гледна точка, разбирането на музиката, на нейните форми и
съдържание засилват преживяването ѝ. Това дава основание на психолозите
[Кирнарская 2003:251; Торопова 2010:75] да подчертаят, че интелектуалната активност се трансформира при определени условия в емоционална. Следователно в музикалноизпълнителската дейност съществува както права, така и обратна връзка между интелектуалното и емоционалното – второто в известна
степен съдейства и подкрепя първото, както и първото – второто. Затова е необходимо да се търсят пътища за интелектуализация на процеса на обучение и
възпитание в/чрез музикалноизпълнителската дейност.
В процесите на музикалноизпълнителската дейност значително важна е
ролята на самоконтрола на изпълнителя – обратната връзка, с помощта на която той контролира творческия процес. Обратната връзка е метод на управление
по пътя на включването в нея на резултати от предшестващо изпълнение на
задачи. В творческата музикалноизпълнителска дейност самоконтролът е обратно въздействие на мисленето като управляващо дейността или опосредствано
от контрола въздействие върху резултатите на творческата работа. С. Рубинщайн отбелязва, че мисленето съотнася, съпоставя всяка мисъл, възникнала в
процеса, със задачите за разрешаване, към които е насочен този процес и условията, в които се провежда. По този начин се осъществява проверка, критика,
контрол като съзнателен процес на мисленето. Актуализира се чрез волевата
саморегулация, чрез самоконтрола на собствените действия. Самоконтролът се
явява непосредствено условие за обратната връзка като едно от проявленията
на съзнателна регулация на собственото поведение в интерес на обезпечаване
на съответствия на резултатите с поставените цели, изисквания, правила, образци [Дьяченко 2001:358]. Л. Гинзбург потвърждава, че е изключително необходим процес – внимателно да се вслушваш в самия себе си, да проверяваш съответствието на замисъла и въплъщението му. Само когато си във възможност
да си дадеш отчет във всеки един момент какво е добро и кое – не, можеш да
работиш нататък за отстраняване на недостатъците и за поддържане на добрите страни на изпълнението.
Компоненти на структурата на самоконтрола са еталон, съпоставяне,
оценка, корекция. Еталони са нотен текст („материалният“ код на автора, програмата на музикалния образ), аудио и видео записи на различни изпълнения,
традиционни представи за същността и характера на музиката (формирани в
съзнанието на интерпретатора във връзка с исторически, научни и др. практики
на изпълнителското изкуство), индивидуален изпълнителски замисъл – интерпретация. Според С. Савшински контролът върху изпълнението се основава на
сравнение, съпоставяне между това какво е и какво трябва да е – живеещото
в слуховите представи и прозвучалото реално. Получаване на информация за
качеството на работата и на резултатите от нея, за своето психо-емоционално
и физиологично състояние, възникнали в процеса на работа, са основа за съ-
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поставянето, реализиращо се на основата на постоянната обратна връзка. Съпровожда се със самооценка, основноти съдържание на която е анализът на
съответствие или несъответствие на изпълнителското въплъщаване с творческия замисъл. Завършващото звено е корекцията на изпълнението. Осъществява се на основата именно на самооценката. В хода на корективната работа
се извършват промени на конкретни изпълнителски действия, двигателно-технически методи и средства, психо-емоционално състояние, вътрешнослухови
представи, тактилни усещания и др. с цел изграждане и творческо пресъздаване на художествения образ. Например, както казва Л. Оборин, понякога ти
се иска да направиш нещо така или по друг начин, а в един момент ръцете ти
подсказват друго по-удачно решение [Психология музыкальной деятельности
2003:195]. Протича обратното въздействие на резултатите от музикалното изпълнение върху творческия замисъл, формиран в мисленето на артиста. Така
във формирането на замисъла закономерно участват не само преките връзки
(музикално мислене – самоконтрол – изпълнение), но и обратни връзки (изпълнение – самоконтрол – музикално мислене). Осъществява се със средствата
на сензорни, моторни и интелектуални компоненти, необходими за оценка на
изпълнителската дейност на всички етапи от овладяване, репрезентиране на
индивидуален творчески опит и представяне на произведението.
В обществено-исторически контекст музикалноизпълнителската дейност
е сложна система за вид социална междуличностна комуникация: общество – художник/творец/композитор – музикално произведение – изпълнител/
разпространител – критик – реципиент (получател, потребител – слушател) –
ефект – общество [Семенов 1995]. Това определя друг важен аспект в разглеждането на музикалноизпълнителската дейност – нейната комуникативна
функция, във връзка с това, че музиката е един от мощните информационни
процеси, осъществен със средствата на музикалния език като система от устойчиви звукосъчетания заедно с правилата на употребата. Комуникативността е
своеобразна системообразуваща линия, около която се разглеждат и глобални,
и частни проблеми на музикалната теория и практика. А оттам и в музикалната
психология ново измерение получават традиционните психологически въпроси за личността и способностите в музикалноизпълнителската дейност – през
призмата на социалното им измерение, с обществено-значимите им функции.
Свързано е с възможностите именно чрез музикално-изпълнителската дейност
да се осъществява предаване и тиражиране на художествени и културни ценности, развитие и усъвършенстване на личността чрез общуването с музика,
за цялостно личностно развитие. Изпълнителят създава музикално-комуникативно събитие – генерира, транслира и прави възможно усвояването на музикално послание и ценности. В първата съставна част на музикално-комуникативното събитие той „съобщава“ музикалната информация с музикална реч
(това, което може да се запише на нотен лист се озвучава, интонира – може да
се запише като аудио) и с поведение (мимика, жест, пространствени действия –
може да се запише във видео формат); във втората попадат всички участници в
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този процес – слушателска аудитория. Това подчертава функцията на изпълнителя не като обикновен преносител на информация. Той съчетава в себе си звена от дейността на композитора, слушателя, себе си, за да трансферира налична
музикална информация и преживяване, за да стане творец в изпълнението.
Чрез музикалноизпълнителската дейност, в действащата традиционна схема на комуникация (композитор – изпълнител – слушател) между създаващия,
предаващия и реципиента в музикалноизпълнителския процес се осъществяват следните три вида комуникация, при централната роля на изпълнителя
[Кухтина 2003: 272 – 287]:
• Информационно-комуникативна – разменя се закодирана с изразните
средства на музиката информация: звук, форма, съдържание;
• Емоционално-комуникативна – чувства, емоции;
• Образно-комуникативна – художествен образ.
Важна страна в теорията на комуникативната функция, съпричастна със
социалната психология, е проблемът за взаимодействието и общуването посредством музика, за условията и формите на това общуване. Комуникативната функция служи като средство за художествено общуване. Тя е насочено
въздействие на музикалните структури върху процеса и резултата от възприемането; създава благоприятна основа за активно усвояване от слушателите на
музикално съдържание в съответствие с условията и целите на комуникацията.
Без комуникация няма реална музика. Цялата система на музикалната комуникация влияе на структурата на музикалното произведение [Медушевский
1980:178 – 194; 1976:116 – 120].
В системата на музикалното общуване при музикалноизпълнителската
дейност особено място заема невербалната информация, предавана от изпълнителя към слушателя чрез средствата на музикалната реч и изпълнението. Използайки класификацията на В. Морозов [Морозов 1998], могат да се
аргументира девет вида невербална информация, психологически предавана
и възприемана: емоционална, естетическа, индивидуално-личностна, биофизическа, социално-групова и типологическа, психологическа, пространствена,
медицинска, странична [Рускова 2014:225].
Психологическата информация обхваща широк кръг от личностни характеристики на човек: воля, темперамент, неискреност, екстраверсия-интроверсия, достойнство, превъзходство и мн. др. Освен че самото изпълнение може да
даде информация за личността на артиста, изпълнителското му майсторство
допълва с невербални средства вербалния смисъл на музиката, изразяваща такива послания. Между обекта в общуването (изпълнителя) и неговия субективен образ у слушателя има два блока посредници – обективните свойства и
характеристики на музикалното изпълнение и субективната оценка на слушателя. Схемата е следната: обект – артист (обективни свойства) – изпълнение
(обективни свойства) – субект-слушател (субективна оценка на слушателя) –
образ на изпълнителя у слушателя (субективен образ).
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Така изведените психологически характеристики на музикалноизпълнителската дейност позволяват детайлното ѝ проследяване, анализиране, изследване, насочване в конкретна дейност – успешно, реализирането ѝ в измерения, които носят удовлетворение за всички в този сложен и красив процес
и резултат.
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EDUCATIONAL MANAGEMENT OF QUALITY.
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ABSTRACT: In the article is viewed the aspects of educational management of quality due to the regulations. Аlso provides some methodological guidelines for preparing self-assessment tools.
KEYWORDS: educational system, educational management of quality, self-assessment, self-assessment tools, questionnaire.
В последните няколко години в обществото се проведоха много дискусии
по отношение на вече приетия Закон за предучилищно и училищно образование [3] и последвалите нормативни документи от него – Държавни образователни стандарти (ДОС), Наредби и др. Законът като цяло преорганизира и
преструктурира много области от образователната система.

I. Нормативна рамка
Един от новите моменти е разработването и приемането на ДОС за
управлението на качеството в институциите, който вече е представен с Наредба
№ 16[2]. Поставено е изискване за качеството на образователния процес и по-скоро за неговото управление. Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 100/16.12.2016 г.,
по своята същност отменя Наредба № 2 от 2015 г. за осигуряване на качеството
на професионалното образование и обучение. Новият момент е, че вече се прилага от детските градини и всички училища от системата на предучилищното
и училищното образование. Наредбата и въведеният държавен образователен
стандарт са положителни стъпки в посока формулиране, оценка и управление
на качеството в образованието. Стартирането и ефективното управление на
този процес зависят от образователните институции и обществото.
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Нуждата от ясно дефиниране на качеството е повече от очевидна. Често си
задаваме въпроса: „Какво е качествено (1) дете/ученик; (2) учител; (3) родител;
(4) детска градина/училище?“. Всеки от участниците в процеса – учители, родители, ученици, администратори, има своя представа за качество, която често
противоречи на останалите, вместо да я допълва.
Според наредбата, качеството на образование е степента на съответствие
на предоставените публични образователни услуги с:
• Нормативните изисквания – закони, ДОС, нормативни документи и актове;
• Очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги (родители, ученици, работодатели);
• Очакванията на други заинтересувани страни.
Ясно е, че без законови изисквания, нормативна рамка и участниците в
процеса, няма как да говорим за управление на качеството. В разработването на образователния стандарт е залегнат обществения контрол под формата
на „други заинтересовани страни“. Включването на обществените очаквания е
задължително, тъй като, от една страна, образованието е публична услуга и от
друга страна, в образователния стандарт за управление на качеството е силно
застъпено участието на обществото (родители, партньори, неправителствени
организации и други) като основен „оценител“ и „контрольор“ в процеса. Предоставянето на тези функции и отговорности към родителите може да бъде
двуяко. Представата и разбиранията на всеки родител за „качество на образованието“ са различни. За едни – качеството се измерва чрез количествени
оценки на децата им, за други – то е придобиване на умения и натрупването на
знания, за трети – може да бъде разгледано като качествена оценка на положения квалифициран учителски труд.
Според Пл. Радев, качеството на образование е: (1) съвкупност от свойства на процеса (съвкупност от събития) и продукта или услугата, което дава
определен статут на потребителя; (2) степен на функциониране и развитие на
процесите и резултатите; (3) достигане на определени стандарти като оценяването в този аспект се извършва чрез различни методи, прилагани в различни
форми на оценяване; (4) планиране, проектиране и способност на организацията да се учи, развива и ефективно да достига целите си; (5) ориентация към
отговорност за промяна и перспектива в отговор на промяната на изискваниятана потребителите [3].

Управление на качеството в образователната
институция като процес
За разлика от други наредби, този ДОС е кратък, конкретен в своите
предписания как ще се управлява и контролира качеството. В него е записано,
че управление на качеството е непрекъснат процес, в който участват всички
образователни институции, и обхваща процесите на организационно развитие,

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ КАТО
ПРОЦЕС
За разлика от други наредби, този ДОС е кратък, конкретен в своите предписания как ще
се управлява
него
е записано, че управление на качеството е
В. Христова
844 и контролира качеството. ВЯсена
непрекъснат процес, в който участват всички образователни институции, и обхваща процесите
на организационно развитие, основани на анализиране, планиране, изпълнение, оценяване и
основани на анализиране, планиране, изпълнение, оценяване и внасяне на
внасяне на подобрения в работата на образователната институция (Фиг. 1).
подобрения в работата на образователната институция (Фиг. 1).

Фигура. 1.Процеси на организационно развитие

Фигура. 1. Процеси на организационно развитие
Целите на управление на качеството са ясно определение и сведени до 3 основни:
• Повишаване на качеството на образование в образователната институция;
Целите на управление на качеството са ясно определение и сведени до 3
• Подобряване на индивидуалния напредък на всяко дете;
основни:
• Организационно
развитие на образователната институция.
• Повишаване
на качеството
на образование
институУправлението
на качеството
в институциите
се основававнаобразователната
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ция;
1. ефикасност и ефективност;
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2. автономия
и самоуправление;
•
Организационно
развитие
на образователната
институция.
3. ангажираност и сътрудничество
между
участниците в процеса;
Управлението
на
качеството
в
институциите
се
основава
на следните
4. ясно разпределение на отговорностите за постигане на целите
на институцията;
принципи:
5. непрекъснатост
и прозрачност на процеса на управление на качеството в
1.
ефикасност
и ефективност;
институцията.
2.
автономия
и
самоуправление;
Наредбата превръща разработената
четиригодишна стратегия на детската градина или
3.
ангажираност
между участниците
в процеса;
училище в основен документ изасътрудничество
анализиране, планиране,
изпълнение
на дейностите по
ясно разпределение
на отговорностите
за постигане
на актуализирането
целите на ин- на
управление на4.качеството.
Анализирането
е етап от разработването
или
ституцията;
5. непрекъснатост и прозрачност на процеса на управление на качеството
в институцията.
Наредбата превръща разработената четиригодишна стратегия на детската
градина или училище в основен документ за анализиране, планиране, изпълнение на дейностите по управление на качеството. Анализирането е етап от
разработването или актуализирането на стратегията за развитието на институцията. В процеса на управление на качеството в институциите то се основава
на данните за (Фиг. 2):
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стратегията за 1.развитието
наотинституцията.
процесанана
управление на качеството в
резултатите
изпълнението В
на целите
институцията;
институциите то2.сесилните
основава
на
данните
за
(Фиг.
2):
и слабите страни, възможностите и рисковете за развитието на

1. резултатите
от изпълнението на целите на институцията;
институцията;
2. силните 3.и индивидуалния
слабите страни,
възможностите
рисковете
за развитието
напредък
на всяко дете и
и ученик
по отношение
на него- на
институцията;
вите образователни резултати;
3. индивидуалния
напредъкзана
всяко детеключови
и ученик
по отношение
на на
неговите
4. специфичните
институцията
фактори,
които влияят
каобразователни
резултати;
чеството на предоставяното образование, в това число факторите на социална4. специфичните
та среда. за институцията ключови фактори, които влияят на качеството на
предоставяното образование, в това число факторите на социалната среда.

Фигура. 2. Анализиране на образователната среда
Фигура. 2. Анализиране на образователната среда
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в стратегията
данабъдат
записани
показатели за
екипи
дават сметка изисква
за нарастващата
важност
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детската градина. Най-малкото, защото в чл. 10 ал. 1 пише, че планиранеповечето оттопедагогическите
колективи
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на управлението на образованието изисква в стратегията да бъдат записани
Планирането
на за
дейностите
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управление
назакачеството
показатели
измерваневпостигането
целите. Но,
съжаление,сев извършва
процеса на
основата на анализа и включва определяне на (Фиг. 3):
на изработване на стратегиите повечето от педагогическите колективи не са
1. дейности за постигане на целите от стратегията за развитие на институцията;
заложили подобни показатели.
2. отговорните
лица и сроковете;
Планирането на дейностите в процеса на управление на качеството се из3. необходимите
вършва на ресурси;
основата на анализа и включва определяне на (Фиг. 3):
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на целите от
за развитие
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цията;
2. отговорните лица и сроковете;
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3. необходимите ресурси;
4. показателите за измерване на постигането на целите, заложени в стратегията.
Планът за действие е част от стратегията за развитието на институцията
и я конкретизира.

Фигура. 3. План за действие
Изпълнението на дейностите Фигура.
от плана
за действие
към стратегията за развитие на
3. План
за действие
институцията е реализирането на заложените в нея цели.Отчетът на изпълнението на
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към стратегията за развитие на институцията
изпълнението на дейностите от плана за действие към стратегията се представя
Според текстовете от наредбата ще се провежда постоянно оценяване като елемент от
за приемане на педагогическия съвет и за становище на обществения съвет.Изпроцеса на управление на качеството (Фиг. 4). Инспектирането ще осигурява външно
е реализиране
на дейностите
в плана
към стратегията
развитиеили
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То е многоаспектно и ще следи за ефективното управление на институцията и
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учители саследи
конституирани
като
участници
в
самооценяването
чрез
педагогическия
който
за ефективното управление на институцията и за резултатите съвет,
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процес – обучение, възпитание, социализация. В самооценяването
процес и вероятно всички педагогически съвети ще трябва да изработят свои процедури за
трябва да бъдат включени всички участници в общността – учители, ученици,
въвличането на учениците. Характерна черта на повечето поднормативни документи,
директор,
17 императивно
задължава
образователната
инстисъпътстващи
новия родители.
закон, е Член
сформирането
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туция
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задължения. Такава работна група по самооценяване трябва да бъде създадена във по
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на качеството.
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като участницисъвет
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От нея
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на педагогическия
самооценяването
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съвет,показатели,
който има силно
участие
целия за
инструментариум
за самооценяването
(процедури,
критерии)
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автономността,
процес.
Наредбата
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директно мястото
на учениците
този
процес и
защото педагогическите съвети получават свободата да избират процедури, показатели и
критерии, подходящи за съответното училище или детска градина. Учебните заведения работят
в различна среда, под натиска на разнородни фактори, имат специфични стратегически цели и
следователно трябва да подберат съответстващите им критерии и процедури. Нов момент е, че
в края на всяка учебна година работната група трябва да изготви, а педагогическият съвет да
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вероятно всички педагогически съвети ще трябва да изработят свои процедури
за въвличането на учениците. Характерна черта на повечето поднормативни
документи, съпътстващи новия закон, е сформирането на комисии и работни
групи с разнородни задължения. Такава работна група по самооценяване трябва да бъде създадена във всяко училище и детска градина. От нея се очаква
да предложи на педагогическия съвет инструментариум за самооценяването
(процедури, показатели, критерии) и доклад за изпълнението, както и да проведе самооценяването. Тук е видим принципът на автономността, защото педагогическите съвети получават свободата да избират процедури, показатели
и критерии, подходящи за съответното училище или детска градина. Учебните
заведения работят в различна среда, под натиска на разнородни фактори, имат
специфични стратегически цели и следователно трябва да подберат съответстващите им критерии и процедури. Нов момент е, че в края на всяка учебна
година работната група трябва да изготви, а педагогическият съвет да одобри
доклад от извършената самооценка с предложение за мерки, които да внесат
подобрение в качеството на образователния процес в институцията. Така още
един път се вдъхва смисъл на стратегията, защото докладът по самооценката
ще включва и изпълнението на годишния план към стратегията. Докладът и набелязаните мерки за подобряване на качеството задължително се публикуват
на страницата на училището и се пазят поне 4 години. Така поради обществения достъп всяка образователна институция ще се стреми да бъде максимално
коректна в самооценката и усърдна в постигането на положителни промени
в качеството на осигуряваното образование. Естествено образователните институции ще коригират качеството на образование както върху собствените
самооценки, така и на резултатите от външно инспектиране.

Фигура. 4. Изпълнение и оценяване
Фигура. 4. Изпълнение и оценяване
При прилагане на подобренията мерките се предлагат от работната група по
самооценяването и от обществения съвет.След приемане от педагогическия съвет се включват в
При прилагане на подобренията мерките се предлагат от работната група
плана за реализиране на стратегията.В плана се включват и дейности по препоръки, дадени в
по самооценяването и от обществения съвет.След приемане от педагогическия
резултат на проведено инспектиране на институцията.При необходимост се актуализира
съвет
в плана
реализиране на стратегията. В плана се включват
стратегията,
катосесевключват
формулират
нови за
цели.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕНА САМООЦЕНЯВАНЕТО НА ИНСТИТУЦИЯТА
Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на
предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и
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и дейности по препоръки, дадени в резултат на проведено инспектиране на институцията. При необходимост се актуализира стратегията, като се формулират нови цели.

Организация и провежданена самооценяването на институцията
Самооценяването е процес на изготвяне на вътрешна оценка на качеството на предоставяното образование за две поредни учебни години чрез дейности, процедури и критерии, определени от детската градина или училището.
• Участници в процеса на самооценяването са децата/учениците, учителите, директорът, другите педагогически специалисти, както и родителите.
• Процесът на самооценяването завършва преди края на всяка втора
учебна година.
Самооценяването се извършва в следните области:
• управление на институцията:ефективно разпределяне, използване и
управление на ресурсите за повишаване на качеството в институцията, лидерство, стратегии и планиране,взаимодействие на всички заинтересовани страни;
• управление на образователния процес:обучение, възпитание и социализация; резултатите от тях, като се отчита индивидуалният напредък на всяко
дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности; превенцията срещу отпадане от системата на образованието.

Етапи на самооценяването:
1. определяне на работната група;
2. обучение на членовете на работната група;
3. подготовка – определяне на дейностите, процедурите, критериите, показателите и инструментите за самооценяване;
4. провеждане на информационна кампания сред учениците, учителите,
другите педагогически специалисти и родителите;
5. провеждане на самооценяването;
6. обработване на информацията от проведеното самооценяване;
7. анализиране на получените резултати;
8. предлагане на мерки за внасяне на подобрения в работата на институцията за повишаване на качеството на предоставяното образование;
9. изготвяне на доклад от самооценяването;
10.утвърждаване на доклада от самооценяването.
Предвид необходимостта от разработване на инструментариуми, по преценка на директора, член на групата да бъде педагогически съветник, психолог
или друг педагогически специалист с квалификация и/или опит в създаването
на анкети и въпросници.

Управление на качеството в образователната институция...

849

II. М
 етодически
насоки приПРИ
разработване
МЕТОДИЧЕСКИ
НАСОКИ
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРИМЕРН
на
примерни
инструменти
МЕНТИ
карти – за родители,
ученици (съобразени
с възрастта
им),
нкетни карти •– Анкетни
за родители,
ученициза(съобразени
с възрастта
им),
за учители
за учители
и други педагогически
специалисти, за
непедагогическия
персонал,
дагогически
специалисти,
за непедагогическия
персонал,
за други
заинтересован
артньори).за други заинтересовани страни (партньори).
• Чек-листи, справки – за оценка и отчитане изпълнението на дейности и
ек-листи, справки
оценка на
и количествени
отчитане изпълнението
на дейности и процедури; з
процедури;–зазаизмерване
показатели
е на количествени
показатели
• Протоколи
– за наблюдение на педагогически ситуации, уроци и др.
ротоколи – за •наблюдение
на педагогически
ситуации, уроци и др.
Бланки – за отчет
на дейности
•
Формуляри
за
самооценка,
включващи
критерии и показатели, равниланки – за отчет на дейности
постигане навключващи
показателите или
степени и
напоказатели,
изпълнение, скали
за оценка:
ормуляри ща
за на
самооценка,
критерии
равнища
на постигане н
– За самооценка на работата на педагогическите специалисти;
лите или степени на изпълнение, скали за оценка:
– За самооценка на управленските процеси.
а самооценка на
на на
педагогическите
специалисти;
Поработата
предложение
работната група може
част от инструментите да се раза самооценка
на управленските
процеси.
работят
за онлайн ползване
и обработка.Задължителен инструмент в процеса
предложение
на работната
група можена част
отанкетно
инструментите
се разработят з
на самооценяване
е организирането
редовно
проучване надамнението на
родителите за качеството на образователните
и цялостната
дейползване и
обработка.Задължителен
инструмент вуслуги
процеса
на самооценяване
ност
на
институцията.
рането на редовно анкетно проучване на мнението на родителите за качеството н
телните услуги и цялостната дейност на институцията.
Процедура за измерване степента
на удовлетвореност на родителите

ОЦЕДУРА ЗА ИЗМЕРВАНЕ СТЕПЕНТА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ Н
За да се направи адекватна процедура е необходимо да се обобщи и анаЛИТЕ
лизира човешки ресурс (деца/ученици) в образователната институция (Фиг. 5).
да се направи
адекватна
процедура
е необходимо
обобщи и на
анализира
човешк
По този
начин работната
група има
ясна представадаотсе
потребителите
анкетеца/ученици)
образователната институция (Фиг. 5). По този начин работната груп
ната в
карта.
представа от потребителите на анкетната карта.

Фигура. 5
Фигура. 5на оценката на родителя за степента, д
работените инструменти целят установяване
говите очаквания са удовлетворени чрез предлаганата образователна услуга.Обхващ
одители на децата/учениците, които в двугодишния период за самооценяване с
в детската градина/училището.
илагат се следните инструменти:
ъпросник за установяване на очакванията на родителите. Прилага се при записванет
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Разработените инструменти целят установяване на оценката на родителя
за степента, до която неговите очаквания са удовлетворени чрез предлаганата
образователна услуга. Обхваща всички родители на децата/учениците, които в
двугодишния период за самооценяване се обучават в детската градина/училището.
Прилагат се следните инструменти:
• Въпросник за установяване на очакванията на родителите. Прилага се
при записването на детето в детската градина или постъпването на ученика в 1.
клас. Може да бъде приложено към комплекта с документи при записване.
• Анкетна карта за установяване на степента на удовлетвореност. При
нея няма строго определен период за попълване от родителите. Обикновено се
прилага в период по преценка на директора или учителя в групата/класа (при
родителска среща, по повод на специфично събитие на детската градина или
училището). Примерна анкетна карта може да се види в Приложение 1.
В края на учебен срок или в края на учебното време за годината се обобщават резултатите от проучванията. Анализират се дадените препоръки, които
могат да се включат към дейностите, водещи до подобрения в образователната
среда. Инструментите се разработват от работната група, обсъждат се на педагогически съвет, утвърждават се от директора със заповед и се прилагат от
длъжностни лица. Препоръчително е инструментите за осъществяване на самооценяването да бъдат прецизирани по форма и съдържание, да се преценят
възможностите да донесат адекватна, ясна, пълна и подходяща информация и
да позволяват обобщаване, сравняване и анализиране на данните. Това може
да бъде постигнато, като се спазват следните правила за изготвяне на анкетна
карта:
1. Кратки и ясно формулирани въпроси или твърдения.
2. Еднотипно формулиране на въпросите и избор на скала или отговори.
3. За всеки въпрос (израз или твърдение) се дава оценка или скала за отговори.
4. Разделяне на въпросите на модули (могат да бъдат посочени резултати
по всеки модул).
5. Достъпен език за ученици/родителите.
6. Дата и подпис, независимо дали е анонимна анкетата. По този начин се
удостоверява верността.
Към анкетната карта може да бъде добавена част, в която потребителят
да се самоопредели по отношение на пол, възраст, образование и др. Така статистиката ще бъде допълнена и анализът на резултатите ще бъде по-прецизен.
В училищната институция може да бъде организирано и анкетно проучване на мнението на учениците според възрастта им по същата или подобна
анкетна карта.
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Процедура за измерване степента
на компетентност и квалификация на учителите
В оценяването на учителите, инструментариумът може да бъде доста поразнообразен. Като първа стъпка и основа за разработване на инструменти за
оценяване директорът и работната група подготвят справка за кадровия ресурс
(педагогическия персонал) на образователната институция на база количествени показатели. Те могат да бъдат разделени в групи:
• Възраст
• Придобит опит
• Стаж в ДГ/училище
• Образование
• Квалификация
• Степен ПКС
• Учителите, пътуващи от друго населено място поради липса на кадри в
населеното място и други, специфични за конкретната образователна институция.
На база на описаните количествени показатели се пристъпва към създаване на инструментите за оценяване:
• Карта за наблюдение на педагогическа ситуация в ДГ/урок в училище;
• Карта на оценка на труда (на база на длъжностна характеристика на
учителя);
• Карта за комплексно оценяване на учителя и други.

Възможни скали
Конкретното разпределение на точките по показатели и степени в тях се
определя от работната група в зависимост от тежестта на показателя в критерия и на критерия в областта на оценяване.Необходимо е също да се определи
крайната скала за оценяване.Тежестта за всяка степен в брой точки се определя
от работната група.
Възможни равнища: слабо, средно, добро, много добро, изключително
Възможни степени:
• в много висока степен; във висока степен; в средна степен; в ниска степен;
в много ниска степен; не се наблюдава
• да; да, частично (рядко); по-скоро не; не
• да (има, прилага се); често (рядко, понякога); не (няма, не се прилага)

Критерии. Оценяване. Точки
Показателите към всеки критерий са количествени и/или качествени и
определят равнището на качеството по съответния критерий. Критерият е отличителен знак или характеристика за оценка на качеството. От своя страна
показателите дават количествена или качествена мярка, която представлява
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средство за измерване на постигнатото, изразяване на промените и оценка на
изпълнението, докато индикаторите за инспектиране на детската градина и
училището показват степента, в която са изпълнени критериите за инспектив дадена област.
В зависимост
определянето
на областите
и тежестта
на
градина ране
и училището
показват
степента, в от
която
са изпълнени
критериите
за инспектиране
в
ресурсите
в тях, разпределението
на точките
може да бъде
различнона(Фиг.
6).
дадена област.
В зависимост
от определянето
на областите
и тежестта
ресурсите
в тях,
разпределението на точките може да бъде различно (Фиг. 6).

Фигура. 6.
Фигура.
6. като максималният им брой е общо 100
Оценяването на критериите се извършва
с точки,
за всички критерии взети заедно.�Максималният брой точки за всеки критерий се разпределя
Оценяването
критериите
извършва с точки,откато
максималният
им отразява
по показатели
в четири на
равнища
на се
оценяване.Сборът
получените
точки
брой екачество.
общо 100Формира
за всички
взети заедно
Максималният
брой
точки
постигнатото
секритерии
крайна оценка
от сбора
от получените
точки
по всички
всекиима
критерий
се разпределя
по показатели
в четири равнища
на оценявакритерии,закоято
следните
КОЛИЧЕСТВЕНИ
И КАЧЕСТВЕНИ
РАВНИЩА:
не.Сборът
от крайна
получените
точки
постигнатото качество. Формира се
• отлично
– при
оценка
от 81отразява
до 100 точки;
крайна
оценка
от сбора
точки по всички критерии, к оято има
• добро
– при
крайна
оценкаототполучените
66 до 80 точки;
следните КОЛИЧЕСТВЕНИ
И КАЧЕСТВЕНИ
• задоволително
– при крайна оценка
от 46 до 65 РАВНИЩА:
точки;
• незадоволително
прикрайна
крайнаоценка
оценкаот
до8145доточки
включително.
• отлично ––при
100 точки;
Според •чл.
11. (1)
от Наредба
15, Цялостната
експертна оценка на качеството
добро
– при
крайна оценка
от 66 до 80независима
точки;
на предоставяното
от
детската
градина
или
училището
образование
се формира, като
• задоволително – при крайна оценка от 46 до 65 точки;
получените проценти
се превръщат
в качествени
При получен резултат от
• незадоволително
– при крайна
оценка дооценки.
45 точки(2).
включително.
инспекцията: Според чл. 11. (1) от Наредба 15, Цялостната независима експертна оценка
1. под
30 процента
е незадоволителна;
на качеството
на оценката
предоставяното
от детската градина или училището образова2. от
30
до
50
процента
оценката
е задоволителна;
ние се формира, като получените
проценти се превръщат в качествени оценки.
3. от
до 75
процента
оценката
е добра;
(2).50При
получен
резултат
от инспекцията:
4. над 75
оценката
е многоедобра.
1. процента
под 30 процента
оценката
незадоволителна;
Количествените
заложени
в Наредбата
[1], са значително по-снизходителни при
2. от 30 доравнища,
50 процента
оценката
е задоволителна;
определяне на крайната оценка на образователната институция.
3. от 50 до 75 процента оценката е добра;
4. над 75 процента оценката е много добра.
ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ ОТ САМООЦЕНЯВАНЕТО
• Дава отговор на въпроса „Къде сме ние“?
• Дава обща представа от всички дейности в ДГ.
• Идентифицира добрите практики.
• Очертава области, които се нуждаят от одобрение.
• Мотивира колектива за качествено образование.
• Създава убеждение, че управлението на качеството е инструмент за ефективност.
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Количествените равнища, заложени в Наредбата [1], са значително поснизходителни при определяне на крайната оценка на образователната институция.

Положителни ефекти от самооценяването
• Дава отговор на въпроса „Къде сме ние“?
• Дава обща представа от всички дейности в ДГ.
• Идентифицира добрите практики.
• Очертава области, които се нуждаят от одобрение.
• Мотивира колектива за качествено образование.
• Създава убеждение, че управлението на качеството е инструмент за
ефективност.
ТРУДНОСТИ, срещнати при подготовка, провеждане и документиране на
САМООЦЕНЯВАНЕТО
• Липса на унифициран инструментариум –еднакъв за всички ДГ и училища.
• Липса на капацитет – квалифицирани специалисти, които да извършат
самооценяването и да обработят резултатите.
• Липса на време.
• Спазване на срокове.
• Субективизъм.

Заключение
При добросъвестно изпълнение на изискванията по Наредбата, трябва
да ЗАКЛЮЧЕНИЕ
се усети подобряване на качеството в образованието още през следващата
При добросъвестно
изпълнение
на изискванията
по Наредбата,
трябва за
да управление
се усети
учебна
година. Наредбата
и държавният
образователен
стандарт
подобряване
на
качеството
в
образованието
още
през
следващата
учебна
година.
Наредбата
и за
на качеството ще принудят всички образователни институции да работят
държавният образователен стандарт за управление на качеството ще принудят всички
подобряване
на качеството.
образователни
институции
да работят за подобряване на качеството.

Фигура. 77.
Фигура.
Практически целият процес от анализа и планирането на дейности до тяхното отчитане и
самооценка ще бъде публичен, което ще дисциплинира институциите да бъдат максимално
обективни. Автономността в избора на цели, дейности, показатели и процедури позволява
всяко училище да постигне напредък в качеството на образование. Ясно е, че някои училища и
детски градини ще търсят високи нива на качество, измерими с постижения и резултати, докато
други, където се работи в мултикултурна среда ще работят за минимална грамотност и
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Практически целият процес от анализа и планирането на дейности до тяхното отчитане и самооценка ще бъде публичен, което ще дисциплинира институциите да бъдат максимално обективни. Автономността в избора на цели,
дейности, показатели и процедури позволява всяко училище да постигне напредък в качеството на образование. Ясно е, че някои училища и детски градини ще търсят високи нива на качество, измерими с постижения и резултати, докато други, където се работи в мултикултурна среда ще работят за минимална
грамотност и задържане на децата/учениците в образователната институция.
Включването на всички участници в общността (учители, ученици, родители)
не само ще сближи очакванията за качество на предоставяното образование,
но и ще мотивира по-активното им участие в повишаването на качеството от
образователния процес.
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ИЗМЕРВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ПО МАТЕМАТИКА В КРАЯ НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС
(10–11-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ)
Габриела Николова Кирова, Любка Кръстева Алексиева,
Иван Николаев Душков, Людмила Веселинова Зафирова,
Гергана Илиева Христова
MEASURING THE LEARNING OUTCOMES
IN MATHEMATICS AT THE END OF FOURTH GRADE
(10-11 YEARS OLD STUDENTS)
Gabriela Nikolova Kirova, Lyubka Krasteva Aleksieva,
Ivan Nikolaev Dushkov, Lyudmila Veselinova Zafirova,
Gergana Ilieva Hristova
ABSTRACT: This article presents part of the results of the third phase of a research
project “Exploration of learning outcomes in mathematics and science education in
primary school”, funded by National Research Fund. During this phase, the authors’
research instrument (19-item test) created in the previous stages of the project, was
implemented in five schools to measure the learning outcomes in mathematics at the
end of fourth grade. A total of 306 10-11 years old students took part in this study,
conducted at the end of 2016/2017 year. Their results were assessed using traditional
and not traditional approaches and they showed generally high mathematical learning outcomes. Yet some weaknesses were identified in certain topics of the curricula,
which will be discussed at the end of this paper.
KEYWORDS: measuring learning outcomes, mathematics education, fourth grade.
Настоящата статия е изцяло финансирана от изследователски проект „Изследване на резултатите от обучението по математика и природни науки в І – ІV
клас“ на Фонд „Научени изследвания“, дог. № 80-10-194/2017 г. с ръководител доц.
д-р Габриела Кирова.
Договор № 80-10-194/2017 г.

Измерването на резултатите от обучението по математика е една от перманентните задачи, които стоят пред действащите начални учители. В тази сфера
от своята методическа дейност учителите имат нужда от подкрепа и ориентири
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[1]. В сега действащите книги за учителя са налични единствено примерни тестове за изходно ниво в края на годината, но не са включени такива за текущ
контрол и за входно ниво. Новата учебна документация, свързана с новоприетите държави образователни стандарти, част от Наредба №5/2016 и Наредбата
за оценяване на резултатите от обучението на учениците №11/2016 [4, 5], изискват обновяването на инструментите за оценяване в обучението като цяло, и в
частност в обучението по математика. За целта, помощни материали, свързани
с установяването на входно и изходно ниво ще бъдат предоставени на учителите от авторските колективи на учебни комплекти по математика, одобрени
от МОН. Така например в новия учебен комплект по математика за първи клас
на ИК „Анубис“ в Книгата за учителя [2] са поместени освен тестове за входно
и изходно ниво, и тестове за установяване на резултатите в края на всеки от
изучаваните раздели. Освен тях се предлагат и специално подготвени работни листове за измерване на резултатите от обучението на ученици с временни
или по-сериозни затруднения по математика. Въпреки включването на такива
инструменти в рамките на учебните комплекти, за осигуряване на качество и
единност в критериите при измерване на математическите постижения е целесъобразно създаването на тестове, които ще измерят постиженията на учениците съобразно новите образователни стандарти, за да се установят слабостите
при изпълнението им и да се предприемат съответните мерки.
В отговор на обновената учебна документация и в търсене на адекватни
инструменти за оценяване на математическите постижения, се проведе настоящето изследване, което се осъществява в рамките на проект на Фонд „Научни
изследвания“. В него се включва проучването на информационни източници (в
случая новата учебна документация), създаването на авторски изследователски
инструментариум, съгласно новите държавни образователни стандарти, както
и неговото апробиране в реална учебна среда.

Методика на изследването
Цели и въпроси на изследването
Настоящето изследване си поставя два основни въпроса:
1. Какво е нивото на математически знания на завършващите четвърти
клас ученици съгласно новите критерии за оценка (създадени на базата
на новата учебна документация)?
2. Доколко адекватен е създаденият инструментариум за измерване резултатите от обучението по математика на четвъртокласниците?
В отговор на тези въпроси, в края на учебната 2016/2017 година беше проведено изследване, състоящо се от няколко етапа, описани по-долу. Обект на
изследване на настоящата разработка е обучението по математика в четвърти
клас, а предмет на изследването са математическите знания на учениците, завършващи четвърти клас.
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Дизайн на изследването
Участници
Изследването в края на учебната 2016/2017 година се проведе с общо 306
ученици от четвърти клас, обучаващи се в 5 столични училища. Обхванати са
четвъртокласниците на следните столични училища – 32 ученици от 35 СУ
„Добри Войников“, 62 ученици от 41 ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, 32 ученици
от 135 СУ „Ян Амос Коменски“, 84 ученици от 109 ОУ „Христо Смирненски“ и
96 ученици от 120 ОУ „Г. С. Раковски“ (общо 306 ученици от четвърти клас).
Планира се провеждането на тестовата диагностика с още приблизително 1000
ученици от 1., 2. и 3. клас в рамките на следващите етапи на изследването.
Етапи
Изследването се провежда в рамките на четири етапа – 1) теоретично изследване на проблема; 2) разработване на диагностичен инструментариум по
математика за 1.-4. клас; 3) апробиране на създадения диагностичен инструментариум; 4) анализ и публикуване на резултатите от проведеното проучване.
В настоящата статия се представят част от резултатите, включващи изследването на учениците от четвърти клас, като представяне на резултатите за останалите класове от начален етап се очакват в бъдещи публикации. Проведеният
авторски тест за изходно ниво беше предоставен на четвъртокласниците непосредствено преди тестовете за национално външно оценяване.
Методи
В проучването е използван авторски тест, включващ 19 въпроса на базата
на критерии, разработени въз основа на новата учебна документация в обучението по математика. За анализа на резултатите са използвани математико-статистически методи.

Анализ и резултати
Авторският инструментариум за проверка и оценка на знанията, уменията и компетентностите по математика за края на четвърти клас беше създаден
на базата на следните показатели:
Показатели за проверка на знанията и уменията в края на ІV клас
1. Писане на многоцифрени числа (писмена номерация)
2. Четене на многоцифрени числа (устна номерация)
3. Място в редицата на естествените числа
4. Събиране на многоцифрени числа с преминаване
5. Изваждане на многоцифрени числа със заемане
6. Умножение на многоцифрено с едноцифрено число с преминаване
7. Деление на многоцифрено с едноцифрено число с преминаване
8. Умножение на многоцифрено число с двуцифрено
9. Деление на многоцифрено число с двуцифрено
10. Ред на действия в числов израз, който не съдържа скоби
11. Прилагане на свойства на аритметичните действия за рационално пресмятане

Измерване на резултатите от обучението по математика в края на четвърти клас...

859

12. Намиране на неизвестен компонент (неизвестен умалител)
13. Мерни единици (отношение тон – килограм)
14. Видове триъгълници според страните и според ъглите
15. Намиране страна на триъгълник по дадена обиколка
16. Намиране страна на правоъгълник по дадена обиколка и другата му страна
17. Решаване на текстова задача с до 3 пресмятания
18. Съпоставяне на текстова задача с модел на решението ѝ
19. Логическа задача (логическа редица числа)
Във връзка с 19-те показателя бяха разработени и 19-те задачи от теста, от
които 12 сa с избираеми отговори, а 7 с отворени отговори. С избираем отговор
са тестови задачи № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16 и 18. Със свободен отговор са
тестови задачи № 1, 2, 3, 11, 15, 17 и 19.
Резултатите от проведения тест бяха обработени с математико-статистически методи като бяха сравнени относителните дялове на верните и грешните отговори. За по-добро онагледяване на получените резултати са използвани
диаграми, в които е отразен броят на учениците, дали верен отговор и броят на
учениците, които са сгрешили.
Първият показател проверява умението на учениците да наименуват записано с цифри число. Той се установява с помощта на задача №1. Показаните
резултати са отлични, но прави силно впечатление неумението на изследваните
ученици да запишат граматически правилно името на числото. Спазването на
правилата за правописе извън обсега на настоящето изследване, но следва да се
отбележи, че учениците, които правилно са записали името на числото: двадесет
и три хиляди седемстотин и деветдесет, са по-малко от 5% от изследваните лица.
Задача 1: Запиши с думи името на числото:
23 790 ____________________________________________________________________
Показаните резултати при тази задача са отлични – 98,7 % от учениците, обхванати в изследването записват наименованието на числото. Открива се
минимална грешка при името при 1,3 % от учениците, която може се приеме за
грешка от невнимание. Вместо деветдесет тези ученици са записали двадесет.
В диаграмите по-долу може да се проследи броят на учениците дали верен или
грешен отговор.
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Диаграма 1. Резултати на задача 1.
Втората тестова задача е свързана с писмената номерация. По зададено
име на числото, учениците следва да го запишат с цифри. Резултатите при тази
задача са много по-ниски. Правилните отговори са 66,7 %, а останалите (33,3%)
са грешни. Причина за този тревожен резултат вероятно е неумението на учениците внимателно да прочетат до края наименованието на числото. Най-масовата грешка е в края на записа учениците да поставят девет вместо две. Съпоставено с общите резултати от теста, тази грешка показва прибързаност при
четенето и/или липса на умение за четене с разбиране.
Задача №2: Запиши с цифри числото: три милиона шейсет и девет хиляди
четиристотин петдесет и две
____________________________________________________________________

Диаграма 2. Резултати на задача 2.
Третата задача в теста е свързана със знанията на четвъртокласниците
за реда на естествените числа и мястото на многоцифрените числа в този
ред.
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Задача №3: Запиши съседните на 4 999 числа в редицата:
__________ , 4 999, _________
Показани бяха отлични резултати като 96,4 % от изследваните ученици дават
правилен отговор, а едва 3,6 % грешат. Грешките са на мястото на числото 4998.

Диаграма 3. Резултати на задача 3.
Четвъртата задача в теста проверява умението на учениците да събират
многоцифрени числа с преминаване. Обект на изследване е способността на четвъртокласниците да прилагат алгоритъм за писмено събиране на числата над
1000 с преминаване.
Задача №4: Намери сбора на числата 37 854 и 29 361. Огради верния отговор.
А) 57 215			
Б) 67 115		
В) 67 215
Показани бяха отлични резултати при тази тестова задача. От всички изследвани ученици 94,8 % дават верен отговор и едва 5,2 % допускат изчислителни грешки.

Диаграма 4. Резултати на задача 4.
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Интерес представлява фактът, че при тестова задача 5 за изваждане на
многоцифрени числа със заемане са получени абсолютно същите резултати –
94,8 % верни отговори и 5,2 % грешни отговори. Това показва, че алгоритъмът
за писмено изваждане на числата над 1000 се владее от същия относителен дял
ученици в четвърти клас.
Задача №5: Намери разликата на числата 213 789 и 106 395. Огради верния
отговор.
А) 107 494			Б) 107 394			В) 117 394

Диаграма 5. Резултати на задача 5.
Високи са резултатите и при тестова задача 6, с която се проверява способността на учениците да умножават многоцифрено число с едноцифрено. Вярно
решилите задачата са 97,4 %, а грешки са допуснали едва 2,6 % от изследваните.
Задача №6: Произведението на 23 485 и 5 е:
А) 115 405			Б) 105 425			В) 117 425

Диаграма 6. Резултати на задача 6.
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По-високите резултати при тази задача, в сравнение с предходните задачи
№4 и №5 могат да се обяснят с факта, че действията умножение и деление са
изучавани през втория учебен срок, непосредствено преди провеждането на теста. Уменията за умножение и деление на многоцифрено с едноцифрено число
са в активната памет на учениците и не е необходимо да актуализират по-стари
знания, за да решат правилно задачата.
Седмата задача в теста е за проверка на степента на владеене на алгоритъма за писмено деление на многоцифрено число с едноцифрено. И при тази
задача показаните резултати са отлични. Правилни отговори дават 95,4 %, а
грешка са допуснали 4,6 % от изследваните ученици.
Задача №7: Частното на числата 1888 и 8 е:
А) 263				Б) 236 				В) 266

Диаграма 7. Резултати на задача 7.
Задача 8 от теста е за проверка на умението на четвъртокласниците да умножават многоцифрени числа с двуцифрени. Алгоритъмът е овладян от 94,4 %
от учениците, а проблем представлява при 5,6 % от изследваните.
Задача №8: Произведението на числата 1234 и 15 е:
А) 18 610 			
Б) 18 590 			

В) 18 510
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Диаграма 8. Резултати на задача 8.
Деветата задача от теста, която отново е с избираем отговор, е за деление
на многоцифрено число с двуцифрено. Умишлено е използван пример, при
който се получава нула в средата на частното. Това е типичен случай, при който
често се допускат грешки от учениците. Показаните резултати очаквано са пониски от тези при предходната задача. Вярно са решили задачата 89,9%, а 10,1%
от изследваните ученици са сгрешили. Може да се направи извод, че задачи от
този тип следва да са застъпени в по-голяма степен при урочната работа и в
самостоятелните занимания на учениците.
Задача №9: Частното на числата 6 804 и 63 е:
А) 18 				Б) 118 				В) 108

Диаграма 9. Резултати на задача 9.
Десетата задача в теста, която е с избираем отговор, предполага прилагане
на знания за реда на действията в числов израз, който не съдържа скоби. Отлични резултати показват изследваните ученици. Процентът на верните отговори е 94,8, а сгрешилите са само 5,2%.
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Задача №10: Стойността на числовия израз 5000 – 3.78 е:
А) 4 786 			
Б) 4 874 			
В) 4 766

Диаграма 10. Резултати на зад. 10.
Задача 11 в теста е включена с единствената цел, да се провери способността на учениците да разсъждават и да прилагат рационален начин на пресмятане на числов израз. Задачата е за умножение на сбор с число. Умишлено са подбрани числа, които явно се допълват – 260 и 40 – до сбор 300. За разлика от тестовете на МОН за Националното външно оценяване [3], задачата е предвидена
за свободен отговор. Отчетено беше само приложението на свойството. В последния тест на МОН от 12 май 2017 година задача 9 предполага приложение на
свойството умножение на разлика с число, което не се изучава в четвърти клас.
При отчитане на резултатите от тази задача (каквато е практиката от всички
предходни години) за верни се приемат и отговори, получени без прилагане на
рационален начин на пресмятане. Според нас, това обезсмисля включването
на подобна задача в теста, тъй като има друга задача, свързана с умението да
се прилага ред на действията в числови изрази, които не съдържат скоби. Това
е един от елементите, при които съставеният от нас тест и приложената при
оценяване на резултатите методика съществено се различават от настоящите
тестове на МОН за края на четвърти клас при Национално външно оценяване.
Резултатите, получени при представеното тук изследване са много показателни. Едва 29,1% от изследваните четвъртокласници прилагат рационален начин
на пресмятане – разпределителното свойство на умножението спрямо събирането, изучено още в трети клас. Останалите 70,9% от учениците пресмятат
числовия израз по традиционния начин, без да съобразят възможността за порационално пресмятане, каквато е една от целите на обучението по математика.
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Задача №11: Пресметни стойността на израза 260.14 + 40.14

Диаграма 11. Резултати на задача 11.
Задача 12 в теста е за намиране на неизвестен умалител. Получените резултати са много високи. Вярно са решили задачата 87,9 %, а грешка са допуснали
12,1 %. Прави впечатление по-ниският резултат при тази задача в сравнение
със задачи № 4 – № 9, които предполагат само приложение на алгоритъм за
пресмятане. Тук се изисква познаване на правилото за намиране на неизвестен
умалител и това е обяснението за по-слабите резултати.
Задача №12: На колко е равно неизвестното число?
		
2072 - ☐ = 1360
		
А) 3432		
Б) 712 		
В) 1712

Диаграма 12. Резултати на задача 12.
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Задача 13 в теста е свързана с познаването на мерните единици за маса
тон и килограм и връзките между тях. Изисква се съставно именувано число да
бъде представено като обикновено.
Резултатите са добри, доколкото 86,6% от изследваните ученици дават верен отговор, но се наблюдава увеличаване процента на грешните отговори в
сравнение със задача 12 например. Грешки са допуснали 13,4% от учениците.
Този резултат показва, че в обучението по математика има нужда от повече упражнения върху мерни единици, преобразуване и извършване на аритметични
действия с именувани числа.
Задача №13: На колко са равни 3 т 429 кг ?
А) 300 429 кг
Б) 3 000 429 кг В) 3 429 кг

Диаграма 13. Резултати на задача 13.
Геометричните знания на учениците се проверяват с три от тестовите задачи. Първата от тях е задача 14, при която трябва да се определи триъгълник според страните и според ъглите му. След задача №11, това е задачата с
показани най-ниски резултати. Изключително тревожен е фактът, че в края на
четвърти клас учениците се затрудняват да определят вида на триъгълник според страните (учебно съдържание от втори клас) и според ъглите му (учебно
съдържание от трети клас). Това е тенденция, която се проявява в последните
15 години, включително при Националното външно оценяване в последните 10
години и може да бъде обяснена с ограничения обем на геометричното учебно съдържание в учебниците за началните класове, действащи от 2002 година
насам. Би следвало в новите учебни комплекти по математика този недостатък
да се преодолее. Показаните резултати при задача 14 са следните: 72,5% верни
отговори и 27,5% грешни отговори.

страните (учебно съдържание от втори клас) и според ъглите му (учебно съдържание от трети
клас). Това е тенденция, която се проявява в последните 15 години, включително при
Националното външно оценяване в последните 10 години и може да бъде обяснена с ограничения
обем на геометричното учебно съдържание в учебниците за началните класове, действащи от 2002
Г. Кирова,в Л.новите
Алексиева,
Ив. Душков,
Л. Зафирова,
Г. Христова този недостатък да се
година 868
насам. Би следвало
учебни
комплекти
по математика
преодолее. Показаните резултати при задача 14 са следните: 72,5% верни отговори и 27,5%
грешни отговори.
Задача №14: Кой от триъгълниците на чертежа е тъпоъгълен и равнобедрен?
Задача №14: Кой от триъгълниците на чертежа е тъпоъгълен и равнобедрен?
Е

А

B

C

А) триъгълник
А) триъгълник
ABE ABE

D

Б)триъгълник
триъгълникBCE
BCE
Б)

В) триъгълник
CDE CDE
В) триъгълник

Диаграма 14. Резултати на задача 14.
Знанията на четвъртокласниците за равнобедрен триъгълник, страни и
обиколка на равнобедрения триъгълник се проверяват с включената в теста
задача 15.
Задача №15: Обиколката на равнобедрен триъгълник е 90 дм. Намери дължината на едното бедро на триъгълника, ако основата е 18 дм.
Решение:
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
При тази задача, както и при тестова задача 17 приложихме два типа методика за оценяване. В първия подход за оценяване за верни бяха взети отговорите на учениците, които са разсъждавали правилно, подбрали са необходимите аритметични действия и съответния брой пресмятания, за да намерят
дължината на едното бедро на триъгълника, и не са допуснали изчислителни
грешки. Така бяха получени резултати, в които 73,9% от учениците отговарят
вярно, докато 26,1% допускат грешка (Виж Диаграма 15). Съгласно втория тип
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методика за оценяване бяха отчетени за верни отговорите на ученици, които
са разсъждавали правилно, подбрали са необходимите аритметични действия
и съответния брой пресмятания, за да намерят дължината на едното бедро на
триъгълника, но са допуснали изчислителни грешки. Когато изчислителни
грешки се приемат за несъществени грешки в контекста на решаване на текстова задача (с геометрично съдържание или сюжетна), резултатите се променят
по следния начин: верни отговори 81%, грешни отговори – 19% (Виж Диаграма
15.1) Тази разлика при двата възможни подхода на оценяване се вижда от диаграми 15. и 15.1.

Диаграма 15. Резултати на зад. 15.

Диаграма 15.1. Резултати на зад. 15.

Тестова задача 16 е свързана с геометричните знания на учениците да намират страна на правоъгълник по дадени негова обиколка и другата страна.
Показаните при тази задача резултати са по-ниски. Почти една пета от изследваните ученици не умеят да решават задачи от този вид – 23,9%, докато 76,1 %
са решили задачата вярно.
Задача №16: Намери широчината на правоъгълника, ако дължината му е
790 см, а обиколката на правоъгълника е равна на 2 500 см.
А) 569 см 		
Б) 460 см 		
В) 510 см

Диаграма 16. Резултати на задача 16.
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Може да се каже, че при текстовите задачи с геометрично съдържание броят на учениците, които не се справят нараства между 3 и 4 пъти, спрямо показаното при задачите № 4 – 9, свързани с изчислителни умения и прилагане на
прости алгоритми за пресмятане.
Тестова задача 17 е със свободен отговор. Тя е сюжетна текстова задача с
две пресмятания. Трудността на задачата е по-малка, за сметка на схемата на
външната ѝ структура, която не е като традиционната условие – въпрос, а е от
вида условие – въпрос – условие.
Задача №17: В едно училище има 745 ученици. Във второ училище има със
127 ученици повече, отколкото в първото. Намери колко ученици има трето
училище, ако те са 2 пъти по-малко от учениците във второто училище.
Решение:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
И при тази текстова задача приложихме за сравнение двете методики на
оценяване, като според нас адекватен е вторият – да се приемат за несъществени изчислителните грешки при иначе правилно решена задача. Получени са
два различни резултата – при санкциониране на изчислителните грешки (както
се прави при Национално външно оценяване) верните отговори са 76,1% при
23,9% грешни отговори (Виж Диаграма 17). При отчитане за правилни отговори решенията на задачата, когато разсъжданията са верни, подбрани са нужните аритметични действия, съставени са съответните числови изрази и само при
пресмятането е допусната изчислителна грешка, се получават различни, по-високи резултати (Виж Диаграма 17.1.). Верните отговори нарастват и достигат
до 83,3% за сметка на намаляване на грешните отговори до 16,7%. Сравнението
на резултатите при прилагане на двете методики е нагледно представено чрез
диаграми 17 и 17.1.

Диаграма 17. Резултати на зад. 17

Диаграма 17.1. Резултати на зад. 17

Следващата 18 задача в теста е от типа творческо упражнение, тъй като
при нея се изисква учениците да съотнесат текстова задача с математическия
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модел на нейното решение. Задачата предполага аналитико-синтетична дейност: да се анализира пълния текст на задачата като се осмислят зависимостите
между дадените и търсената величини в нея. Да се анализира математическия
модел с включените в него операции и на базата на сравнението да се открие
кой от предложените три варианта на отговор е правилният. Затова може да
се каже, че показаните резултати са високи – верни отговори са дали 86,6% от
учениците, а грешни отговори са дали едва 13,4%.
Задача №18: Кое е решението на задачата:
Три еднакви домата тежат общо 258 г. Колко грама ще тежат 14 такива домати?
Решение:
А) 258.3 + 14 = 		
Б) (258:3).14 = 		
В) (258.3):14 =

Диаграма 18. Резултати на задача 18.
Последната 19 задача в теста е от вида логически редици числа. При нея
трябва да се открие правилото на изграждане на редицата, за да може тя да бъде
продължена със следващите две числа. Задачата умишлено е подбрана така, че
да е с относително ниска степен на сложност. Въпреки това, показаните резултати тревожат. Почти една пета от изследваните 306 ученици от пет столични
училища не могат да открият зависимостта в логическата редица числа. Верните отговори са едва 80,4 %, а грешните – 19,6 %. Този резултат е показателен за
степента на развитие на логическото мислене на изследваните ученици. Такъв
вид задачи не са включени в Националното външно оценяване – тест на МОН
за четвърти клас [3].
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Задача №19: Кои са следващите две числа в редицата?
		

5, 10, 16, 23, ☐, ☐

Диаграма 19. Резултати на задача 19.
За да бъдат онагледени по-ефективно резултатите от всичките 19 тестови
задачи, в диаграмата по-долу е отразено съотношението на верните и грешните
отговори при всяка от задачите (Виж диаграма 20). От нея са видни глобалните
тенденции при овладяването на математически знания и умения, както и какво
е общото състояние на математическата компетентност на четвъртокласниците от обхванатите в изследването пет столични училища.

Диаграма 20. Общи резултати от теста по математика
в края на четвърти клас
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Изводи и заключения
Изводите, които могат да се направят в следствие на анализа и обобщаване
на резултатите от проведеното в края на учебната 2016/2017 година изследване
на нивото на математическите знания и умения на четвъртокласниците в края
на началния етап на основната образователна степен, се свеждат до следното:
✓ Като цяло резултатите на четвъртокласниците са високи – значителна
част от изследваните 306 ученици владеят съществен обем от изучаваните математически знания и свързаните с тях умения;
✓ Отлични са резултатите при тестови задача № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Това са базисните знания и умения върху четирите основни аритметични действия и приложението на алгоритми за пресмятане;
✓ Незадоволителен е резултатът при зад. 11, в която се изисква приложение на логическо мислене и рационален начин на пресмятане. Този резултат говори за липсата на развитие на истинска математическа компетентност, приложима при решаване на учебни и практически задачи;
✓ Липсата на развито логическо мислене е видна и от показаните при задача 19 резултати;
✓ Геометричното учебно съдържание не е овладяно в нужната степен –
резултатите при задача 14, 15 и 16 говорят за това;
✓ Моделирането като математическа способност не е овладяно от близо
една пета от всички изследвани ученици и това личи от резултатите от
зад. 17 и 18.
В отговор на поставените в началото на изследването въпроси може да се
заключи, че нивото на математически знания на завършващите четвърти клас
ученици съгласно новите критерии за оценка като цяло е високо. В обучението по математика обаче се установява нужда от допълнителна работа по отношение на учебното съдържание по темите за мерните единици и действията с
именувани числа, за геометричните знания и свързаните с тях умения, както
и за решаването на текстови задачи. Респективно следва да се увеличи обемът
на това учебно съдържание в учебните комплекти по математика за началните
класове.
На база проведеното проучване считаме, че създаденият авторски инструментариум за измерване резултатите от обучението по математика на четвъртокласниците е адекватен за масово приложение.
При по-нататъшните изследвания в рамките на проекта ще бъдат поставени подобни изследователски въпроси, касаещи обучението на учениците в
първи, втори и трети клас.
Представените резултати нямат претенции за представителност и са само
част от мащабно изследване на математическите знания и умения на учениците, включващо знанията по математика и природни и социални науки на ученици от първи до четвърти клас. Останалите резултати ще бъдат представени
в следващи публикации.
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