
ISSN 1314 – 6769

ГОДИШНИК
НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

Т. ХXІІІ D 

35 години
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ANNUAL
OF KONSTANTIN PRESLAVSKY

UNIVERSITY, SHUMEN

Vol. XXІІІ D

35 years
FACULTY OF EDUCATION

Университетско издателство
„Епископ константин прЕславски“
Шумен, 2019



© доц. д-р Чавдар Сотиров, съставител
© Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2019

ISSN 1314 – 6769

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Prof. Mileta Prodanović, DA 
Rector of University of Arts in Belgrade, Serbia

Assoc. Prof. PhD Eugen Alexandru Gustea
vice-rector of National University of Arts, Bucharest, Romania

Prof. PhD Insel Inal 
Mimar Sinan University of Fine Arts and Architecture, Istanbul, Turkey

Prof. PhD Melichat Tusyun
Head of the Department of Arts at Namik Kemal University in Tekirdag, 

Turkey
проф. д.и.н. Георги Колев

ректор на Шуменски университет
доц. д-р Чавдар Сотиров

декан на Педагогически факултет
доц. д-р Екатерина Люцканова
зам.-ректор на Шуменски университет
проф. Димитър Чолаков

зам.-декан на Педагогически факултет
доц. д-р Росица Михайлова

зам.-декан на Педагогически факултет
доц. д-р Чавдар Стойчев

зам.-декан на Педагогически факултет
доц. д-р Янна Рускова

зам.-декан на Педагогически факултет
проф. д.п.н. Надежда Йорданова
проф. д-р Светлозар Вацов
проф. д-р Живка Военкинова
проф. Валери Чакалов
докт. Стефка Томова
докт. Даяна Бошнакова

Научен редактор
доц. д-р Ганка Янкова

Коректор
д-р Веселина Илиева



Университетско издателство
„Епископ константин прЕславски“
Шумен, 2019

ГОДИШНИК
НА ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

„ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ“

Т. ХXІІІ D 

35 години
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ANNUAL
OF KONSTANTIN PRESLAVSKY

UNIVERSITY, SHUMEN

Vol. XXІІІ D

35 years
FACULTY OF EDUCATION





СЪДЪРЖАНИЕ

Mihai Ionut Rusen
BRUTALISM AND RAW CONCRETE – TRADITION AND 
POSTMODERNITY FOR THE CONTEMPORARY SCULPTURAL OBJECT ...17

Pablo Hernandez Lucas, Juan Lopez Barreiro,  
José Luis García-Soidan, Vicente Romo-Perez

EFFECTS OF A PRACTICAL THEORETICAL PROGRAM BASED  
ON SCHOOL OF THE BACK IN HEALTHY ADULTS ........................................28

Аксения Б. Тилева
ОЦЕНКА НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ .....................................................39

Александрина Г. Величкова
ОБУЧЕНИЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРОФЕСИОНАЛНОТО 
РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ –  
АКТУАЛНИ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ ..............45

Александър В. Вангелов
ТОЛЕРАНТНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ В СОЦИАЛНАТА РАБОТА .........61

Ангелина Н. Калинова, Георги П. Иванов
ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ НА ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ ...........................................67

Ангелина Н. Калинова, Георги П. Иванов
ДЕЙНОСТИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ЧАС ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ УМЕНИЯ  
У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ..............................74

Анжелина Г. Янева
ДАН-КЮ СИСТЕМАТА В ПОДГОТОВКАТА НА ДЖУДИСТИТЕ ..............82

Анна Н. Панчева-Георгиева
ЗА СЪЩНОСТТА НА МУЗИКАЛНОТО ИЗКУСТВО –  
ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД И СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ ......................90



6

Антоанета Д. Тодоранова, Снежана Х. Николова
МУЛТИСЕНЗОРНО УЧЕНЕ НА ДЕЦА  
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ...........................97

Антоанета К. Ковачева
НЯКОИ АКЦЕНТИ В РАЗВИТИЕТО НА ЕМОЦИОНАЛНАТА 
ИНТЕЛИГЕНТНОСТ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ... 106

Божена Л. Такворян-Солакян
ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА РОЛЯ  
НА НЕФОРМАЛНОТО МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ ... 116

Борислав В. Пелтеков
ПРОМЕНИТЕ В БАСКЕТБОЛНИЯ ПРАВИЛНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА  
И ТЕХНИЯ ЕФЕКТ ВЪРХУ ИГРАТА .................................................................. 123

Бояна Н. Митрева
ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БАСКЕТБОЛ 3Х3  
В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ................................................................... 129

Валери Ст. Йорданов
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПСИХО- 
ФИЗИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ НА МОМЧЕТА ОТ 5 КЛАС ................ 137

Васил Ив. Василев
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ  
В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ............................................................ 144

Венета В. Атанасова
ПОСТ-ФОТОГРАФИЯТА. ТЕНДЕНЦИИ В АРТИСТИЧНАТА 
ФОТОГРАФИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК (АНАЛИТИЧЕН ПРЕГЛЕД И ИЗВОДИ  
ПО КНИГАТА „ПОСТ-ФОТОГРАФИЯТА – АРТИСТЪТ С КАМЕРАТА“  
ОТ РОБЪРТ ШОР) .................................................................................................... 153

Веселина Н. Илиева
СОЦИАЛНА ПРОМЯНА И ИСТОРИЧЕСКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ ..... 160

Виолета Ив. Кюркчийска
ОЧАКВАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ОТ ОБУЧЕНИЕТО ................................... 170

Виолета К. Атанасова
ВЪЗГЛЕДИТЕ НА АЛФИ КОН ЗА ДИСЦИПЛИНАТА ................................ 178



7

Виолета Л. Георгиева-Христозова
ЗАРАЖДАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ  
ВЪВ ФРАНЦИЯ ......................................................................................................... 190

Виолета П. Константинова
ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ФАКТОР ЗА СОЦИАЛИЗАЦИЯ  
И СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА ДЕЦА В УСЛОВИЯТА  
НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО .................................................................. 197

Габриела Н. Кирова
МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ  
НА РАЗДЕЛА „ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ“  
В НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВТОРИ КЛАС .............. 206

Габриела Т. Кънчева
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО  
НА ЕКСПЕРТИ В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ ............................................................. 221

Георги В. Колев
ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА СТРАТИФИКАЦИЯ ... 227

Георги Ч. Сотиров
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
В БЪЛГАРИЯ .............................................................................................................. 238

Данаил Е. Желязков
КРЕАТИВНОСТ И ЕКИПНА РАБОТА – ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
НА СЪВРЕМЕННИЯ МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ГАЙДА ................................................................................................................... 246

Даниел В. Василев
СЪДАВАНЕ НА КИТАРЕН СЪПРОВОД НА ДЕТСКА  
И УЧИЛИЩНА ПЕСЕН .......................................................................................... 258

Даниела М. Димитрова, Албена Д. Иванова-Неделчева, Ирина Б. Стоянова
ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО  
В ЧЕТВЪРТИ КЛАС ................................................................................................. 263

Даяна Бошнакова
СЪЩНОСТТА И РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ  
ЗА ДЕЦА В ОБЛАСТ ШУМЕН.............................................................................. 278



8

Диана Филипова 
ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ НЯКОИ ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ  
ЗА ДВИГАТЕЛНА ГОДНОСТ, ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА  
НА 9 КЛАС В СУ  ...................................................................................................... 289

Диляна В. Андонова
УЧИЛИЩЕТО – СРЕДА ЗА ВСИЧКИ ................................................................ 294

Димитър И. Балкански
СПЕЦИФИКА НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО И ПРЕСЪЗДАВАНЕТО 
НА ФОРМАТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ОТ ДЕЦА С УМСТВЕНА 
ИЗОСТАНАЛОСТ .................................................................................................... 300

Дияна Ив. Димитрова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ В ЧАСОВЕТЕ  
ЗА САМОПОДГОТОВКА В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ .............................. 310

Евгения Ст. Иванова
КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ РАЗУМ И ЕМОЦИЯ В ПУБЛИЧНАТА РЕЧ .... 316

Екатерина Г. Ужиканова
ПРЕВЕНЦИЯТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА ........................ 323

Елена К. Тодорова
ФОРМИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРЕДСТАВИ В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО МАТЕМАТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ НА ДЕЦАТА  
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ........................ 332

Емилия Х. Балева
РОЛЯТА НА ХРАНАТА В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО:  
ЕДНА АПЕТИТНА ХРОНОЛОГИЯ.................................................................... 344

Ергиджан Алиндер-Исмаилова
ИНТЕРКУЛТУРНИ ПРОЕКТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА  .......................................................................... 356

Жанета Д. Кацарова
РОЛЯТА НА СВИРЕНЕТО НА ЧЕТИРИ РЪЦЕ В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ПИАНО ................................................................................................................ 367



9

Живка Е. Военкинова
ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ  
НА СТУДЕНТИ ОТ КОРУПЦИЯ И НАСИЛИЕ ............................................. 374

Живко В. Жечев
СЪЩНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ ... 384

Зейнур М. Мустафа, Желязко В. Айрянов
НАСИЛИЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ – СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ  
И ПРИЧИННА ОБУСЛОВЕНОСТ ...................................................................... 394

Зюлбие Н. Мустафова, Светлана Ас. Игнатовска
ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА  
С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДИЗАРТРИЯ.  
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ИДЕИ ЗА ИГРИ...................................... 410

Иван Неделчев
СОЦИАЛНИТЕ ПОЛЗИ ОТ ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИТЕ .......................... 418

Илиян С. Ризов, Мариана И. Минчева-Ризова
ПРОБЛЕМЪТ „СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ – ФАКТИ,  
ИЗВОДИ И ОЧАКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ  
И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ ....................................... 423

Йонка Тр. Николова
КЛУБ „ПЪТЕШЕСТВЕНИК“ – ГРУПА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ  
ЗАТРУДНЕНИЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА,  
ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“, ФАЗА 1 И 2 .................................................................. 434

Йорданка Ст. Пейчева, Ивелина Н. Алексиева
ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНИ ТВОРЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ  
У ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА В УСЛОВИЯТА  
НА ПРОЕКТНА ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ  ............................ 439

Ирен Й. Пелтекова
КОНЦЕПЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ УМЕНИЯ  
НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ СЪС СРЕДСТВАТА  
НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА ................................................................................ 450

Ирина Б. Стоянова
МОДЕЛ НА ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ  
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ........................................................................... 457



10

Калина Ив. Алексиева
АНАЛИЗ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ  
В XIII-ТОТО ИЗДАНИЕ НА ПРАЗНИКА  
„МАЛКИЯТ МАТЕМАТИК“ – ШУМЕН’2019 .................................................. 467

Камен М. Теофилов
ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРАНС В ОБУЧЕНИЕТО  
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ. 
ПРИНЦИПИ, ПРОПУСКИ И НАСОКИ ........................................................... 478

Катерина Й. Пенева, Евдокия С. Скочева
ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ПРЕЗ ПОГЛЕДА  
НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ .............................................................. 483

Керанка Г. Велчева
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ  
ПРИНЦИПИ В ГРАФИЧНАТА ПОДГОТОВКА  ............................................. 496

Красимира П. Чепишева
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО (CHALLENGE) ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО  
ПО МОРФОЛОГИЯ В ТЪРСЕНЕ НА МОТИВАЦИЯ (5. – 7. КЛАС) ....... 504

Лилия Цв. Лозанова
АСПЕКТИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  
И НА САМОРЕГУЛИРАНОТО УЧЕНЕ ............................................................. 511

Лора М. Рашкова
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА И В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 
ИНСТИТУЦИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ .................................................. 517

Люба Ат. Златкова
НАРОДНОТО ИЗКУСТВО – МОСТ МЕЖДУ ЗРИМОТО  
И НЕЗРИМОТО ........................................................................................................ 524

Людмила П. Векова
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ –  
КОНЦЕПЦИЯ, ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ  ....................................... 536

Магдалена Хр. Филатова
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЗМЕНЗУРНАТА ПЕСЕН  
В ЖЕТВАРСКИЯ ПЕСЕНЕН ЦИКЪЛ В ПИРИНСКИЯ  
ФОЛКЛОРЕН РЕГИОН ........................................................................................... 547



11

Маргарита К. Бонева, Пламен К. Иванов
ГРАМОТНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
ЗА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ .............................................. 553

Маргарита И. Рачева
РЕЧЕВАТА АКТИВНОСТ НА ДЕЦАТА РОМИ В ПЪРВИ КЛАС  
ЧРЕЗ ОБЩУВАНЕ С БЪЛГАРСКИ МУЗИКАЛЕН ФОЛКЛОР .................. 565

Мария Ат. Бозукова
ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС ПО МАТЕМАТИКА 
МЕЖДУ ДЕТСКА ГРАДИНА И НАЧАЛЕН ЕТАП, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ  
НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ НА ИГРА ........................................................ 571

Мария Н. Бурева
ДИНАМИКА НА КОНДИЦИОННАТА ПОДГОТОВКА  
НА СТУДЕНТКИ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА 
ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТА НА ИЗИСКВАНИЯТА  
НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И МВР ................................................................... 578

Мария Хр. Сиракова
ЕМОЦИОНАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ,  
КОГАТО СА УВЕДОМЕНИ, ЧЕ ТЯХНОТО ДЕТЕ Е С УВРЕЖДАНЕ ...... 590

Мая-Вероника Т. Гълъбова
ИЗКУСТВОТО КАТО ИЗРАЗИТЕЛ НА ИДЕИ:  
ОТ ВАН ГОГ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ БРУТАЛИЗЪМ  ..................... 597

Мелин Осман
НАСИЛИЕТО – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ ...... 607

Милена Георгиева
ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА КАРЕЛ ШКОРПИЛ  
В БЪЛГАРИЯ .............................................................................................................. 617

Мирослав К. Недялков
ЛИНЕАРНАТА КАДЕНЦА В МНОГОГЛАСНАТА МУЗИКА .................... 633

Митко Н. Кунев
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ......................... 639



12

Надежда Пл. Панайотова
ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ФОНЕТИЧНА СРЕДА  
И ВЛИЯНИЕТО Ѝ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕ  
НА РЕЧЕВИТЕ НАВИЦИ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ .................................... 646

Надежда Пл. Николова
ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕСЛАВСКАТА РИСУВАНА КЕРАМИКА ............. 654

Надежда Пл. Николова
ИКОННИЯТ ОБРАЗ В ПРЕСЛАВСКАТА РИСУВАНА КЕРАМИКА ....... 668

Наталия И. Витанова
ОБЪРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ – ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО  
НА XXI ВЕК  ............................................................................................................... 684

Наташа Л. Колева
ПРОУЧВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕДАГОЗИ .......................................................................... 695

Недка Ат. Василева-Петрова
ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР В ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА  
НА ГРИЖАТА ЗА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ – СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ  
НА РЕФОРМАТА ...................................................................................................... 711

Недка Н. Стефанова
НАГЛАСИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА  
СЪС ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ................................ 724

Недко Петров
ДЕЛФИЙСКИ ОРАКУЛ, РАНД КОРПОРЕЙШЪН И МЕТОД ДЕЛФИ.... 730

Нели Г. Спасова
МУЗИКА И ДВИЖЕНИЕ. ЕФЕКТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ  
НА МУЗИКА И ТАНЦ  ............................................................................................ 739

Нели Ил. Бояджиева
СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИНЦИПИТЕ  
В ИНТЕРКУРТУРНАТА ПЕДАГОГИКА (ПРИНЦИПИ  
ЗА ИНТЕРКУЛТУРНО ВЪЗПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ) ..................... 745



13

Нели Ил. Бояджиева
РАЗВИТИЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА“  
В ШУ „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“ .............................................................................. 757

Нели С. Димитрова, Светлозар П. Стоянов
НАКРАТКО КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЛОГИСТИЧНА СИСТЕМА ... 764

Олга Ан. Въткова
РИСОВАНИЕ «ПО КЛЕТОЧКАМ» КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ 
ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА ............................................................... 771

Павлина И. Лазарова
ТЕМПЕРАМЕНТЪТ КАТО ФАКТОР ЗА ИЗБОРА  
НА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ ..................................................................................... 777

Пенка П. Кожухарова
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ  
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  
В МУЗЕЙНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО ............................. 783

Петя В. Марчева-Йошовска
ОЦЕНКА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ  
НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ  ...................................................................... 794

Пламен К. Иванов
ЗНАНИЕТО/НЕЗНАНИЕТО – ОСИ НА КОМУНИКАТИВНАТА 
ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ ................................................................................................ 805

Полина А. Михнева
ГАЛА – МИТИЧНАТА МУЗА НА САЛВАДОР ДАЛИ.................................. 812

Ралица Петрова Базайтова
СПЕЦИФИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА УЧИЛИЩАТА  
ПО ИЗКУСТВАТА – РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ .............. 823

Рая Р. Попова
КУКЛОТЕРАПИЯТА КАТО ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД  
ПРИ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ ....................................................... 831

Росица Б. Петрова
ИДЕИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ: ОТ ДЖОТТО ДО ЛЕОНАРДО ............... 836



14

Ростислава Г. Тодорова-Енчева
AD NOMINA COLORUM: БЯЛО, ПО-БЯЛО, НАЙ-БЯЛО ............................ 846

Румяна И. Стоилова
ЦЕНАТА НА ИЗКУСТВОТО: ЕДНО „КЪРВАВОЧЕРВЕНО ОГЛЕДАЛО“  
ЗА 1,1 МИЛИОН ДОЛАРА  .................................................................................... 856

Румяна Цв. Буковалова
ЕФЕКТИВНИТЕ ПРАКТИКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ – 
ЗНАЧИМ РЕСУРС ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА  
В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГР. ШУМЕН ..........864

Светлан П. Стефанов
ПЕРСПЕКТИВАТА КАТО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО  
В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО.  
СИМВОЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВАТА ........................................ 877

Светлана Р. Крумова
НАГРАДАТА НА ПУБЛИКАТА – СОЦИАЛИЗИРАЩ ЕЛЕМЕНТ  
ПО ВРЕМЕ НА ТФ „НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА“ ........................................ 885

Светлозар П. Вацов
КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРОФИЛ  
НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ ........................................................ 894

Светослава Й. Хайнова-Лозанова
ПРИЕМНАТА ГРИЖА В БЪЛГАРИЯ ................................................................. 903

Севджихан А. Еюбова
РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ  
НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ ПРИ ДЕЦА  
В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ........................................................................... 910

Силвия И. Тодорова
ПОГЛЕД КЪМ ПОРТФОЛИОТО НА УЧЕНИКА ........................................... 916

Симеон И. Сапунджиев
НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАПРЕЩЕНИЕ И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ 
КАТО ФАКТОРИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ЛИЦА  
С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА ....................................................................... 923



15

Снежанка Д. Георгиева 
ГРЕШКИТЕ В ТЕКСТОВЕТЕ НА СТУДЕНТИТЕ  
С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ В РАКУРСИТЕ  
НА КОНСТАТИВНОСТТА И НА ПЕРСПЕКТИВНОСТТА ....................... 936

Соня Б. Илиева
ДЪРЖАВАТА КАТО ОРГАНИЗАТОР НА СОЦИАЛНИЯ ЖИВОТ ......... 950

Станислав Г. Гончаров
МЕЖДУ НАРРАТИВОМ И АБСТРАКЦИЕЙ:  
БОЛГАРСКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
С КОНЦА 19 ВЕКА ДО 1930-Х Г. .......................................................................... 960

Станислава В. Тодорова
СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ ЗА ОПОЗНАВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА  
ОТ МАЛКИТЕ ДЕЦА И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ............................................ 971

Стела А. Бошнакова
СКРИТИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАМЕТТА  
ИЛИ КАК ДА УЧИМ ЕФЕКТИВНО ................................................................... 978

Стефан П. Русков
ЗА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ............................................................................ 984

Стефан Х. Базелков
ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ  
НА 11 – 12-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ В ЗАВИСИМОСТ  
ОТ ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ ПО СКИ  
АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ .............................................................................. 991

Теодора Н. Симеонова, Чавдар Н. Стойчев
МОТИВАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИ 
УЧАСТНИЦИ В АДАПТИРАНИ СПОРТНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ХОРА  
С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ  ........................................... 1003

Теодора Н. Симеонова
ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТВЕНОСТ  
ПО БАСКЕТБОЛ И ПСИХИЧЕСКИ КАЧЕСТВА ПРИ УЧЕНИЦИ  
ОТ 8. КЛАС ............................................................................................................... 1016



16

Христина Коларова-Василева, Драгомир Иванов Василев
МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ  
НА СОЦИАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МАЛКА ГРУПА ..................... 1023

Цвета Н. Марова
ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА СЪС СОП  
ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ........................................................... 1029

Чавдар Л. Милков
СПЕЦИФИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ  
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ .................................................................................... 1041

Чавдар Г. Сотиров
ИНТЕГРИРАЩИ ФУНКЦИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО  
НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА  
В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ..................................................... 1048

Юлияна Г. Панова
ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ  
И РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ  
НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА ..................................................... 1056

Яна К. Доганджийска, Севджихан А. Еюбова
ОЦЕНКА НА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ ПРИ ДЕЦА ДО 
3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЪС СКАЛИТЕ НА В. МАНОВА-ТОМОВА .... 1063

Янна П. Рускова
ЕТАПИТЕ В МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС – 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ ...................................................................... 1068



17

BRUTALISM AND RAW CONCRETE –  
TRADITION AND POSTMODERNITY  

FOR THE CONTEMPORARY SCULPTURAL OBJECT
Mihai Ionut Rusen

ABSTRACT: This article is the result of the direct experience with the sculpture and bru-
talist concrete architecture during an Erasmus+ teaching staff mobility at the Konstantin 
Preslavsky University of Shumen in March 2019. This led to the connection with my own 
experiments with concrete sculptural objects from the Sculpture Department of the Na-
tional University of Arts in Bucharest. In fact, the backbone of brutalism, whether it be ar-
chitecture or sculpture, has remained intact, through the transposition technology of casting 
concrete steel with combinations of readymade objects and scrap metal.

There is a very special relation between brutalist architecture and contemporary sculpture. 
A third element, the ideology, forever marked brutalism architecture throughout Eastern 
Block, especially in the Balkans. One could even speculate about a creative, critical thinking 
link that connect brutalism ideological tradition and the postmodernity of the sculptural 
object through the transpotion technique of concrete steel.

Bulgaria and the cultural spaces of former Yugoslavia, in our opinion, are the best examples 
to survey the brutalist archive of monuments, most of them ideologically driven and de-
signed at the moment of their construction. The aesthetics are deeply contested nowadays, 
usually for the full political monuments, altough there is a strange attraction for the im-
ages of concrete steel structures fallen in ruins and disrepair for thirty years now. There are 
also architectural structures, intended for state buildings, that were never finshed due to 
economic non-viability – like in the city center of Shumen. Useless now, the concrete steel 
structures have a strange beauty and a sculptural view value, remembering the postmodern 
allure of science fiction scenography from Marvel movies.

Whatever the country or founding ideology, brutalism is deeply sculptural and remembers 
military defensive architecture – the Atlantic Wall, Maginot Line and all the XX century 
military fortifications, made possible, affordable and effective by the cheap technique of 
concrete steel.

Brutalist architecture and monuments, due to their overall technology of concrete steel struc-
ture are the perfect reference tool of today for contemporary, postmodern sculptural object. 

KEY WORDS: brutalism, postmodern sculptural object, raw concrete.

During the post-war Visual Arts, Brutalism identifies both an ethical and 
aesthetic style, and despite most appearances, not only architecture has defined the 
movement but also Art Brut – if we only mention famous British sculptor Sir Eduar-
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do Paolozzi – although the first one imposed the style and terminology through the 
Swiss architect Le Corbusier, by his use of béton brut/raw concrete. The economics of 
the post-war depression favored the appearance and evolution of Brutalism as an au-
tonomous artistic style in the middle of the 20th century, as urban communities rav-
aged by war were looking for solutions to build at low costs for housing, commerce, 
education, institutional and government buildings. Thus, Brutalism was one of the 
pragmatic and qualitative solutions that combined design and utility with minimum 
cost through the extensive technology of the most promising material of the 20th 
century: concrete. 

Our method is the artistic research survey over the connections between bru-
talist cultural phenomenon of Eastern Block – architecture, monuments – and con-
temporary cultural context of postmodern experiments with cast raw concrete, small 
scale sculptural objects. The survey aims to identify and propose cultural and formal 
analogies within brutalism and especially its totalitarian outcomes – bunkers, flak 
towers – and eastern socialist modernist monuments best described by category of 
the ex-yugoslavian Spomeniks.

Always challenged by contemporary cultural context, both aesthetically and 
ideologically, architectural brutalism had a strange but privileged relationship with 
the State and with any sort of government, democratic and especially totalitarian – 
from traditional democracies to Eastern Bloc, where it becomes an architectural 
trademark of the regimes until the fall of the Iron Curtain, propagating its effects until 
today. Those effects are generally negative but sometimes the influences has surprising 
aesthetic developments, in entirely new cultural contexts, which is also the case with 
this article. Probably the impressive psychological factor of the fortress-like brutalist 
structures with massive exposed raw concrete contributed in the institutional and 
governmental favoring of the projects. Obviously, such structures express stability, 
solidity, inspire confidence and protection, but unfortunately the totalitarian version 
also exists, so aesthetic and ideological criticisms can be considered as objective and 
well founded. With an ideological origin of utopian socialism, brutalism is aesthetical-
ly characterized by exposure of constituent concrete structures, thus sending to valid 
sculptural qualities within contemporary Visual Arts: the area of   sculptural object, the 
land art structures, site specific installations, urban interventions and urban insertions, 
process art. Raw concrete surfaces convey exactly what they are, resilient structures 
ornamented with texture of wood boards or modular panels used in place during the 
construction site for casting the reinforced concrete.

Criticism of brutalist style, especially from architectural branch, is about aes-
thetic but also for practical reasons. Fully exposed raw concrete does not aging well 
in wet, cold, or even temperate climates with four seasons; the cast surfaces become 
patchy, the moisture is feeding moss and lichens and causes rust stains due to water 
infiltration among steel reinforcing bars. Aesthetic criticism is even more serious but 
essential for the topic of this article due to its evolution as cultural arguments and at-
titudes for the contemporary sculptural object as social commentary to the worrying 
ideological drifts of the world today. These critics, which are very well grounded, refer 
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to totalitarian atmosphere that brutalist structures projects on the urban landscape, 
while the concrete surfaces completely exposed to the environment predispose their 
use as a support for any urban graffiti – altogether, contributes to urban decay.

The artistic phenomenon of Brutalism has reached its peak and lived its dec-
ades of glory behind the Iron Curtain, both in architecture and sculpture, where it 
generated an adjacent and autonomous state funded and controlled movement, de-
fined as socialist modernism. Yet, the most important artistic phenomenon occurred 
in Tito’s Yugoslavia, which has generated today’s online famous monuments called 
Spomeniks, and which is already a classic reference to contemporary sculpture due to 
the social and cultural experiment conceived from the anthropological level, mixed 
with the brutalist artistic technology of sculptural transposition with reinforced raw 
concrete casting. The first thing to understand about the ‚Spomeniks’ is that they repre-
sent many different things to many different people… they are the legacy of a bygone era, 
they are witnesses to suffering, they are the embodied mythos of a generation, they are 
objects of anger, they are testaments to triumph, they are symbols of resentment, etc, etc, 
etc. In a direct, physical sense, what are commonly referred to in English as ‚spomenik’ 
(the Serbo-Croatian/Slovenian word for ‚monument’) are a series of memorial struc-
tures built from the 1950s-1990s during Tito’s Socialist Federal Republic of Yugoslavia, 
whose primary intent was to honor its people’s resistance struggle during the National 
Liberation War (1941-1945) (aka WWII) against Axis occupation. They commemorate 
not only the crimes which occurred during the region’s brutal occupation, but they addi-
tionally celebrate the ‚Revolution’ which defeated them, all lead by Tito’s Partisan Army 
of rebels and fighters. However, these monuments were, and still are, more than just the 
sum of their parts. (What are Spomeniks?)

Throughout the research on the artistic phenomenon of brutalist use of raw 
concrete and its links with the contemporary sculpture we have identified the perfect 
example for the liaison between the brutalist volume – whether is architecture, social-
ist modernism movement or the famous Spomeniks – and contemporary sculpture, at 
a proportional level of scaled model and sculptural object: the Canadian artist David 
Umemoto, a case study on the contemporary sculptural object and the cast-concrete 
installation. It has to be noted this change in proportions of the brutalist architecture 
and monuments, from real-life dimensions and proportions, to reduced scale model 
sculptural object of today is the most important point of translating the contemporary 
postmodern sculpture over the brutalist style of a second half of the 20th century. 
David Umemoto is Canadian and based in Montreal. From his studio emerges a certain 
idea of the architectural brutalism of the 60s and it is fascinating. Umemoto’s work is 
characterized by a very basic geometry, symmetry and repetitive patterns. The artist 
invents complex and incredible modular building systems in miniature form by using 
concrete. These miniature pieces evoke temporary buildings or monuments erected on 
distant lands. Opting for a low-tech stance, the artist wants to resist the demands of 
progress. He creates structured and modular pieces but these never perfectly fit together, 
a result of their willingly imperfect mode of production.(Modular Brutalist Sculpture by 
David Umemoto).
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The Banner of Peace from Sofia, Bulgaria. The famous case of brutalist raw 
concrete monument from Socialist Modernism and a Social Memorial from a possible 
Top Ten World Peace Bells ranking. The Banner of Peace in Sofia, Bulgaria, belongs 
to institutional area of World Peace Memorials, one of the most important example 
due to historical and cultural details. The monument was build as brutalist artistic 
object of socialism from the last decades before the fall of the Iron Curtain. Sculptural 
structures of reinforced raw concrete that should symbolize the material progress and 
tenacity of communist ideology, a specific public statement of former Soviet Union 
satellite states. This monument generates a perfect case study culminating the cul-
tural process of secularization of bells and transition to Social Memorial status. Built 
in 1979, when the United Nations declared that year as The Year of the Child, the 
project of this related monument was supported by Unesco and driven by Lyudmila 
Zhivkova, daughter of Bulgarian Communist Party leader Todor Zhivkov, member 
of the Politburo and Ministry of Culture; she was also in charge of the Committee for 
Culture of Bulgaria. At the inauguration, all delegates from 78 countries brought bells, 
each one specific to their cultural tradition, to be mounted and integrated into the 
monumental ensemble. At present, there are a total of 186 bells, including those part 
of the original design of the memorial, attached to the central pillar, forming a sort of 
carillon that is used on ocassions to play music.

The UN declared 1979 the Year of the Child. From that nomination Lyudmila 
Zhivkova, daughter of the former communist head of state, conceived to construct a 
monument. With the participation of the UNESCO Banner of Peace children’s move-
ment, the Bells Monument was built in a mere 30 days. Four 122-foot-tall pylons orient-
ed toward the cardinal directions. Strung at the very top are seven bells to represent each 
continent. These bells are mostly decorative, but are occasionally rung to accompany 
concert performances at the monument. Encircling the towering pylons are two semicir-
cular walls containing 95 bells, each from different countries and/or social organizations. 
These are emblazoned with a message from the children of each distinct nation. (Banner 
of Peace/The Bells Monument)

Although is no longer considered as a cultural masterpiece, due to its com-
plex history as a combination between national communist ideology and opening to 
world-wide human values, it remains the perfect example for an institutional Social 
Memorial that hardly avoided demolition in the 1990s, being rescued by direct inter-
vention of locals who opposed dismantling. Fully secularized as a social symbol, the 
structure of reinforced concrete still carries the reminders of the original liturgical 
artifacts, all bells being chosen as the cultural and traditional symbol for the country 
of origin; in fact, some of the artifacts are not even bells, not in the formally accepted 
western shapes, but just folkloric idiophones. 

There is a famous landmark which are standing before the brutalist experiment 
of the Eastern Block, although today it has more in common with its monumental, 
aesthetic and artistic area – the World War II german fortifications of Atlantic Wall. 
Also totalitarian, this experiment of defensive architecture was as useless as The Mag-
inot Line, proving at best a poor and short-term efficiency for the military outcome. 

Mihai Ionut Rusen
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Yet unlike Maginot Line, the bunkers of Atlantikwall are all above ground and fully 
exposed to public view. The first to noticed and explore the architectural aesthetics, 
archaeological and anthropological dimension of these brutalist volumes was Paul 
Virilio, and his groundbreaking Bunker Archeology: in our opinion, one of the first 
studies within the contemporary landmarks of artistic research. At that moment, the 
public perception was profoundly altered by the still fresh memories about the war 
and Nazi ideology, the humiliation and suffering of occupation. This book suddenly 
introduces the perfect examples of brutalist, massive raw concrete modern bunkers 
into the cultural circuit of ideas about architectural creativity, the postmodern con-
cept of the monument as a ruin or sculptural value as land art. A complete series of 
cultural memories came to mind: the Egyptian mastabas, the Etruscan tombs, the Aztec 
structures … as if this piece of artillery fortification could be identified as a funeral cer-
emony, as if the Todt Organization could manage only the organization of a religious 
space …(…) My objective was solely archaeological. I would hunt these gray forms until 
they would transmit to me a parr of their mystery, a parr of the secret a few phrases could 
sum up: why would tbese extraordinary constructions, compared to the seaside villas, 
not be perceived or even recognized? Why this analogy between the funeral archetype 
and military architecture? Why this insane situation looking out over the ocean? This 
waiting before the Infinite oceanic expanse? (Virilio, 1994: 11)

Our survey is concerned with the sculptural and objectual quality of the brutalist 
structures. Bunkers of the AtlantikWall are like the buildings of the following decades, 
or the Spomeniks monuments in Yugoslavia and the rest of the Eastern Block, monu-
ments of a certain time, although they are no longer looking at the future. (There are 
still strong debates in France whether the bunkers should be declared and maintained 
as part of national heritage). However, they carry an aesthetic and cognitive load that 
has transformed them into postmodern landmarks of brutalist raw concrete sculp-
ture, including the land art movement. Even technically, these bunkers are closer to 
the sculptural object than to the architectural structure: basically concrete boxes, don’t 
have foundations due to necessity to minimize direct or nearby explosions and their re-
verberation, so they actually float on the insertion site – sand or soil – what keeps them 
horizontally is their own center of gravity. Due to camouflage reason, landscape inte-
gration and shells deflection, all corners and edges are carefully rounded, embrasures 
are carefully fretted (in fact casted) in complex patterns, sending straight to Eduardo 
Chillida’s massive forged iron sculptures. Some bunkers are already transformed into 
contemporary sculpture projects (Second World War bunker 599, The Netherlands) or 
even integrated for housing as part of beachfront villas. In the context of the contempo-
rary urban landscape that surrounds them, their presence is strange but very aesthet-
ic. This architecture’s modernness was countered by its abandoned, decrepit appearance. 
These objects had been left behind, and were colorless; their gray cement relief was silent 
witness to a warlike climate. Like in certain works of fiction – a spacecraft parked in the 
middle of an avenue announcing the war of the worlds, the confrontation with inhuman 
species – these solid masses in the hallows of urban spaces, next to the local school house 
or bar, shed new light on what contemporary has come to mean. (Virilio, 1994: 12)
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The same positive ideas about the aesthetic and artistic valorisation of the bru-
talist military architecture in today’s contemporary cultural context are presented by 
Jean-Luis Cohen in his 2011 work Architecture in Uniform – Designing and Building 
for the Second World War. What is interesting, however, is the cognitive approach of 
this book, presenting valuable data and experiences of both sides of war. It’s obviously 
that both sides architects and designers were highly professionals pragmatic in their 
fields of expertise, not allowing themselves ideological skews or fashionable popular 
political trends. Paul Virilio’s seminars at that time, along with the publication of his 
first articles on the Atlantic Wall in Architecture Principe, came as a shock for me, for 
they proposed to raise the bunkers and military buildings of Nazi Germany, which I con-
sidered to be utterly excluded from the field of architecture, into objects of technical and 
aesthetic analysis. (Cohen, 2011: 9)

Cohen goes even further than Paul Virilio in emphasizing the importance of 
aesthetic and even artistic dimensions the bunkers design: The clear contrasts between 
the fluid fortifications of the Maginot Line and the prismatic bunkers of the Atlantic Wall 
are doubtessly better explained by looking to the kinds of combat that designs anticipated 
rather than some Germanic predilection for sharp silhouettes as opposed to a French 
sense of flush contours. (Cohen, 2011: 14)

Cohen also expands the aesthetic and artistic references within the context of 
the brutalist military architecture using massive steel reinforced raw concrete cast-
ings – flak towers or anti aircraft towers, flacktürme in German – which still points 
to central areas of big German cities. Indestructible and impregnable, the concrete 
towers survived the war and most of them have already been adapted and integrated 
into the contemporary urban and cultural landscape of German and Austrian cities 
(as in downtown Berlin or Vienna). The massive towers also worked as bunkers hav-
ing an appearance directly from the Middle Ages of the Crusades, although modern 
and postmodern at the same time, based on the brutalist castings of heavily reinforced 
raw concrete. Featured with external platforms for displacement of anti-aircraft guns, 
fretted by embrasures covered with mobile armored steelplates, the towers obviously 
had an aesthetic dimension since the design phase, generating now retro sci-fi artistic 
imagery: defensive architectures with obvious sculptural qualities. Military pragma-
tism and festung / fortification volumetry is aesthetically blended with imagination 
and creativity of the original concept. While the construction of bunkers was generally 
carried out by the Organisation Todt or public works companies, it nonetheless involved 
architects as well. One of the most visible components was the construction of Flack-
türme, or antiaircraft towers, designed by the architect Friederich Tamms, a student 
of Heinrich Tessenow and Hans Poelzig. (…) The theme of bunkers appealed to the im-
agination of a wide range of architects with varying poetic and visionary sensibilities. 
(Cohen, 2011: 227)

The Spomeniks of former Yugoslavia. The Spomeniks are the unexpected out-
come of Brutalism, more interestingly for postmodernity than bunkers of Atlantik-
wall or the Flacktürme from downtown german cities. Spomeniks means monuments 
in Serbian and Croat, and the term is well known today on social media like Insta-
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gram connected to already famous pictures of raw concrete monuments.They are the 
symptom of that Third Way meaning Yugoslavia and its geopolitics situation between 
Communist East and Capitalist West – soon being followed by the suitable cultural 
context. Brutalism and cast concrete, obviously, but without totalitarian proportions 
and imagery. After the Second World War, Yugoslavia became a laboratory for exper-
iments on bringing together people from different backgrounds and religions into one 
and the same nation: not only through education, media, theater, and film, but also 
in architecture. In fact, architecture played an essential role at many different turning 
points in the history of this area, both in the decades after the Second World War, as well 
as during and after the Bosnian War (1992-1995). Symbolism was of great importance 
during these events: not only by strategically placing particular buildings in public space, 
but also deribelately destroying or avoiding specific architectural targets. From 1960 to 
1980, Tito commissioned more than 100 monuments to commemorate the victims of 
fascism. Remarkably, these monuments did not recall the Second World War, but in-
stead were mostly oriented toward a shared future. This future was imagined as a world 
of freedom, equality, independence, and progress, offering a better life for everyone – a 
future that could only exist due to the fact that others had sacrificed their lives. In order 
for the monuments to appeal to all the different inhabitants, regardless of the republic 
they were living in or their religion, a new formal language had to be invented. (Mačkić, 
2016: 28-32)

In a certain way, the architecture of Socialist Yugoslavia was a laboratory of glo-
balization within the Cold War, aiming to build a common Yugoslav identity, to devel-
op a unifying symbolic order for the new society by cultural means of rememberance, 
memory and monuments structured as social memorials celebrating the founding 
sacrifice of the new country during second world war. The general plan of the project 
was obviously managed, promoted and partially financed by the State, although the 
local communities were also heavily involved in financing, construction and evalu-
ating the public competition for artistic solutions of Spomenks: local self-managed 
enterprises and companies and also citizens who participated with individual contri-
butions and donations. Namely, the country’s sculptors and architects had been afforded 
a unique opportunity to cultivate and construct a culture of rememberance, as that am-
bition closely aligned with their fledgling nation’s sociopolitical interests in the postwar 
era. The sheer number of resulting monuments – and their unusual, often remote loca-
tions – may be explained both by the specificity of the Yugoslav war experience and by 
a demand that came, in large measure, directly from the people. A democratic system of 
anonymous public competitions bolstered the advancement of the memorials’ aesthetic 
quality. From the mid-1950s until the early 1980s, federal competitions were a hotbed 
of artistic networking and experimentation. As a consequence, contemporary sculptural 
and architectural thinking flowed into the field of monumental sculpture and resulted in 
innovativeinterdisciplinary amalgamations of ideas. (Stierli, Kulić, 2018: 105)

Those memory/rememberance monuments, Spomeniks, are not necessarely 
unique to former Yugoslavia, Bulgaria has its share of raw concrete brutalist origi-
nality, together with other former communist cultural spaces, involved in the same 
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post-traumatic and post-comunist love & hate relation with their concrete cast mon-
uments. In fact, Bulgaria has the fastest growing post-culturality of its socialist mod-
ernism network of monuments. Tourism and guided tours covering the brutalist 
monuments of socialist modernism, subversive artistic projects like the one perform-
ing worldwide famous interventions on Monument of the Soviet Army in Sofia. The 
perfect example for institutionalizing the culture of rememberance still remains the 
former Yugoslavia, where the concept of patriotic tourism was branded.

Built by thousands, war memorials punctuated the entire territory, creating an 
invisible network spanning from the centers of the largest cities to distant uninhabited 
landscapes. The most important sites became destinations of patriotic tourism, visited 
by millions every year, with maps, guidebooks, and art-historical studies published in 
huge print runs in hand. As group of school children, veterans, workers from self-man-
aging enterprises, or simply individual families on vacation arrived, their participation 
encouraged a secular communion with their fellow citizens across the country. (Stierli, 
Kulić,2018: 33)

The After Life of decaying Brutalist Socialist Modernism. Many of the Yugo-
slavian monuments commemorating the victims of fascism and the antifascist strug-
gle of World War II have been vandalized or completely destroyed, now discredited as 
Communist. Also in Bulgaria and throughout the former Eastern Block, the raw con-
crete Socialist Modernism monuments share different destinies, usually depending 
on the amounts of communist imagery and dedications. Brutalist structures like the 
Park-Monument of the Bulgarian-Soviet Friendship of Varna, and House-Monument 
of the Bulgarian Communist Party were completely neglected, the last of them van-
dalised and transformed by the social media in a sort of ruin porn photographic case. 
Many of the brutalist structures and socialist modernism monuments from Eastern 
Block are beyond salvation, at some point in time the complete collapse is already pre-
dictable. Within post-cultural contemporary context, those ruins maintain the monu-
ment status as decaying process of concrete and ideology, steadily photo-documented 
by post-patriotic tourism – this visual documentation would form the future archived 
but extinct monument, the virtual brutalist architectures or sculptures that has closed 
theirs life cycle. This contemporary post-cultural concept isn’t new, it evolved from 
creative, aestehtic and bitter concepts dealt with in the aftermath of urban destruc-
tions of Second World War. Even during the war itself, the aesthetic potential of ruins 
and devastated landscapes had been pointed out by architects on both sides, who sought 
a certain poetic promise in them. (…) Most people look at the charred ruins of this war 
with the disgust for things that were useful and are now no use. Only very few can detach 
themselves from utilitarian, humanitarian and educational viewpoints to see ruins as 
objects picturesque and pleasingly horrifying. (…) In 1944, the Review would go so far 
as to propose the partially ironic slogan Save our Ruins: It is proposed that a few of the 
bombed churches of Britain be selected to remain with us as ruins, essential in the state 
in which bombing has left them, that they be laid out and planted appropriately, and that 
they be regarded as permanent places of open-air worship, meditation and recreation, as 
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national war memorials of this war and focal points of picturesque delight in the plannes 
surroundings of the post-war world. In 1945, these analyses would be assembled together 
in a book and published under the title Bombed Churches as War Memorials. (Cohen, 
2011: 383-385)

As the source of study and inspiration for the contemporary brutalist sculptural 
object are the raw concrete counterweights recovered from discarded wahing ma-
chines. The scrap yards disposed of them as useless. Each brand of washing machine 
has a unique type of counterweight, with a very creative and original shape, deter-
mined by brand design and technological specifications.

The practice of experimental brutalist raw concrete sculptural objects is gen-
erally described by casting in dedicated or readymade molds, commonly available in 
usual urban enviroments. The most affordable are the IKEA-style household objects 
which made perfect cheap, plastic, redymade casting molds. All kinds of kitchen dish-
es and containers; baskets from plastic, wicker or sprigs; anything hollow inside that 
can be creatively modulated and hold the raw concrete inside until it strengthens. 
Burlap items, textile bags and even purses with more complex inside spaces that gen-
erates the positive shape and texture for future concrete castings. Obviously, raw con-
crete casting as artistic experiment is not necessarily an easy DIY technique, especial-
ly for today’s BA students. They know about concrete and its use but mixing the right 
proportions and preparing the molds could be tricky, including color it and arming 
with reinforcing bars. Rubber objects are very interesting as improvized, experimental 
casting molds – one of our second year BA students used discarded gas masks during 
composition course to generate original sculptural objects from white concrete and 
mixed techniques. Another area to experiment brutalist sculptural objects is the sand 
castle mold set, cheap plastic toys for children provided anywhere in countless shapes, 
sizes and styles. Some of them have an amazing resemblance with wartime bunkers 
and flaktowers: compact and wet sand retains its cohesion for a while only in massive 
modulated shapes, pressed inside the plastic toy molds. Ideal for modules of artistic 
concrete castings, these molds can be used for at least few times if thoroughly isolated 
with grease at each casting. (Figure 1)

Military canvas equipment – bags, backpacks, etc. are also suitable for concrete 
castings and affordable from army supplies stores. During compozition course, stu-
dents are usually interested and curious about the materials, casting techniques and 
experiments involving raw concrete, but prefer to identify, bring and work with their 
own chosen readymade molds, once they realize the creative potential of these sculp-
tural experiments. Brutalism is the style of choice at the beginning of raw concrete 
casting experiments. In time experiments can rise in proportions and weight, digging 
a mold within a mass of clay, polystyrene or gypsum. Very interesting pieces of poly-
styrene could be recovered from packaging of electronic devices and home appliances, 
composed in desirable negatives volumes, textures, put together and used as casting 
molds. There is also the possibility of small land art-type experiments with cast con-
crete directly into a negative shape dug in the ground. This could go really monumen-
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tal but became a technically 
challenging project involv-
ing a massive hole shaped 
in the ground, a concrete 
mixer and heavy machin-
ery to extract the reinforced 
raw concrete sculpture from 
the ground. Constant ex-
periment with raw concrete 
castings encourages other 
types of experiments with 
non-conventional materi-
als, as polyurethane foam, 
easy and cheap commercial-
ly aff ordable, that expands 
best inside textiles molds 
like yintage clothing, bur-
lap sacks, etc. Even com-
binations of concrete and 
expandable foam on steel 
armatures are possible and 
very creative. In fact, any 
easy maneuverable objects, 
hollow and rigid enough 
to hold concrete and foam 
are prone for contemporary 
sculptural objects experi-
mentation. Th ese could be 
easy purchased from fl ea 
markets, junk yards, second 
hand general stores. 

Conclusions
Although ideologically blamed and constantly under suspicion,brutalism has a 

major infl uence over contemporary Visual Arts, especially on sculpture and its pres-
ent trends – sculptural object, installations, Social Memorials, post-graffi  tti urban in-
sertions. 

Concrete could be considered as today’s sculptural wonder material: it has ar-
tistic quality, is cheap, aff ordable, low tech and approachable for any DIY projects, 
easy to recycle and upcycle. Brutalism is still here, alive and well as cultural presence, 
but usually in small scale sculptural objects which exonerates any ideological suspi-
cions, mainly within former communist post-traumatised cultural spaces. 

Welcomed again in the past decades inside artistic practices, due to its aura 
as the most promising material of 20th century, concrete also entered Digital Age, 
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as prime material for architectural printing techniques. Sustainable concrete printers 
passed initial testing and are constantly developing. Architectural printers are expect-
ed, on medium term, to develop also artistic/sculptural applications, even for mon-
umental scales (e.g. British sculptor Anish Kapor and his Cement Coils at Gladstone 
Gallery, New York)

Brutalist sculptural practices, on small scales and in experimental context are 
highly recommended for educational artistic purposes (art teaching, workshops, cre-
ative projects) enhancing imagination and individual creativity, also exercising the 
perfect combination between a sculptural transposition technique and an artistic 
style originating from modernity that has evolved to postmodern and transhuman-
ism, with the price of scaling down dimensions. In a strange way, this scaling down is 
resemblance to Darwinist evolution – an artistic evolution determined by the change 
and evolution in cultural context of 21th century.

Contemporary design has also noticed the affordability, potential and adapt-
ability of raw cast concrete, with or without steel armature, mainly for medium sized 
household items involving high levels of aesthetics – tables, lamps, decorative items. 
In some cases, the clients are invited to customize their purchase by lightly damaging 
the thin concrete surfaces, uncovering portions of metal reinforcing, to make the ob-
ject one of a kind, unique creation. 

References
1. Mačkić, A. (2016) Mortal Cities Forgotten Monuments. Zürich, Switzerland: Park 

Books.
2. Stierli, Kulić. (2018) Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948 – 

1980: The Museum of Modern Art.
3. Cohen, J. L. (2011) Architecture in Uniform – Designing and Building for the Second 

World War. Paris, France: Éditions Hazan.
4. What are Spomeniks? Retrieved from https://www.spomenikdatabase.org/what-are-

spomeniks.
5. Modular Brutalist Sculpture by David Umemoto. Retrieved from http://www.dnmss.

co/modular-brutalist-sculpture-by-david-umemoto/.
6. Banner of Peace/ The Bells Monument. Retrieved from https://www.atlasobscura.

com/places/the-bells-monument-sofia-bulgaria.
7. Virilio, P. (1994) Bunker Archeology. New York, USA: Princeton Architectural Press.

Mihai Rusen, 
Lecturer, PhD, 

National University of Arts, 
Bucharest, Romania,

mihai_rusen@yahoo.com, 
+40 721 995 052

Brutalism and Raw Concrete – Tradition and Postmodernity for the Contemporary Sculptural Object



28

EFFECTS OF A PRACTICAL THEORETICAL PROGRAM 
BASED ON SCHOOL OF THE BACK IN HEALTHY ADULTS

Pablo Hernandez Lucas, Juan Lopez Barreiro,  
José Luis García-Soidan, Vicente Romo-Perez

ABSTRACT: Currently, low back pain has a high prevalence and has a great socio-econom-
ic impact worldwide, which constitutes a public health problem. Because of this, we set out 
as a research question, to know the effects of a theoretical-practical program “School of the 
Back”, which is based on SB in a healthy population. A quasi-experimental study was done 
with 41 healthy participants that were divided into control group, that do not modify their 
lifestyle and an experimental group who took part on the original program. All participants 
were measured of the range of lumbar mobility and the flexibility of the hamstring muscle, 
accelerometry was used to quantify the balance, and the SF-36 questionnaire. The program 
has beneficial effects for the prevention of low back pain in the healthy adult population, 
and produce an increase in trunk strength, range of joint mobility in flexion and an in-
crease in hamstring flexibility)

KEY WORDS: Back pain, Back School, Prevention.

Introduction
Back pain has such a global socioeconomic impact that it constitutes a public 

health problem [1,2]. In adults, back pain has a prevalence of 14%, specifically, back 
pain affects more than 632,045 million people worldwide (3). Of the 291 diseases 
studied in the Global Burden of Disease 2010 Study, low back pain are at the top of the 
list in terms of years of life adjusted for disability; This indicator refers to the burden 
of the disease in terms of the number of years lost with good quality of life (QL) [3].

In the United States, the direct costs of low back pain are more than 90 billion 
dollars; while indirect costs are estimated at $7.4 trillion, and in the United Kingdom 
the total cost is approximately 11 trillion pounds [4,5]. In Spain, according to the 
annual report of the national health system of the Ministry of Health, Social Services 
and Equality, low back pain is the cause of 12.5%   of sick leave, generating an expend-
iture of close to 16,000 million euros [6].

It is essential to know the main risk factors associated with back pain in order 
to act on them as a prevention. This disease presents a multifactorial approach: seden-
tary lifestyle, overweight, prolonged sitting, muscular trunk strength, flexibility of the 
muscles, poor postures and psychosocio-labor factors [7-10].

Currently, and increasingly frequently, lack of physical activity and sedentary 
lifestyle are considered one of the most common factors underlying low back pain 
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[11]. On the one hand, staying long periods in sitting, causes a weakening of the struc-
tures both at the joint and muscle levels and also, a decrease in metabolism, which 
favors overweight [11]. On the other hand, patients with lumbar pathology are usually 
prescribed moderate exercise [12,13].

Finally, psycho-occupational factors are often identified as a cause of chronic 
low back pain; Numerous studies relate the quality of sleep and stress with back pain, 
finding an increase in the probability of hospitalization of people [16,17]. In addition, 
certain positions or physical efforts at work are related to the risk of suffering back 
pain, so education in ergonomics is essential [1,18,19].

Prevention is one of the fundamental objectives in the treatment of low back 
pain, thus achieving a reduction in the serious socio-economic repercussions pro-
duced by it [20]. One of the most used tools in this prevention, is the School of the 
Back (SB) started in Sweden in 1969 by the physiotherapist Zachrisson Forssell, as 
well as all the variants we have today [21].

The SB is a theoretical-practical program of prevention and / or treatment of 
lumbar pathology. The thematic of the theoretical part revolves around basic concepts 
of anatomy and biomechanics, as well as healthy lifestyle tips. And in the practical 
part, patients learn to perform strengthening exercises and flexibility of the spine. The 
goal of EE is prevention, both primary and secondary. In a systematic review and me-
ta-analysis for the year 2019, it is observed that treatment with therapeutic exercise is 
more cost-effective compared to the usual medical care for subacute and chronic lum-
bar pain [4]. There are also studies that conclude that EE improves the quality of life 
and mental state by decreasing the negative psychological symptoms of patients such 
as demotivation, disillusionment, impoverished communication or depression [24].

Therefore, the objective of this work was to study the effects of the „PHL School 
of Back“ program (PHLSB) in healthy adults (Experimental Group, EG) and compare 
them with the values   obtained by healthy adults who do not participate in the pro-
gram (Control Group, CG).

Material and method
Design and sample
We conducted a quasi-experimental study, with a control group, in a conveni-

ence sample, carried out in a sports complex located in the city of Pontevedra (Spain), 
in which we compared the dependent variables before and after the intervention in 
the GE, as in the GC. All participants were asked for their informed consent. The 
research respected the ethical principles on human research, the Declaration of Hel-
sinki (2013) and the current Law on Data Protection of Spain

For the selection of the participants, we carried out an intentional non-proba-
bilistic sampling, in the city of Pontevedra, during the month of February 2019. There 
were 98 volunteers willing to participate in the study, to whom the criteria of Inclu-
sion: have an age between 18 and 65 years, take more than 3 months without any 
physical activity on a regular basis, be able to attend the measurement tests, not take 
medication, or present any musculoskeletal, rheumatic, metabolic, cardiological, neu-
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rological, or previous clinical history of back pathologies or with previous treatment. 
And as exclusion criteria were established: that they do not meet any of the inclusion 
criteria, that they missed more than 2 sessions of the PHL Back School program(EG), 
did not have access to informed consent, refused to perform the measurement tests or 
not being able to go to them. In Figure 1, you can see the fl ow chart followed for the 
selection of participants.

Figure 1. Flow diagram for the selection of the sample.

Instruments
Anthropometric analysis
Th e data of body mass index (BMI), height, weight and age were collected at 

the time of the study. For both anthropometric measurements the participants set 
out without shoes and sports clothes. For the weighing process, a scale meter (Model 
SECA 711 ®) was used, with an accuracy of ± 0.001 kg, the participant stood in the 
middle of the scale and the process was carried out three times, in case of repetition 
the measure the fi rst two was not made the third heavy. In case of having diff erent 
measurements, the average was made between the three weightings. Subsequently, the 
height was measured using the height meter with a millimeter scale. Th e participants 
were placed on the stadiometer in a stretched way with the heels of their feet attached, 
with their eyes facing the front and the head located in the Frankfort plane, passing 

Pablo Hernandez Lucas, Juan Lopez Barreiro, José Luis García-Soidan, Vicente Romo-Perez



31

through the porion (highest point of the external auditory canal) and through of the 
infraorbital point (lowest point of the lower edge of the orbit). Finally, the BMI was 
calculated with the collected data, automating the calculation in a Microsoft Excel 10 
sheet with the formula: BMI = Kg/m2.

Strength of trunk flexor musculature.
To measure it we use the PCT test. This measurement tool is part of the Ca-

nadian physical fitness test battery and is used in numerous articles to measure the 
strength of the abdominal muscles. Regarding its reliability, it has an intercalary con-
fidence interval ICC = 0.89 [17].

Strength of trunk extensor musculature
For this, we used the BST test, used to evaluate the isometric strength of the 

extensor muscle of the trunk, with an ICC> 0.90 [18]. The BST test is a good fast in-
strument, easy to perform and has a high reliability index.

Range of movement of flexion and lumbar extension
To measure the ROM variable of flexion, the LSTf test was used, fast, inexpen-

sive and with high reliability; for the measurement of lumbar flexion, with an ICC = 
0.97 and an ICC = C 0.76 for the extension measurement [19, 20].

Flexibility of the hamstring musculature
We analyzed it with the TT test, which presents high reliability and validity, 

both in women and men [21].
Quality of life
To measure this multifactorial and subjective variable, we used the SF-36 ques-

tionnaire, according to the protocol described by its authors [22].
Program of intervention
The control group continued with its daily activity, without any other type of 

indication, except to go to perform the measurements on the indicated days. The ex-
perimental group carried out an original theoretical-practical program based on EE, 
called EEPHL. This program was carried out during 9 weeks with a frequency of 2 
weekly classes, making a total of 16 classes with a duration of 45 minutes. Of all the 
classes, 14 had a practical focus and the other 2 had a theoretical focus. Table 1 sum-
marizes the intervention carried out in the experimental group.

Table 1. Intervention program on PHL School of Back program (PHLSB).
Number Session type Name Main Objective

1 Registration of 
Data

Pre-test Obtaining informed consent and the initial 
measurements of the sample

2 Theory
lesson

Anatomy and 
applied biome-

chanics

Knowing the anatomy of the spine, its move-
ments and how to perform it

3-5 Practical les-
son

Exercises without 
material 

Perform and learn strengthening and flex-
ibility exercises without attachments

6 Theory
lesson

Emotion and 
posture

Know how our emotions can influence our 
posture and learn relaxation techniques.
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7-8 Practical les-
son

Exercises without 
material

Perform and learn strengthening and flex-
ibility exercises without attachments

9-11 Practical les-
son

Exercises with 
elastic band

Perform and learn strengthening and flex-
ibility exercises with elastic band.

12-14 Practical les-
son

Exercises with 
Toning Ball 0.5 

kg

Perform and learn strengthening and flex-
ibility exercises with Toning Ball.

15-17 Practical les-
son

Exercises with 
dumbbell 1 kg

Perform and learn strengthening and flex-
ibility exercises with dumbbell.

18 Registro de 
datos

Post-test Obtain the measurements of the participants 
at the end of the intervention.

Statistical analysis 
First, we performed a descriptive analysis of the sample in relation to the an-

thropometric data (age, weight, height and BMI), exporting the data collection grid 
made with the Excel 2016® program, to the software program STATA 15.0 for Win-
dows ®. Measures of central tendency and dispersion were analyzed (mean, standard 
deviation, median and confidence interval). With these data, Table 2 was made, ac-
cording to the dependent variables analyzed (intervention program), and independ-
ent variables, measured according to the instruments discussed above, and taking into 
account the group to which they belonged (GC and GE). Secondly, we checked if the 
variables followed a normal distribution with the Shapiro-Wilk test and the homoge-
neity of variance with the Levene test, and thus be able to analyze the results according 
to the type of distribution they presented. In this way we check the modifications 
of each group between the pre-post-test of each dependent variable, by means of a 
MANOVA test. The level of significance was established at p <0.05.

Results
Table 2 shows the means (M), standard deviations (SD), median (P50) and con-

fidence interval (95% CI) of the variables analyzed, in the CG and GE, before carrying 
out the 16 sessions of the PHLSB program. 
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Table 2. Descriptive analysis of the sample in relation to EG and CG, pre and post-intervention.
Pre-test GE (n=27) Pre-test GC (n=14)

M ± SD P50 (95% IC) M ± SD P50 (95% IC)

Age (years) 51.14 ± 7.47 51 (48.2-54.1) 50.86 ± 4.5 51.5 (48.26-53.46)

Weight (Kg) 59.33 ± 9.24 56 (55.68-62.99) 60.18 ± 8.22 57.75 (55.43-64.94)

Height (cm) 159.49 ± 9.13 157 (155.87-163.1) 160.9± 9.69 157.05 (155.31-166.5)

BMI (Kg/m2) 23.19 ± 1.25 23.09 (22.69-23.69) 23.28 ±0.79 23.29 (22.69-23.81)

PCT 28.48 ± 4.54 28 (26.69-30.28) 26.36 ± 2.99 26 (24.64-28.08)

BST 108.4 ± 15.7 110 (102.23-
114.66)

105.79 ± 
11.72 105.5 (99.01-112.55)

LSTf 6.75 ±0.56 6.9 (6.53-6.97) 6.54± 0.44 6.5 (6.28-6.79)

LSTe 2.59 ±0.28 2.5 (2.48-2.7) 2.56 ±0.29 2.5 (2.39-2.73)

TT 0.58 ± 5.9 0.2 (-1.73-2.90) 0,46 ± 6.65 -1.05 (-3,39-4.31)

B 2.74 ± 0.89 2.87 (2.39-3.1) 2.99 ± 0.75 2.97 (2.55-2.34)

pSF36 57.95 ± 4.74 57.9 (56.07-59.83) 57.89 ± 3.97 57.65 (55.6-60.18)

sSF36 58.56 ± 3.46 58.9 (57.19-59.93) 57.23 ± 3.93 58 (54.96-59.45)

 Post-test GE (n=27) Post-test GC (n=14)
χ P50 (95% IC) χ P50 (95% IC)

Age (years) 51.14 ± 7.47 51 (48.2-54.1) 50.86 ± 4.5 51.5 (48.26-53.46)

Weight (Kg) 59.33 ± 9.24 56 (55.68-62.99) 60.18 ± 8.22 57.75 (55.43-64.94)

Height (cm) 159.49 ± 9.13 157 (155.87-163.1) 160.9± 9.69 157.05 (155.31-166.5)

BMI (Kg/m2) 23.19 ± 1.25 23.09 (22.69-23.69) 23.28 ±0.79 23.29 (22.69-23.81)

PCT 33.78 ± 4.31 30 (29.24-32.71) 25.57 ± 2.87 25 (23.91-27.23)

BST 115.1 ± 16.8 115 (108,4-121.8) 102.5 ± 9.13 101 (97,22-107,78)

LSTf 6.97 ±0.58 6.7 (6.62-6.98) 6.49± 0.46 6.4 (6.23-6.76)

LSTe 2.63 ±0.36 2.6 (2.48-2.7) 2.52 ±0.31 2.6 (2.34-2.7)

TT 4.03 ± 5.17 2 (0.82-4.51) 0,04 ± 6.38 -1.25 (-3,64-3.71)

B 2.44 ± 0.96 2.86 (2.33-2,9) 2.95 ± 0.67 2.9 (2.57-3.35)

pSF36 58.95 ± 3.92 58 (57.32-60.16) 58.34 ± 5.58 57.5 (55.1-61.57)

sSF36 58.20 ± 3.58 58 (56.65-58.92) 56.97 ± 3.63 56,76 (54.87-59.07)

BMI: Body Mass Index; PCT: Partial curl-up test; BST: Biering-Sorensen test; LSTf: Lumbar 
Schober modified in flexion, LSTe: Lumbar Schober modified in extension; TT: Toe Touch 
Test; B: balance; pSF36: physical dimension of the SF-36 questionnaire; sSf36: psychosocial 
dimension of the questionnaire SF-36; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.
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Table 3. Results of the different variables analyzed, before and after the intervention (I). 
EG (n=27) CG (n=14)

 Pre-test   Post-test      Pre-test  Post-test

M ± SD M ± SD p M ± SD M± SD p

PCT 28.48 ± 4.54 33.78 ± 4.31 < 0.001*** 26.36 ± 2.99 25.57 ± 2.87 0.17

BST 108.4 ± 15.7 115.1 ± 16.8 0.001** 105.79 ± 11.72 102.5 ± 9.13 0.14

LSTf 6.75 ±0.56 6.97 ±0.58 < 0.001*** 6.54± 0.44 6.49± 0.46 0.16

LSTe 2.59 ±0.28 2.63 ±0.36 0.133 2.56 ±0.29 2.52 ±0.31 0.72

TT 0.58 ± 5.9 4.03 ± 5.17 < 0.001*** 0,46 ± 6.65 0,04 ± 6.38 0.23

B 2.74 ± 0.89 2.44 ± 0.96 0.009** 2.99 ± 0.75 2.95 ± 0.67 0.27

pfSF36 57.95 ± 4.74 58.95 ± 3.92 0.056 57.89 ± 3.97 58.34 ± 5.58 0.79

sSF36 58.56 ± 3.46 58.20 ± 3.58 0.39 57.23 ± 3.93 56.97 ± 3.63 0.61

PCT: Partial curl-up test; BST: Biering-Sorensen test; LSTf: Lumbar Schober modified in flex-
ion, LSTe: Lumbar Schober modified in extension; TT: Toe Touch Test; B: balance; pSF36: 
physical dimension of the SF-36 questionnaire; sSf36: psychosocial dimension of the question-
naire SF-36; *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.

Table 4. Results of the different variables analyzed, before and after the intervention (II).
Pre-test_GCvsGE Prost-test_GCvsGE

Variable p p(H) p p(H)
PCT 0.122 0.329 <0.001*** 0.093
BST 0.488 0.045* 0.022* 0.001*
LSTf 0.223 0.435 0.012* 0.41
LSTe 0.739 0.790 0.035* 0.43
TT 0.954 0.291 0.037* 0.130
B 0.385 0.453 0.821 0.049*

pSF36 0.964 0.608 0.686 0.250
sSF36 0.270 0.566 0.304 0.878

PCT: Partial curl-up test; BST: Biering-Sorensen test; LSTf: Lumbar Schober modified in flex-
ion, LSTe: Lumbar Schober modified in extension; TT: Toe Touch Test; B: balance; pSF36: 
physical dimension of the SF-36 questionnaire; sSf36: psychosocial dimension of the question-
naire SF-36; p(H): homoscedasticity (Levene test); *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001.

Discussion
In this study, we could observe improvements or positive effects on the part of 

the healthy participants belonging to the EG, among which the significant improve-
ments, obtained both in the FFT and in the FFE, as well as the improvement of the 
ROM of flexion of the lumbar spine stand out. and that of FIM. All the aforemen-
tioned variables had significant improvements within the GE pre-post-test, as well 
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as when comparing these results with the CG. There is enough evidence, although of 
low scientific quality, about the positive effects of PHLSB in people with pathology or 
low back pain, in terms of pain reduction and increased functionality [23]. However, 
there is little evidence on the benefits of EE in this region in healthy people, despite 
the fact that one of the main objectives of EE-based programs is primary prevention 
[22-24]. After analyzing the results obtained in this study, we can observe statistically 
significant improvements in the population group “healthy people” after carrying out 
a theoretical-practical program based on PHLSB.

One of the improvements obtained by the participants after carrying out the 
PHLSB program was an increase in the strength of the flexor and extensor trunk muscles. 
This is beneficial for the prevention of low back pain, since people will be able to reach an 
adequate tone of the trunk musculature, which will allow them to adopt correct postures 
that do not cause overloads in the spine; thus preventing possible pain and / or injury that 
would otherwise occur more likely, in line with that established by Stochkendahl M et al 
[12]. A good example based on biomechanics is that people who do not have a good ab-
dominal muscle tone are more likely to adopt hyperlordotic postures during standing. In 
the same way, those people who do not have a good paravertebral tone are more likely to 
adopt hypercifotic postures. Therefore, following the previous reasoning, the strengthen-
ing of the trunk musculature is fundamental for the prevention of back pain. In the same 
line, the article França et al. [14] conclude that stabilization and trunk flexibility exercises 
improve functionality in patients with chronic lumbar nonspecific pain.

Another of the significant improvements observed in this study was the increase 
in ROM in flexion of the lumbar spine and that of the FIM. The study by Esola et al [15] 
associates the lack of flexibility with the increased risk of low back pain and the reduc-
tion of ROM of the spine. Tousignant et al [13] also associate in their study a relation-
ship between low back pain and the ROM of lumbar flexion measured with the LSTf, 
this test was the one used for our study. Therefore, we consider that since the partici-
pants significantly improved the ROM of lumbar flexion and the FIT could reduce the 
probability of suffering chronic low back pain. It should be mentioned that we also had 
a slight improvement for the lumbar extension ROM, although this was not significant. 
Perhaps because the sample was insufficient for the small variations in this test to be 
significant. Taking into account the results obtained, we observed that the EEPHL pro-
gram has positive effects on the healthy population, especially at the level of strength in 
the trunk musculature, as well as in the hamstring flexibility and joint ROM in lumbar 
spine flexion. This makes it a program that can help prevent pains and / or pathologies 
of the lumbar spine. The main limitations of the work we must point out were small and 
composed exclusively of women. There was a high experimental death in the CG.

Conclusions
The theoretical-practical program EEPHL presents beneficial effects for the 

healthy adult population. The participants of the EEPHL program have increased flex-
or and extensor trunk strength measured with the Partial curl-up test and Biering-So-
rensen test. We found an improvement in the range of lumbar flexion movement after 
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the completion of the EEPHL program with the modified lumbar Schober test. The 
EEPHL program application increases the flexibility of the ischiosural musculature 
measured by the Toe Touch Test.

References:
1. Jiménez ÚO. Occupational low back pain and disability at work. Rev fisioter. 2007; 

6(2): 17-26.
2. Covarrubias-Gómez A. Lumbalgia: Un problema de salud pública. 2010; 33: 106-9. 
3. Vos T, Flaxman AD, Naghavi M, Lozano R, Michaud C, Ezzati M, et al. Years lived 

with disability (YLDs) for 1160 sequelae of 289 diseases and injuries 1990–2010: 
a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet. 2012; 
380(9859): 2163-96. 

4. Miyamoto GC, Lin C-WC, Cabral CMN, van Dongen JM, van Tulder MW. Cost-ef-
fectiveness of exercise therapy in the treatment of non-specific neck pain and low 
back pain: a systematic review with meta-analysis. Br J Sports Med. 2019; 53(3): 
172-81. 

5. Dagenais S, Caro J, Haldeman S. A systematic review of low back pain cost of illness 
studies in the United States and internationally. Spine J. 2008; 8(1): 8-20. 

6. [6]. Mscbs.gob.es [Internet]. Madrid: Ministerio de sanidad, servicios sociales e An-
ual del Sistema Nacional de Salud 2017. Retrieved by: https://www.mscbs.gob.es/
estadEstudios/estadisticas/

sisInfSanSNS /tablasEstadisticas/
7. Balagué F, Mannion AF, Pellisé F, Cedraschi C. Non-specific low back pain. Lancet. 

2012 ;379 (9814): 482-91. 
8. Baranda PS, Ayala F, Cejudo A, Santonja F. Descripción y análisis de la utilidad de 

las pruebas sit-and-reach para la estimación de la flexibilidad de la musculatura is-
quiosural. REEFD. 2012; 396: 119-33.

9. Menezes Costa LC, Maher CG, Hancock MJ, McAuley JH, Herbert RD, Costa LOP. 
The prognosis of acute and persistent low-back pain: a meta-analysis. CMAJ. 2012; 
184(11): 613-24. 

10. On behalf of the COST B13 Working Group on Guidelines for Prevention in Low 
Back Pain, Burton AK, Balagué F, Cardon G, Eriksen HR, Henrotin Y, et al. Chap-
ter 2 European guidelines for prevention in low back pain. 2004. Eur Spine J. Marzo 
de 2006; 15(Suppl 2): S136-68. 

11. Jans MP, Proper KI, Hildebrandt VH. Sedentary Behavior in Dutch Workers. Am J 
Prev Med. 2007; 33(6): 450-4. 

12. Stochkendahl MJ, Kjaer P, Hartvigsen J, Kongsted A, Aaboe J, Andersen M, et al. 
National Clinical Guidelines for non-surgical treatment of patients with recent on-
set low back pain or lumbar radiculopathy. Eur Spine J. 2018; 27(1): 60-75. 

13. Tousignant M, Poulin L, Marchand S, Viau A, Place C. The Modified – Modified 
Schober Test for range of motion assessment of lumbar flexion in patients with low 
back pain: A study of criterion validity, intra- and inter-rater reliability and mini-
mum metrically detectable change. Disabil Rehabil. 2005; 27(10): 553-9. 

14. França FR, Burke TN, Caffaro RR, Ramos LA, Marques AP. Effects of Muscular 
Stretching and Segmental Stabilization on Functional Disability and Pain in Pa-
tients with Chronic Low Back Pain: A Randomized, Controlled Trial. J Manipula-
tive Physiol Ther. 2012; 35(4): 279-85. 

Pablo Hernandez Lucas, Juan Lopez Barreiro, José Luis García-Soidan, Vicente Romo-Perez



37

15. Esola MA, McClure PW, Fitzgerald GK, Siegler S. Analysis of lumbar spine and hip 
motion during forward bending in subjects with and without a history of low back 
pain. Spine. 1996; 21: 71-8. 

16. Ardito RB, Pirro PS, Re TS, Bonapace I, Menardo V, Bruno E y cols. Mindful-
ness-Based Stress Reduction Program on Chronic Low-Back Pain: A Study Inves-
tigating the Impact on Endocrine, Physical, and Psychologic Functioning. J Altern 
Complement Med. 2017; 23(8): 615-23. 

17. Kovacs FM, Seco J, Royuela A, Melis S, Sánchez C, Díaz-Arribas MJ, et al. Patients 
With Neck Pain are Less Likely to Improve if They Experience Poor Sleep Quality: 
A Prospective Study in Routine Practice. Clin J Pain. 2015; 31(8): 713-21. 

18. Driessen MT, Proper KI, Anema JR, Bongers PM, van der Beek AJ. Process eval-
uation of a participatory ergonomics programme to prevent low back pain and 
neck pain among workers. Implement Sci [Internet]. 2010 [acceso 24 de abril de 
2019]; 5(1). Disponible en: http://implementationscience.biomedcentral.com/arti-
cles/10.1186/1748-5908-5-65.

19. Johnston V, Gane EM, Brown W, Vicenzino B, Healy GN, Gilson N, et al. Feasibili-
ty and impact of sit-stand workstations with and without exercise in office workers 
at risk of low back pain: A pilot comparative effectiveness trial. Applied Ergonom-
ics. 2019; 76: 82-9. 

20. Palomino Aguado B, Jiménez Cosmes L, Ferrero Méndez A. El dolor lumbar en el 
año 2009. Rehab. 2010; 44(1): 69-81. 

21. Zachrisson Forssell M. The Swedich Back School. Physiotherapy. 1980; 66: 112-
116. 

22. Miralles I. Prevención del dolor lumbar. Efectividad de la Escuela de Columna. Rev 
Soc Esp Dolor. 2001; 8: 14–21. 

23. Parreira P, Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, Koes BW, Poquet N, et al. 
Back Schools for chronic non-specific low back pain. Cochrane Back and Neck 
Group, editor. Cochrane Database Syst Rev [Internet]. 3 de agosto de 2017 [cita-
do 25 de abril de 2019]; Disponible en: http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.
CD011674.pub2

24. Morone G, Iosa M, Paolucci T, Fusco A, Alcuri R, Spadini E, et al. Efficacy of 
perceptive rehabilitation in the treatment of chronic nonspecific low back pain 
through a new tool: a randomized clinical study. Clin Rehabil. 2012; 26(4): 339-50. 

Pablo Hernandez Lucas, 
Predoctoral Student, 

University of Vigo, 
Faculty of Education and Sport Sciences

Juan Lopez Barreiro, 
Predoctoral Student, 

University of Vigo, 
Faculty of Education and Sport Sciences

Effects of a Practical Theoretical Program Based on School of the Back in Healthy Adults



38

José Luis García-Soidan, 
PhD. Full Professor, 

Univesity of Vigo, 
Faculty of Education and Sport Sciences, 

Dep. Special Didactics

Vicente Romo-Perez, 
PhD. Full Professor, 

Univesity of Vigo,
Faculty of Education and Sport Sciences, 

Dep. Special Didactics

Pablo Hernandez Lucas, Juan Lopez Barreiro, José Luis García-Soidan, Vicente Romo-Perez



39

ОЦЕНКА НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УЧИТЕЛИТЕ ОТ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Аксения Б. Тилева

ASSESSMENT OF DIGITAL COMPETENCIES  
OF PRESCHOOL TEACHERS

Akseniya B. Tileva 

ABSTRACT: The article presents an analisis of the results of survey that focuses on the 
assessment of digital competencies of preschool teachers in Bulgaria.The analysis of docu-
ments aimet at the development of teaching staff and opportunity for increze the ways for 
cvalification. The article notes the deficit in regard to clear standarts, rules and instruments 
for assessment of digital competencies of teachers in Kindergartens.

KEY WORDS: digital competencies, professional competencies, preschool teachers, regulations.

Динамичните помени в обществените отношения и очаквания през по-
следните години, бурното навлизане на информационните и комуникационни-
те технологии в човешкия живот поставят нови предизвикателства пред тради-
ционните образователни модели и традиционните форми на общуване.

Нашето общество се развива бързо и е все по-многообразно. Училището, 
като огледало на това общество, е необходимо да се развива със същата скорост 
и в същата посока. Училището и детската градина са изправени пред много про-
мени, които оказват влияние на всички нива и на всички заинтересовани страни.  
Спецификата на работа в предучилищното детско заведение изисква високи 
професионални компетенции, творческо мислене, вдъхновяващо стратегиче-
ско лидерство, осигуряващо визията и посоката към ефективността и успеха. 
Убедени сме, че постоянен успех може да постигне само този, който се съумее 
да се приспособи към променящите се условия. 

Промяна, новост, иновация, реформа – колко пъти сме чували тези думи 
по посока на образованието. Не става дума да бъдем модерни и актуални на 
всяка цена, а да сме добре подготвени за всяка промяна. Случването на положи-
телната промяна е сложен процес, за който няма универсална рецепта, затова 
в условията на конкурентност, приоритетно за предучилищното образование е 
повишаване качеството на предлаганата педагогическа услуга, както е посочено 
в Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри – 2014 – 2020
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„Качеството на образованието е от съществено значение за устойчивия 
растеж на Република България. Решаващо условие за качествено образование 
са подготвеността на педагогическите кадри, тяхното обучение и квалифика-
ция, както и свързаните с това политики, съответстващи на динамично про-
менящите се социални и икономически условия. В този смисъл от значение са 
и нормативните документи, регулиращи процесите в образователната система, 
различните европейски, национални и регионални програми за обезпечаване 
на образователните и квалификационните дейности, социалната и здравната 
сигурност на работещите в образователната системата.“[5, стр.3]

От 01 Август 2016 г. влезе в сила Законът за предучилищното и училищ-
ното образование. Законът за първи път определя и 19 Държавни образовател-
ни стандарта, които са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите 
в системата на предучилищното и училищното образование, както и за услови-
ята и процесите за тяхното постигане. (чл. 22 ал. 1 от ЗПУО). Без аналог в досе-
гашната нормативна уредба са ДОС за гражданското, здравното, екологичното 
и интеркултурното образование; ДОС за институциите; ДОС за физическата 
среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, 
училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие; ДОС за статута 
и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагоги-
чески специалисти; ДОС за управление на качеството в институциите; ДОС за 
инспектирането на детските градини и училищата; ДОС за финансирането на 
институциите; ДОС за нормирането и заплащането на труда; ДОС за организа-
цията на дейността в училищното образование. Всички тези нови регламенти 
превръщат темата за оценката на учителските компетенции в изключително 
навременна и необходима за развитието на педагогическата теория и практика. 

„Навлизането на дигиталните технологии трансформира почти всеки ас-
пект от нашия живот и промените се случват с такъв темп, че трудно да бъдем 
в крак с тях“, както споделя Европейският комисар по образованието, култу-
рата, младежта и спорта Тибор Наврачич. Всички – работниците, учениците, 
студентите, гражданите – трябва да се сдобият с новите умения и способно-
сти, необходими за пълноценното оползотворяване на възможностите, които 
сега се откриват пред нас. Дигиталните умения са необходими не само за почти 
всички професии. Всеки се нуждае от поне някакви базови дигитални умения, 
за да може да живее, учи, общува и участва в обществото. Образованието има 
ключова роля в това отношение, а детската градина е мястото, където може да 
се положат здравите основи на успешното дигитално гражданство.

Едно от задължителните условие за успешно учене е мотивацията. Моти-
вираният учещ не може да бъде спрян. Днес всички ние, учителите, които сме 
завършили университет преди 15–20, 30 години, сме изправени пред предизви-
кателството да обучаваме деца, които ще работят и ще се реализират след 15 – 
20 – 30 години. Много световни прогнозисти твърдят, че след 20 години 90% от 
професиите ще бъдат абсолютно нови, неизвестни сега. Въпросът е – на какво 
учим децата си? Можем ли да говорим на един език с „дигиталните граждани“? 
Какви знания и умения ще са необходими и полезни на днешните деца, така, че 
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да придобият подходящи компетенции, за да се влеят в пазара на труда и да се 
задържат там, но също така и как да ги възпитаме, че да са ангажирани, незави-
сими и успешни граждани на Европа? 

Дали и доколко учителите от детските градини в България са подготвени 
и готови да отговорят на нуждите от модернизация на методите на обучение ще 
се оцени по време на първите инспекции, които предстои да се извършат през 
2020 г., както се предвижда в чл.22 ал. 4 от ЗПУО и издаденият в тази връзка 
Държавен образователен стандарт за инспектирането на детските градини и 
училищата.

За четвърта година в новата Национална програма „Информацион-
ни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и 
училищното образование“ са включени и институции от системата на пре-
дучилищното образование. Чрез финансираните по Програмата дейности са 
внедрени съвременни методи за електронно обучение, като едновременно се 
набляга и на обучението на педагогическите специалисти за търсене и предста-
вяне на подходящо съдържание в съответната възрастова група. По този начин 
се реализира общата цел на Националната програма – Подобряване качество-
то и възможностите за електронно обучение в системата на предучилищното 
и училищното образование, достъп до съвременни информационни и кому-
никационни технологии, внедряване на иновативни съвременни обучителни 
методи и създаване на условия за обучение на педагогическите специалисти 
за ползването им. По информация на управляващите дейността експерти от 
МОН, до момента само в детските градини, инвестираните средства са над 20 
милиона лева. Тези средства са използвани за закупуване на интерактивно мул-
тимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от системата 
на предучилищното образование. Така само чрез финансиране от държавата са 
осигурени повече от 12000 нови интерактивни дъски.

Реализирането на политиката на Министерството на образованието за 
модернизиране и осигуряване на висококачествен образователен процес по-
ставя и въпросът за готовността на учителите от детските градини да отговорят 
на обществените очаквания и потребности в тази посока. Това ни мотивира да 
проучим нагласите на педучилищните педагози да използват новите дигитални 
ресурси, да прилагат създадените електронни обучителни модули или сами да 
създават презентации на преподаваното учебно съдържание.

За нуждите на дисертационен труд на тема „Оценка на педагогическите и 
дигиталните компетенции на учителите от детските градини“ беше направено 
емпирично изследване, което да определи нагласите и възможностите на учите-
лите от детските градини да използват и прилагат дигитални ресурси.

Приемаме, че „дигиталните компетенции включват увереното и критич-
но използване на технологиите на информационното общество за работа, за-
бавление и общуване“, както е посочено в Препоръката на Съвета на Европей-
ския съюз относно ключовите компетентности за учене през целия живот. 
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Като подходящ инструментариум за изследването е избран он-лайн въ-
просник, който беше изработен чрез drive.google.com и изпратен до електрон-
ните пощи на директори на детски градини от цялата страна с молба да го раз-
пратят на учителите си. Съзнателно използвахме он-лайн анкета, защото отго-
варящите най-малко използват електронна поща и притежават начални умения 
(ниво 1) за използване на интернет.

В проучването се включих 133 учители от детски градини и подготвител-
ни групи в училища. В настоящата статия ще разгледаме част от въпросите и 
получените отговори и ще се постараем да очертаем тенденции, възможности 
и затруднения при оценяването на дигиталните компетенции на учителите от 
детските градини.

Разпределението на участниците в анкетата по възраст е както следва – 
69 от участниците, или 52 % са на възраст 45–55 години, 15 участници, или 11 % 
са на възраст 24-33 години; 26 от попълнилите анкетата, или 20% са на възраст 
34–44 години и 17 % или 23 са на възраст над 56 години. Статистическите данни 
потвърждават тенденцията за застаряване на педагогическия персонал и необ-
ходимостта от набелязване на конкретни мерки за преодоляване на проблема. 
Предстои да се отчете дали политиката на Министарството на образованието 
по посока привличане и задържане на младите специалисти в системата, вклю-
чително с повишаване на материалното стимулиране и възможностите за бързо 
кариерно израстване на младите учители ще доведе до промяна в ситуацията. 
Изследването потвърждава още една тенденция – 129 от анкетираните са жени 
и едва 4 мъже. Като степен на образование 101 от участниците в изследването 
са магистри и 32 са с бакалавърска степен. 

Във връзка с обекта на настоящето изследване, а именно дигиталните 
компетенции на учителите от предучилищното образование, са зададени въ-
проси, които да очертаят изводите относно нивото на дигитална грамотност, 
самооценката и възможностите за подобряване на дигиталните компетенции на 
педагозите. На въпроса „Някога участвали ли сте в курс по основи на ИКТ?“ – 
61 % или 83 учители отговарят утвърдително. Повечето от отговорилите с „да“ 
на въпроса са във възрастовата категория 34-55 години – т.е. учители с над 10 
години учителски стаж. Четиридесет от участниците в анкетата не посочват да 
са участвали в подобно обучение и това са предимно млади учители и учители 
на възраст над 55 години. Ако приемем, че младите хора притежават известни 
дигитални умения, придобити в хода на средното и висшето си образование, 
нежеланието или невъзможността на учителите с голям педагогически стаж да 
участват в такова обучение е тревожно. Децата, които посещават детските гра-
дини, днес са децата на дигиталното общество. Те имат нужда не само да се учат 
и социализират в естествената детска греда, но и да задоволяват своя естествен 
стремеж към познание чрез модерните, съвременните канали за информация. 
За тях достъпа до информация е на „един клик разстояние“ и от учителя зависи 
да направи достъпът до тази информация осмислен, полезен и безопасен. Би 
било много полезно да се разработи концепция за задължително обучение и 
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повишаване квалификацията на всички учители за ползване и разработване 
на различни учебни презентации. В този смисъл ще се реализира и желанието 
на повече от 90 % от анкетираните за включване в обучение, което би било 
полезно за работата им. Голяма част от педагозите предпочитат смесен тип обу-
чение – една част онлайн и една част очи в очи. 

Въпросите, които очертават нагласите на учителите по повод използ-
ването на технологиите в обучението както и нивото на дигиталните им по-
знания, включваха 51 твърдения, които всеки участник според вътрешното 
си убеждение трябваше да избере. Беше посочено, че няма верни или грешни 
отговори и могат да изберат от петстепенна скала, която най-точно отразява 
тяхното мнение.

В настоящата статия ще разгледаме част от въпосите и получените отго-
вори, за да очертаем общата картина на нивото на дигиталните компетенции на 
учителите от детските градини в България. На твърдението „Следя новите тех-
нологии“ 88 участници са отговорили „съгласен“, 20 „категорично съгласен“ и 
едва 12 анкетирани са отговорили „несъгласен“. Тревожен е отговорът на 21 от 
попълнилите анкетата, които са избрали за свой отговор „не мога да преценя“. 
Техният брой е относително малък, но все пак е 17% от всички запитани. Заед-
но с тези, които са посочили, че не следят новите технологии, се очертава една 
сериозна слабост в системата, която и води до разминаване с националните и 
европейските политики за учене през целия живот и придобиване на доста-
тъчни дигитални компетентности, особено при учителите от предучилищната 
степен.

На твърдението „Знам как да използвам различен софтуер в моята област 
на преподаване“ по-малко от половината – 59 участници са избрали за отговор 
„категорично съгласен“ и „съгласен“; 35 са отговорили „не мога да преценя“, 
25 – „несъгласен“ и 4 „категорично несъгласен“. Разпределението на негативно 
отговорилите по възрасти и степен на образование не може да очертае тенден-
ция, защото сред тях има и млади, и учители с по-голям стаж, както и магистри, 
и със степен бакалавър. Но се очертава много тревожна тенденция за неумение 
на учителите да използват ефективно дигиталните ресурси, за които е инвести-
ран значителен публичен финансов ресур, каквито са средствата по Национал-
ните програми на МОН. Това твърдение, както и отговорите на твърдението 
„Притежавам достатъчно технологична информираност и умения да развивам 
познанията си в моята област на преподаване“, където отново повече от поло-
вината от анкетираните – 69, са отговорили „несъгласен“ и „не мога да преце-
ня“ ни дават възможност да направим следните изводи:

– Необходимо е да се създадат механизми, които да осигурят възмож-
ност всеки учител да придобие достатъчни дигитални умения за из-
ползване на ИКТ в работата си;

– Необходимо е да се обвърже кариерното развитие на учителите и ди-
ференцираното заплащане на труда им в рамките на една длъжност с 
личната им квалификация, основано на компетентностния подход;
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– Необходимо е да се разработи стандарт или механизъм за оценка на 
дигиталните компетенции на учителите от детските градини.

Както е посочено в чл. 43 ал. 1 на Наредбата за статута и професионално-
то развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти  – 
„Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване 
и обогатяване на компетентностите на педагогическите специалисти за ефек-
тивно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно 
развитие“. Традиционната училищна система на ХХ век е остаряла. Глобали-
зацията и масовото навлизане на новите технологии през 21-ви век коренно 
променят методите на обучение и следователно нашата система на преподаване 
трябва да претърпи цялостна ревизия. Днес обучението в детските градини не 
бива да се фокусира само върху съдържанието. Наша мисия трябва да е обу-
чение модерно, интересно, полезно и развиващо за всички деца. Не на послед-
но място от учителите в детските градини зависи да поставят здравата база на 
дигиталните умения на децата, тъй като те ще бъдат ключови за правилното 
им развитие и възможностите за кариера в света, които ги очакват, след като 
напуснат училище.
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ОБУЧЕНИЕТО, КВАЛИФИКАЦИЯТА  
И ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ  

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ – АКТУАЛНИ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКИ АСПЕКТИ

Александрина Г. Величкова

TRAINING, QUALIFICATION AND PROFESSIONAL 
DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL SPECIALISTS – 

CURRENT ORGANIZATIONAL MANAGEMENT ASPECTS
Aleksandrina G. Velichkova

ABSTRACT: If XX century was the age of technique, the 21st century is the age of informa-
tion and knowledge. One of the main modern management concepts is the need for contin-
uous learning – a knowledge-based economy; learning organization; lifelong learning. And 
if this applies to business organizations as a whole, it is even more valid for educational 
institutions that are called upon to educate and educate adolescents. In order to be able 
to fulfill their goals, educational institutions should become learning organizations. This 
requires that their staff never ceases to develop and improve.

KEY WORDS: training, qualification, professional development of pedagogical specialists.

Обучението, квалификацията и професионалното развитие на педагоги-
ческите специалисти са във фокуса на вниманието на световните и европей-
ските форуми за образователно развитие. В заключителните документи на све-
товния форум „Образование за всички“ свикан през март 1990 г. в Джомтиен, 
Тайланд, се подчертава, че „качеството и методиката на базовото образование 
могат да бъдат усъвършенствани чрез разумно приложение на образователни 
технологии…, като за внедряването им трябва … и подготовка на преподава-
тели и други специалисти от областта на образованието за работа с тези тех-
нологии [29:29]. Чрез решенията на Европейския съвет в Лисабон през март 
2000 г. и развити на заседанията на Европейския съвет в Стокхолм и Барселона 
се създават условия за подобряване на използването на новите информацион-
ни технологии в образованието. Докладът на Европейската комисия набелязва 
важни аспекти за стартиране и реализиране на проекти, свързани с интернет 
партньорства, като сред тях е обучаване на учителите … в многоезично и мул-
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тикултурно измерение. На заключителното пленарно заседание на Световния 
образователен форум през април 2000 г. в Дакар, Сенегал, се приема документ, 
наречен „Рамка на действие от Дакар“ с по-конкретното заглавие „Образова-
ние за всички: изпълнение на нашите колективни задължения“, където сред 
приетите стратегии е и повишаване статуса, ентусиазма и професионализма на 
преподавателите. Европейският парламент в специална декларация от септем-
ври 2007г. призова държавите членки „да подкрепят първоначалната и допъл-
нителната квалификация на учителите, да повишават тяхната мотивация и да 
подобряват качествените условия на училищния живот, тъй като тези фактори 
са решаващи за постигането на ефикасност и равнопоставеност на европейски-
те системи за образование и обучение“ [20].

Проведените през последните десетилетия реформи в образованието по-
казаха, че един от основните фактори за успех на всяко начинание в тази област 
е равнището на подготовка и особено на квалификация на педагогическите и 
управленските кадри. Идеята за квалификацията на педагогическите специа-
листи не е нова, но през последните десетилетия тя излиза все повече на преден 
план. За нейната реализация са разработени и функционират успешно специ-
ални програми. Новото в тях, освен акцентите за издигане ролята на съвмест-
ната работа между учителите, е това, че се използват постиженията на съвре-
менната наука за организациите, за управлението (мениджмънта), социалната 
психология, психологията на управлението. Така образователната институция 
се включва в една по-цялостна социална система, като се използват възмож-
ностите на съвременната наука за оптимизация на нейната дейност. В процеса 
на своето управление образователната институция като социална организация 
трябва да прилага общите принципи на организационното управление, като 
отчита своите особености и специфика [6:677].

Управлението на всяка организация (в т.ч. и на образователната) може да 
се разглежда като съвкупност от три компонента [10:129]: 

– управление на работата и организацията – свързано е с процеса на взе-
мане на управленски решения, с основните функции планиране, орга-
низиране и контрол на изпълнението на определените цели и задачи. 
„Във всички видове организации и работата, и самата организация 
трябва да се управляват“ [22:13];

– управление на основната (производствената) дейност и операциите;
– управление на хората в организацията – отнася се до управление-

то на човешките ресурси, мотивацията на персонала, комуникация-
та между хората и звената, лидерството и организационната промяна. 
Известна е поговорката, че „същността на мениджмънта е в това да се 
свърши една работа с помощта на други хора“ [22:13], т.е. смисълът на 
управлението е изпълнението на реални работи с реално съществува-
щи хора [2:26]. Или, специфичният, особен принос на управлението в 
живота на училището (образователната организация – б.м.-А.В.) е да 
създаде благоприятни външни или вътрешни обстоятелства и условия 
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за ефективността на съвместната дейност, тъй като мениджмънтът 
въздейства преди всичко на главния елемент на организациите – 
хората [5:88]. 

П. Дракър [12:16-22] определя управлението като особен вид дейност, 
която „превръща неорганизираната тълпа в ефективна, целенасочена и про-
изводителна група“. Според него управлението води до сериозни социални из-
менения и един от съществените негови принципи е следният: мениджмънтът 
трябва да предоставя на предприятието (организацията – б.м.-А.В.) и на все-
ки негов член възможности да расте и да се развива в зависимост от проме-
ните на потребностите и перспективите. Всяко предприятие представлява 
институция за преподаване и усвояване на преподаваното – учене. Обуче-
нието и развитието трябва да бъдат вградени на всички равнища и никога 
не бива да спират.

Решаването на сложните въпроси на взаимоотношенията между чове-
ка и организацията е база за обособяването на относително отделен клон на 
управлението, наречен „управление на човешките ресурси“ или „управление 
на персонала“. Управлението на човешките ресурси залага на инвестициите в 
човека: поддържане на неговата трудоспособност, повишаване на квалифика-
цията и непрекъснато образование, включване в управлението, служебно и 
кариерно развитие [5:275].

В системата на организационното управление управлението на човешки-
те ресурси е най-динамично променящата се подсистема, призвана да доприне-
се за успеха и ефективността, за повишаване на конкурентноспособността на 
организацията. 

Развитието на човешките ресурси и повишаването на тяхната роля в съ-
ответствие с настъпващите дълбоки промени в материалните, информацион-
ните, социалните, организационните и др. условия в почти всички сфери на 
човешкото общество придобива глобален характер и внася промени в самата 
„философия“ за живота и човешката дейност. Революционното развитие на ма-
териалните условия изисква да настъпи своеобразна „революция“ в развитие-
то на човешките ресурси [16:22].

В научната литература се употребяват две понятия: „управление на пер-
сонала“ и „управление на човешките ресурси“. През последните години второ-
то понятие е предпочитано. Ако се вгледаме по-внимателно в тяхното съдър-
жание, ще установим, че когато се разглеждат въпросите на човешките ресурси 
в организацията, в повечето случаи се говори за персонал. Това подсказва, че 
двете понятия се нуждаят от по-прецизно определение [16:13].

За да се даде по-точно определение на понятието „човешки ресурси“ е 
необходимо да се позовем на етимологията на думата „ресурс“. Тя е заимствана 
от френски език (resources) и означава: 1. средство, възможност; 2. източници, 
запаси; 3. помощ, опора, надежда; 4. изправяне, издигане [21:552].

Вижда се, че съдържанието на думата „ресурс“ е доста богато. В българ-
ския език с това понятие обозначаваме източниците или запасите на финан-
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сови средства, материали и техника (финансови ресурси, материални ресурси, 
технически ресурси) за осъществяване на определена дейност. С това понятие 
си служим при определяне и на възможностите, които хората имат за осъщест-
вяване на разнообразна физическа или интелектуална дейност (човешки ре-
сурси). Следователно с една и съща дума се обозначават разнородни по своя 
характер неща – в първия случай веществени елементи, във втория случай 
възможности на хората. И едните, и другите са ресурси за осъществяването на 
някаква дейност, но между веществените и човешките ресурси има огромна, 
несъизмерима разлика. Човешките ресурси се отличават с несравнимо по-го-
ляма сложност като категория и предмет на управление. Те имат множество 
измерения и се формират под влияние на различни по характер фактори: фи-
зически, интелектуални, организационни, социални, психологически, демо-
графски, морални и пр. Ако се обобщят направените разсъждения, може да 
се приеме, че понятието „човешки ресурси“ е предимно качествено понятие за 
възможностите на населението, на отделни категории от него или на персонала 
в организациите да осъществяват необходими за обществото дейности. Упра-
влението на човешките ресурси е процес на въздействие върху многобройните 
количествени и качествени фактори, от които зависят [16:15–18].

В зависимост от конкретните цели и характера на тяхната дейност ор-
ганизациите формират свой персонал. В сравнение с понятието „човешки ре-
сурси“ понятието „персонал“ е по-тясно и по-конкретно. Персоналът е част от 
човешките ресурси, формиран според потребностите и условията във всяка 
организация. Персонал е винаги конкретен и точно определен състав от про-
фесионално подготвени хора в съответствие с потребностите и условията на 
работа във всяка организация. А управлението на персонала има за предмет 
неговото навременно и правилно формиране, развитието му в зависимост от 
промените във външната или вътрешната среда и максималното използване на 
неговите възможности. Или, главното, което отличава персонала от човешките 
ресурси, е неговата конкретна количествена и качествена определеност, абсо-
лютно задължителна за всеки персонал във всяка организация [16:19–20].

Общото между двете понятия дава основание на някои автори да опреде-
лят управлението на човешките ресурси като съвкупност от нови техники и под-
ходи за изпълнение на традиционната функция по управление на персонала [31].

Ролята на управлението на човешките ресурси става все по-стратегиче-
ска. Например М. Армстронг [3,4] разглежда управлението на човешките ре-
сурси като „стратегически подход за набиране, мотивиране, развитие и упра-
вление на човешките ресурси в организацията“. Армстронг подчертава още, че 
управлението на човешките ресурси е устремено към формиране на подходяща 
корпоративна култура и прилагане на програми, които поддържат основните 
ценности на предприятието и осигуряват неговия успех. 

Управлението на човешките ресурси е новото, модерното, обогатеното 
и по-широкото понятие в културния организационен слой на управлението, 
по-широка концепция, отнасяща се до философията, политиките, процедури-
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те и практиките, използвани за хората в цялата организация [15:25–26]. То е 
„систематично планиране и управление на мрежа от фундаментални органи-
зационни процеси, засягащи и включващи всички членове на организацията: 
планиране на човешките ресурси; проектиране на длъжности и създаване на 
работни места; анализи на длъжностите; обучение и развитие; оценка и пре-
глед на изпълнението; компенсация и възнаграждения; защита и представяне 
на работниците; подобрение на организацията“ [28:20].

Целите на управлението на човешките ресурси произтичат от схващане-
то за хората като основен, уникален и най-ценен капитал на организацията. 
Могат да бъдат обобщени множество цели на управление на човешките ресур-
си в образователните институции, особено съществени от които са:

– развитието и използването на пълния капацитет и възможности на 
персонала и учениците в образователния процес;

– създаване на оптимални възможности за развитие на способностите 
на персонала и учениците, повишаване на техния принос, потенциал, 
статус и конкурентноспособност на пазара на труда;

– утвърждаване на високоефективна работна система с ясно структури-
рани процеси за наемане и подбор, за компенсации и стимулиране въз 
основа на резултатите от труда, за обучение и кариерно развитие, свър-
зана с потребностите на институцията и на личностите [15: 28–29].

Управлението на човешките ресурси обхваща четири основни функцио-
нални области, които в различна степен са представени и обхванати в различ-
ните организации: 1. дейности по персонала – анализ на работата, планиране 
на човешките ресурси, набиране и подбор; 2. усъвършенстване на човешките 
ресурси – обучение и развитие, планиране на кариерата и оценка на изпълне-
нието; 3. заплащане и стимулиране; 4. трудови отношения [32].

Усъвършенстването на персонала е една от функциите на мениджмънта 
на човешките ресурси, чрез която хората в организацията се мотивират за раз-
витие на умения, знания, поведение, с цел постигане на по-добри резултати в 
собствената работа, израстване в кариерата и в крайна сметка за увеличаване 
на индивидуалния принос за постигане на организационните цели. Усъвър-
шенстването на служителите води до усъвършенстване на организацията. 
Така се осигуряват нейният растеж, финансови успехи, конкурентноспособ-
ност. В търсенето на механизмите за постигане на съвършенство във фирмено-
то управление, Питърс и Уотърман [19] стигат до „целенасочено стимулирана-
та еволюция в рамките на самата фирма“.

С усъвършенстването на технологиите, техниката, организацията и ме-
ниджмънта все по-решаващо значение за икономическия растеж в страте-
гически аспект имат инвестициите главно не в материално-веществения, а в 
интелектуалния капитал, т.е. в човека, чрез повишаване на образованието, 
квалификацията, професионализма и творчеството. В тази връзка огромно 
значение за човека придобиват образователните модели за перманентно 
обучение през целия активен професионален жизнен цикъл [23:5–6].
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Промените в съдържанието на работата, в мотивацията на служителите 
и в целите на организациите са тенденции, които изискват промяна на тради-
ционните модели за управление на човешките ресурси. Нараства значението на 
професионалните качества на хората, на тяхното съвместно и ефективно учас-
тие в крайния резултат на функционирането на организацията. В тази връзка 
непрекъснато нараства ролята на кадровата политика, която може да се опреде-
ли като система от мероприятия, насочени към привличането, подбора, обуче-
нието, развитието и ефективното използване на възможностите на работната 
сила [8:5].

Същността на управленската дейност „обучение и развитие“ се изра-
зява в системна модификация на поведението на персонала чрез учене (усвоя-
ване) на знания, умения, нагласи, ценности, стил на мислене и т.н. Обучение-
то е начин за усъвършенстване на социалната организация на човешките 
ресурси. Самата функция „усъвършенстване“ е с много отговорно и етично 
съдържание. Нейното предназначение е да осигури необходимите условия в 
организацията, за да могат хората да развиват и увеличават своята, а и на орга-
низацията ефективност [24:357]. 

Обучението на персонала се налага поради бързото остаряване на зна-
нията, технологичните и организационните промени, увличаващата се конку-
ренция между организациите, съвременния трудов пазар, нормативната база, 
демографските тенденции. Особеностите на съвременната икономика изискват 
промяна на човешкото поведение и по-добро трудово представяне. Социалната 
практика потвърждава, че знанията, уменията и нагласите са сила и власт, кои-
то дават предимства при реализацията на целите както на отделната личност, 
така и на организацията като цяло [15:118].

От гледна точка на управлението обучението е едно от средствата за 
формиране и развитие на човешките ресурси [16:134].

Обучението на персонала може да се дефинира като системен процес на 
обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите с цел да се усъвър-
шенства тяхното трудово представяне в длъжностите, структурното звено и 
организацията [8:72].

Развитието на човешките ресурси може да се разглежда в два аспекта 
[23:105]:

– първият аспект е свързан с развитието на съвкупността от човешките 
ресурси и техните обобщени количествени и качествени характерис-
тики като възраст, численост, пол, образование, квалификация, струк-
тура, умения, способности и т.н.;

– вторият аспект на развитието на човешките ресурси е свързан с инди-
видуалното или същностното развитие на отделните личности. Цел-
та на това развитие е усъвършенстване на потенциала на личността и 
нейното успешно сегашно и бъдещо представяне.

Предметът на обучението като управленска дейност се фокусира както 
върху образованието, така и върху квалификацията и тренинга.
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Квалификацията като термин произлиза от латински език 
(qualificatio<qialis + facere – какъв, какво качество + правя) и означава степен и 
равнище на професионална подготвеност за определен вид труд. Квалифика-
цията на работника показва степента и вида на професионална подготвеност, 
т.е. равнището на подготовка, на опит, на знания и навици, необходими за из-
пълнение на конкретен вид работа [23:105].

Тренингът е планиран процес за промяна в нагласите, знанията и уме-
нията, като се усвоява опит, с който трудовата дейност (задачата) ще става по-
ефективна [пак там].

Обучението при възрастните, вкл. в образователната сфера, има своя 
специфика, която го отличава от обучението на по-младото поколение:

– обучаваните възрастни са изградени комплексни личности;
– възрастните се обучават по-добре в хетерогенни групи, състоящи се от 

разнообразни специалисти, с които взаимно се обогатяват;
– възрастните обикновено са силно мотивирани да учат, търсят прагма-

тичните ползи от ученето, бързия ефект и резултати;
– възрастните се учат по-добре, когато разбират процеса на учене;
– възрастните обикновено участват в процеса на обучение съзнателно и 

доброволно;
– за възрастните самокритичността и самооценката са по-важни от 

оценката на другите [15:120].
Съвременното обучение на възрастните, както и на младото поколе-

ние, е центрирано върху обучавания. То се базира на опита, на инициативата, 
(взаимодействието – б.м.-А.В.), съпричастието и съучастието на обучаващите 
и обучаваните. Обучението следва да се води по гъвкава програма, позволя-
ваща индивидуализация, учене в действие (учене чрез правене), развиване на 
собствени цели, преодоляване на съпротивата към промените. В зависимост 
от равнището на обучаваните, обучаващият може да бъде инструктор, учител, 
администратор, експерт, иноватор, модератор, консултант, помощник, фасили-
татор (лектор, треньор, водещ, обучител – бел.моя-А.В.) при квалификацията и 
развитието на персонала. Необходима е ясна система за оценка на резултатите 
от обучението, стимули и последствия за кариерата [пак там: 121].

Анализът на потребността от обучение и развитие се прави за компа-
нията (организацията – бел.моя–А.В.) като цяло, за работата и съставящите я 
задачи и за персонала и неговото представяне [23:106–108]. Анализът на ком-
панията (организацията – б.м.-А.В.) включва анализ на мисията, визията, по-
литиката, целите, стратегиите и досегашните резултати от обучението и разви-
тието. Анализът на работата и съставящите я задачи са свързани със знанията, 
уменията, навиците и отношението, които се изискват при изпълнението на 
функциите от длъжността или работното място. Анализът на персонала дава 
отговор на въпросите за неговото съответствие на потребностите (настоящи и 
бъдещи) по количество, качество, време и място. 

Главна цел на обучението е движението напред – от едно текущо състоя-
ние на знания, умения и нагласи към едно желано състояние на знания, умения 
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и нагласи в полза на производителността и качеството [25:142]. Основните цели 
на управленската дейност „обучение“ са: да се окаже помощ на организацията 
в постигане на главните и крайните цели, чрез развитие на компетентността 
на човешките ресурси; да усъвършенства изпълнението и резултатите от него; 
да развива сътрудничество между хората в процеса на работата, да изгражда 
позитивна култура в организацията, да развива самите хора като личности 
[24:358], да повишава качеството на дейността, да стимулира организационно-
то развитие.

За да постигне своите цели, обучението в организациите трябва да се 
основава на редица утвърдени принципи, които гарантират неговия успех и 
ефективност. Д. Димитров определя успеха на обучението като функция от 
следните принципи [11:256]:

– значимост на преподавания материал;
– подсилване – прилагане на потвърждение, похвала, одобрение от обу-

чаващия, с които засилва отговорността на обучаваните;
– връзка между наученото и практиката;
– разпределение на обучението – при разпределяне на курса на обучение 

на по-малки периоди се повишава ефективността на обучението;
– практика и упражнения – практикуване на придобитите знания и 

умения.
К. Владимирова [9:199–200] счита, че независимо от специфичните осо-

бености във всяка организация, дейността по обучението преминава през след-
ните основни етапи:

1. анализ на състоянието на персонала и на степента на съответствие на 
неговата подготовка и квалификация на сегашните и особено на бъдещите по-
требности на организацията от човешки ресурси. Целта е да се определи разли-
ката между действителното и необходимото равнище на знания, умения и опит 
на всеки от заетите в организацията;

2. определяне на потребностите от обучение на човешките ресурси в ор-
ганизацията на основата на направения анализ и оценка между състоянието и 
необходимото качество и пригодност на човешките ресурси в организацията. 
Това се прави на основата на събраната информация и допълнителни проучва-
ния с ръководителите и членовете на организацията за потребностите от обу-
чение. При определяне на потребностите от обучение трябва да се разкрие на 
практика дефицитът в неговите знания, умения и опит по отношение бъдещите 
потребности на организацията;

3. съставяне на (програмата – б.м. –А.В.) плана за обучение. Разработва се 
на основата на приетата от организацията политика за обучение на персонала 
и включва цели, брой на обучаваните по различни направления, продължи-
телност на обучението и очаквани резултати, използвани форми и методи на 
обучение, необходими ресурси, срокове и др. 

Системният подход към тази важна функция предполага следната после-
дователност, представена от С. Вацов [8:72–73]:
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– откриване и анализиране на нуждите от обучение; 
– определяне на целите на обучението;
– подготовка на планове и програми за обучение;
–  определяне на обучаващите и на изискванията към тях;
– избор на методи, техники и форми на обучение;
– контролиране на процеса на обучение;
– определяне ефективността на този процес;
–  усъвършенстване на процеса на обучение и осигуряване на неговата 

непрекъснатост.
Обучението и развитието на човешките ресурси е обект на отделен план 

(План за квалификация на кадрите, План за квалификационна дейност – бел. 
моя А.В.). 

Ефективното постигане на целите на обучението се основава на разрабо-
тване на програми за обучение, спомагащи за прилагане на системен подход 
към процеса, преодоляване на организационните пречки и увеличаване на удо-
влетворението на обучаващите се чрез постигане на личните им цели. Програ-
мите за обучение целят създаване на необходимите навици, предоставяне на 
знания на необходимото ниво [11:252]. Програмите за обучение на персонала 
са ефективни, когато не са буквално копирани от други организации и когато 
не се разработват заради самите програми [2:341]. 

Изискването за гъвкавост и индивидуализация в обучението на възраст-
ни се постига ефективно чрез модулни програми. В тях учебното съдържание 
се структурира като съвкупност от модули. Те представляват отделни части, от-
носително завършени и последователно свързани. Модулната програма може 
да се структурира на основата на три подхода: функционален – в зависимост 
от функциите и задачите, които ще изпълнява обучаваният; съдържателен – 
какво трябва да знае и да може обучаваният; структурен – ориентира се към 
усвояване на роля [15:124].

Важен момент за обучението е неговото съдържание. На съвременния 
етап се счита, че то трябва да бъде такова, че да формира хора с поливалентна 
подготовка в съответната област, притежаващи такъв образователен фунда-
мент, който ще им позволи непрекъснато да разширяват своите знания и уме-
ния през целия си съзнателен живот. Конкретното съдържание на обучението 
по всяка програма се определя от поставените конкретни цели, от очакваните 
знания и умения, които трябва да усвоят обучаваните, от използваните методи 
на обучение и др. [9:202].

Стратегически въпрос е изборът на методите на обучение. Методите на 
обучение са най-разнообразни (често се използват в комбинация от два или 
повече вида – б.м.-А.В.) и се определят в зависимост от целите, обучаваните и 
разполагаемата техника и технология на обучение [23:108–114]: 

– Лекция – много широко разпространен и производителен метод на 
обучение. Ефективността ѝ зависи от мотивираността на обучаемите, 
възможностите на лектора, използваните учебно-технически средства, 
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разглежданата тематика и нейното съдържание. Смята се, че тя е произ-
водителен, но (сравнително – бел.моя-А.В.) пасивен метод на обучение; 

– Упражнения – много разпространен метод на обучение както в знания, 
така и в умения. В сравнение с лекцията те са активен метод, тъй като 
обучаваните се активизират, а не са пасивни слушатели;

– Дискусия – активен метод за обучение, характеризиращ се с групово 
анализиране на даден проблем и колективно търсене на пътища за 
неговото решаване. В процеса на анализиране, обсъждането и опони-
рането се стига до определени изводи и решения, като се разширява 
кръгозорът на знанията и уменията;

– Казусен метод – разновидност на дискусията, известен още като ана-
лиз на конкретни ситуации или за решаване на конкретни случаи, за 
които има пълна информация;

– Метод на инцидента – разновидност на дискусията, характеризиращ се 
с това, че се разглежда непредвидена случка, събитие или дискусионен 
въпрос, при което трябва да се вземе решение. Работи се индивидуал-
но в условията на непълна информация;

– Метод на игрите – има много разновидности, по-важни от които са:
– ролеви игри – пресъздават проблемна (управленска) ситуация с 

предварително определено разграничаване на ролите, които изпъл-
няват, целта при управлението е придобиване на познания чрез по-
веденческия тренинг – какво е поведението на обучаемите, стила на 
управление, начинът на аргументация, изказване и постъпка; 

– делови игри – както при обсъждането на казуси, цел на упражне-
нието е придобиване на познания чрез решаването на делова задача 
(проблем);

– имитационни игри – метод на обучение, при който посредством 
имитация на функционирането на дадена система или на отделни 
процеси, протичащи в нея, обучаемите вземат решение относно раз-
витието на системата или на процесите в нея. Целта е придобиване-
то на знания и умения за вземане на управленски решения в услови-
ята на динамични изменения;

– Обучение чрез участие в дискусионни творчески групи (Т-групи) – из-
вършва се извън работното място, където 10–15 обучаеми, дискути-
райки, изучават своето и чуждото поведение. Целта е придобиване на 
умения и навици за изслушване, възприемане или изменение на чуждо 
мнение, управление на комуникационния процес и креативността;

– Евристични или творчески методи – изключително разнообразни: ме-
тод на мозъчната атака, метод на синектиката, метод на малките чове-
чета и др.;

– Тренинг – като термин произлиза от английската дума „training“ и 
буквално означава „тренировка, упражняване в нещо с определена 
цел“. Тренингът е систематична тренировка за усъвършенстване на 
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навиците и поведението на персонала в компанията (организацията – 
б.м.-А.В.) в посока на подобряване на възможностите за реализация на 
нейните цели. Той е активен метод на обучение с голяма ефективност 
и резултатност при придобиване на умения, знания, подобряване на 
поведение и човешки отношения. Провежда се под ръководството на 
обучен треньор (специалист, мениджър) или по програми за самосто-
ятелна тренировка. Резултатите от тренинга се измерват с разработени 
за целта методи, като се оценяват измененията както в поведението, 
така и в нагласите с помощта на психодиагностични личностни въ-
просници.

Формите на обучение в зависимост от мястото са две: обучение на ра-
ботното място (on the job) и обучение извън работното място (off the job). На 
работното място по-лесно, бързо и резултатно се придобиват конкретни зна-
ния, умения, навици и отношения особено при специфични и сложни работи 
и дейности. Обучението извън работното място е подходящо за продобиване 
на нови знания, корпоративна култура и ценности. В зависимост от броя на 
обучаваните формите на обучение са индивидуална и групова. В зависимост от 
характера на връзката обучаван–обучаващ се различават редовно (очно) (при-
съствена форма – б.м.–А.В.), задочно и дистанционно обучение (както и ком-
бинации между различните видове – б.м.–А.В.) [23:108–109].

Учебната документация регламентира наименованието, обхвата, съ-
държанието, формите, методите, продължителността, времето за обучението, 
изискванията към обучаваните, материално-техническото осигуряване, ма-
териалите за самоподготовка и самоконтрол, формите и методите за контрол 
и оценяване и придобиване на образователно-квалификационен сертификат 
(диплома, свидетество, удостоверение – б.м.-А.В.) (пак там).

От съществено значение е и материално-техническото осигуряване на 
обучението: избор на учебно пространство – на закрито (в зала, в учебна стая, в 
работно помещение, в друга институция, в превозно средство и др.), на открито 
(пленерно обучение); организация на учебното пространство (ергономичност и 
подреждане на мебелите, осветеност, оптимална температура, липса на страни-
чен шум, липса на запрашеност на средата и др.); учебно – технически средства 
(учебна дъска, флипчарт, екран, компютри, мултимедиен проектор, озвучител-
на система, интернет свързаност, учебни пособия, учебни материали и др.)

Ролята на обучаващия (треньора) е много важна. Към него има специ-
ални изисквания. Той трябва да бъде преди всичко с отлични комуникативни, 
перцептивни и интерактивни качества; трябва да има чар; да притежава от-
лични професионални познания в съответната област, по която ще тренира и 
обучава. Понякога се предпочитат консултанти и специалисти, които се наемат 
специално за обучението [25:145].

Сред най-важните бариери при решенията на организациите за обучение 
са разходите по него, ефективността му и текучеството на подготвените кадри. 
За ефективността на системата по обучение е важно тя да бъде непосредствено 
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свързана с развитието на сътрудниците, да отчита техните интереси и очаква-
ния, да намери място при оценката и заплащането на труда [9:202].

Последният етап от процеса на обучение и развитие е контрол на по-
стиженията и оценка на резултатите. Извършват се по време на обучението, 
след приключването и периодично при работата. Резултатите при обучението 
се удостоверяват документ (диплом, свидетелство, удостоверение). Резултатите 
от развитието се установяват със заемането на постове (длъжности) по кари-
ерния път [23:108].

Оценката на изпълнението на програмата за обучение може да се извър-
ши с пет стъпки: 1. определяне на рационалността на програмата; 2. определя-
не на степента, до която програмата поставя ударение на най-важните цели; 3. 
анализиране на промените в обучаваните, т.е. на ефекта на програмите, сравня-
ване на резултатите с целите; 4. изследване на общата адаптивност на програ-
мата; 5. въвеждане на модификации според изискванията. Обратната връзка за 
оценка на изпълнението може да се осъществи чрез анкети, въпросници, тесто-
ве, есе, чек-лист, оценъчно интервю и др. [15:125].

Реалните ползи, които трябва да получат хората от своето обучение, мо-
гат да се проявят поне в две отношения [16:138]:

– първо, по-нататъшно развитие и усъвършенстване на професионал-
ния потенциал на личността. Увеличават се индивидуалните възмож-
ности за проявление и утвърждаване на самочувствието в работата, 
личната самооценка нараства, повишава се степента на удовлетворе-
ност от мястото и ролята на човека сред останалите;

– второ, нагласа за предстоящо израстване в кариерата. Съвсем естестве-
но е, когато професионалните възможности се разширят и по-добрите 
резултати в работата станат безспорни, у човека да се появи очакване-
то за нещо по-добро – за признание и служебно развитие.

Като управленска дейност, с помощта на която се усъвършенства социал-
ната структура на човешките ресурси, обучението изпълнява своето предназ-
начение само ако е част от системата на другите управленски дейности. Много 
важни са нейните връзки с планирането, дизайна на труда, набора и подбора, 
оценката, трудовите и служебните отношения [25:203–204].

От всичко казано до тук може да се направи изводът, че дейността 
„Обучение и развитие на човешките ресурси“ е изключително (стратегиче-
ски – б.м.-А.В.) важна за всички организации, в т.ч. и за образователните. Тя е 
свързана както с развитието на отделните служители, така и с повишаване на 
качеството на образователния процес и постигането на стратегическите цели 
на образователната институция. Постигането на целите означава също всеки 
член на организацията да се развие в личностен и професионален план, т.е. 
един от факторите на ефективността са възможностите за професионално и 
личностно развитие на членовете на организацията. Управленската култура 
на ръководството на училището (образователната институция – б.м.–А.В.) се 
проявява и в грижа за перманентното развитие и усъвършенстване на хора-
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та – осигуряване на възможности и достъп до различни форми на вътреш-
ноинституционално и извънинституционално образование и квалифика-
ция; превръщане на образователната институция в учеща се организация 
[10:257–263].

Условията за повишаване на квалификацията на учителите, директорите 
и другите педагогически специалисти в системата на образованието в Бълга-
рия са регламентирани в Закона за предучилищното и училищното образо-
вание (ЗПУО, Глава единадесета. Учители, директори и други педагогически 
специалисти, Раздел III) и в Наредба №12 от 1 септември 2016г. за статута и 
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически 
специалисти (Раздел V. Условия и ред за квалификация на учителите, директо-
рите и другите педагогически специалисти) [14; 18]. В посочените нормативни 
актове повишаването на квалификацията се определя като непрекъснат процес 
на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите спе-
циалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа 
и за кариерно развитие. Повишаването на квалификацията на педагогическите 
специалисти има за цел:

1. актуализиране или усъвършенстване на придобити и/или придоби-
ване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие с 
професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното раз-
витие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията 
му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика;

2. реализирането на политиката на институцията за осигуряване на на-
предък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, 
за тяхната подкрепа и консултиране;

3. удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия 
специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност 
и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионално-
то му израстване и кариерното му развитие;

4. създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява 
чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри прак-
тики;

5. повишаване привлекателността на учителската професия и социалния 
статус на педагогическия специалист.

Квалификацията на педагогическите специалисти в зависимост от по-
требностите, целите и съдържанието на обученията е определена като:

1. въвеждаща – насочена към усвояване на знания и формиране на уме-
ния, въвеждащи в професията, ориентирана към адаптиране в образователна 
среда и за методическо и организационно подпомагане; 

2. продължаваща – насочена към непрекъснато професионално и лично-
стно усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към 
кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реали-
зация чрез:

Обучението, квалификацията и професионалното развитие...
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а) краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране на 
знанията по съответния учебен предмет, за развитие на умения за пре-
подаване на ключовите компетентности, за познаване и прилагане на 
иновативни подходи в образователния процес, за кариерно консултира-
не и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;

б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
в) обучения за придобиване на по-висока професионално-квалифика-

ционна степен;
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалифика-

ция или специализация.
Като организационни форми на продължаващата квалификацията са по-

сочени:
1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и др.;
2. семинари, професионални педагогически тренинги, школи, практи-

куми, лектории и др.;
3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психоло-

гическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна предметна 
област или с управление на образованието;

4. професионално-педагогическа специализация;
5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-

новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на 
положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прила-
гане на иновативни технологии и практики;

6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на ре-
зултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионал-
на изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения.

Целите на обучението и квалификацията на персонала в образователна-
та институция са: да се повишават компетентността, качеството, мотивацията, 
удовлетвореността, възможностите за кариера и да се постига успех на индиви-
да и на организацията [15:119]. 
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ТОЛЕРАНТНОСТ И КОМУНИКАЦИЯ  
В СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Александър В. Вангелов

TOLERANCE AND COMMUNICATION  
IN THE SOCIAL WORK

Alexandre V. Vanguelov

ABSTRACT: This article addresses the challenges of tolerant communication in social work 
practice. It analyses the factors that influence the formation and the development of toler-
ant communication within the educational process in the university as well as in the prac-
tice of the social workers. 

The emphasis goes beyond the problems of social communication of the social worker 
through the prism of communicative tolerance to an intentional interaction on a social and 
emotional level. 

KEY WORDS: tolerance, communicative tolerance, social work, professional communication.

В съвременните условия на глобализация, миграция и произтичащи от 
това социални, икономически и демографски кризи все по-голяма актуалност 
придобива проблемът за толерантността в социалната работа, разбирана като 
търпимост и зачитане на различията, били те социални, културни, сексуални 
или религиозни и други. Толерантността, в това число и комуникативната се 
явява като основно умение и личностно качество, което трябва да притежава 
професионалиста по социална работа, с цел повишаване на ефективността на 
процеса на взаимодействие между него и клиента.

Терминът толерантност (на латински: tolero, tolerantia – понасям, издържам, 
претърпявам, търпение, търпеливост, приемане) е използван за първи път през 
15. Век [14] и по-късно през 1530 г. със значение с разрешение от властите. [15].

Значението на понятието толерантност се променя с годините. Трябва да 
се подчертае, че съществуват ситуации, в които толерирането е в конфликт с 
общоприетите морални норми, националното законодателство, принципите на 
националната идентичност или други установени закони и правила. 

Според Хърбърт Бътърфийлд, „толерантността предполага известно не-
уважение, аз толерирам абсурдните ви убеждения и глупавите ви действия, ма-
кар да знам, че са абсурдни и глупави, мисля, ще се съгласите“ [10, p.184].
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Според Джон Грей, „Когато толерираме практика, вяра или характерна 
черта, въпреки че е нещо нежелано, лъжливо или поне по-нисше, нашата толе-
рантност изразява убеждението, че независимо от неговата лоша страна, обек-
тът на толерантност трябва да бъде оставен на мира“ [11, p. 19]. 

Толерантността е термин, който означава търпимост и зачитане на разли-
чията, били те социални, културни, сексуални или религиозни и други. Според 
някои философски речници тя може да се прояви като акт на снизходителност, 
като акт на търпимост или като акт на подкрепа и разбиране. Проявата на толе-
рантост не означава безразличие, търпимост към социалната неправда, отказ от 
собствените убеждения или отстъпка от собствените позиции под чужд натиск.

Толерантността е морална стойност, която предполага пълно зачитане на 
другите, техните идеи, практики или убеждения, независимо дали са различни 
от нашите. В този смисъл тя е признаване на разликите присъщи на човешката 
природа, разнообразието от култури, религии или начини на поведение. Някои 
считат толерантостта за основна ценност, за хармонично, мирно съжителства-
не. Смята се, че толеранността е в основата на добрите отношения между хора-
та от различни култури, вероизповедания, раси и начин на живот. Тя е основна 
нагласа на живот в обществото. [12, p. 471–472]

Социалната работа е сложна, многолика, комплексна и трудна дейност, 
която се нуждае от професионалисти, способни да работят ефективно. Тя е 
многоизмерно и комплексно явление, „взаимосвързана система от ценности, 
теории и практики“.Многооизмерният характер на социалната работа се отбе-
лязва от всички изследователи на същността и за това тя може да бъде разглеж-
дана и изследвана като дейност, професия, наука, обществена дейност, органи-
зирана дейност, система [9, с. 3].

В социалната работа толерантността се проявявя най–вече в процеса на 
интерперсоналната комуникация между социалния работник и клиента. Тя е 
променлива на човешкото и професионално взаимодействие, която се влияе от 
социални, културни фактори, както и нагласите на хората. 

Професионалното общуване на специалиста в социалната работа може да 
се разглежда като система създадена на основата на вътрешния ресурс на езика, 
необходим за ефективно междуличностно взаимодействие в интерперсонална-
та система „специалист–специалист“ и „специалист-клиент“, целящ обмен на 
професионална информация и оказване социална подкрепа на нуждаещите се.

„В научната литература са изучени различни аспекти на проблема за раз-
витието на комуникативната сфера на специалистите по социална работа, но 
все още не се обръща подобаващо внимание на проблемите, свързани с форми-
рането на комуникативната им толерантност, разглеждана като важно качество 
на личността и явяваща се като задължително условие за успешната им профе-
сионална реализация. Толерантното общуване се разглежда като процесуална 
страна на професионалната дейност и обикновено е насочено към решаването 
на възникналите професионални задачи, като нарушаването на правилата му 
води до понижаване на ефективността при реализирането на голяма част от 
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професионалните функции на социалния работник. Толерантното общуване 
на специалиста по социална работа трябва да лежи на основата на комуника-
тивното сътрудничество поради повишената отговорност за резултата от ин-
тервенцията от негова страна спрямо клиента.“ [8,с.56–60]

Сред характеристиките, оформящи професионалния облик на социал-
ния работник е и боравенето с комуникативните техники. По В. Доброщан со-
циалният работник е длъжен:

• Да знае речевия етикет и да умее да го използва;
• Да умее да формулира цели и задачи на деловото общуване;
• Организира общуването и го управлява;
• Анализира предмета на общуването, разбира молбите, заявките, по-

ставя въпроси и коректно отговаря на тях;
• Владее навика на деловото общуване, неговата тактика и стратегия;
• Умее да води беседа, събеседване, делови разговор, спор, полемика, дис-

кусия, диалог, дебат, диспут, кръгла маса, делово съвещание, преговори;
• Има навик да доказва и обосновава, аргументира и убеждава, крити-

кува и опровергава, да постига съгласие и решение, да прави оценки и 
предложения;

• Да владее техниките на речта, риторически прийоми, да умее правилно 
да построява речта;

Да умее с помощта на думите да води психотерапия, да редуцира стреса, 
страха, да адаптира клиента към съответните условия, да коригира неговото 
поведение и оценките му [3].

Като важно условие за ефективността на професионалното общуване в 
социалната работа се явява неговият толерантен характер. Толерантността в 
процеса на общуване предполага познаване и уважаване на позицията на дру-
гия, въпреки съгласието или несъгласието с нея. Толерантността, която инди-
видът проявява в процеса на общуването спрямо събеседниците си, изследова-
телите определят като комуникативна толерантност. За В. В. Бойко (В. Бойко, 
1996 по К. Йовчева, 2011) комуникативната толерантност се обуславя от опре-
делени подструктури на личността:

• Интелектуална – предава парадигмата (образеца, типа, стила) на ми-
словна дейност на конкретния човек, т.е. неговите принципи на разби-
ране на действителността, характерните за него стереотипи за осмис-
ляне на проблемите, идеите, вземането на решения; 

• Ценностно-ориентационна – съдържа основните светогледни идеали 
на конкретния човек, неговите близки и далечни житейски цели, оцен-
ките му за случващото се; 

• Етическа – изразява нравствените норми, валидни за конкретния чо-
век: ориентация за добро и зло, справедливост и несправедливост, чув-
ството за отговорност и т.н.

• Естетическа – свързана с предпочитанията, вкусовете, чувствата и 
особеностите на възприемане от човека на красивото и безобразното, 
възвишеното и низкото, комичното и трагичното; 
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• Емоционална – демонстрира преобладаващия спектър, в който преби-
вава даден човек: радост или тъга, песимизъм или оптимизъм, добро-
намереност или агресивност; 

• Сензорна (чувствена) – включва особеностите на сетивното възпри-
емане на света на равнището на зрителните, слуховите, обонятелните, 
вкусовите, тактилните и двигателните усещания;  

• Енерго-динамична – отразява енергетичните свойства на човека – ка-
чеството и силата на неговото енергийно поле;  

• Алгоритмична –обединява множество различни качества, които оба-
че са обединени от едно – от еднообразието на тяхната възпроизводи-
мост. Тук се отнасят навиците, уменията, различните ритуали, вклю-
чително битовите, семейните, религиозните;

• Характерологична – обединява устойчивите, типообразуващите черти 
на личността, които са вродени или придобити в резултат на възпита-
нието, примерите, подражанието;

• Функционална – включваща различните системи за осигуряване и 
поддържане комфорта на личността – преди всичко потребностите и 
възникващите на тяхната основа предпочитания и желания. Посоче-
ните подструктури обуславят според В. В. Бойко и различните равни-
ща на комуникативна толерантност: 

• Равнище на ситуативната комуникативна толерантност – фиксира се 
в отношението на дадена личност към конкретен човек в конкретна 
ситуация; 

• Равнище на типологична комуникативна толерантност – проявява се 
в отношението на дадена личност към събирателен тип личности или 
групи хора, например към представителите на конкретна нация, соци-
ална група, професия; 

• Равнище на професионална комуникативна толерантност – включва от-
ношението към събирателни типове хора, с които човек се среща в про-
цеса на професионалното си общуване. В този случай допълнителната 
енергия на емоциите се откроява преди всичко в работна обстановка; 

• Равнище на обща комуникативна толерантност – на това равнище са 
различими тенденциите на отношението към хората като цяло, тен-
денции, обусловени от житейския опит, от нагласите, от чертите на 
характера, от нравствените принципи, от психическата стабилност на 
човека. Общата комуникативна толерантност в значителна степен е 
предпоставена от другите форми – ситуативната, типологичната, про-
фесионалната. Толерантното общуване на специалиста по социална 
работа носи характеристиката на повишената отговорност за очаква-
ния резултат, поради което ориентацията към комуникативно сътруд-
ничество би следвало да бъде задължителна в този процес [5].

Толерантното общуване е в пряка зависимост и от предварително на-
чертаните стратегия и тактика на речевото поведение, разбирани в най-общ 
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смисъл като своеобразно планиране на процеса на речевата активност и ко-
муникация съобразно условията за общуване и личностовите особености на 
комуникаторите.

За Н. Никитина и колектив професионалната комуникативна толерант-
ност на социалния работник е съобразена в две нива:

• Нивото на осъзнатост във формата на хуманистично личностно зна-
чимо отношение към средата/заобикалящата/ и положително общува-
що отношение на човек;

• Нивото на поведение като осъзната етична постъпка или действие  
[5, p. 9].

Обобщавайки казаното, е необходимо да отбележим, че толерантността 
на социалния работник се състои в готовността да възприема различни от не-
говия собствен начин на живот вярвания, поведение, религиозен мироглед и 
други подобни. Въпреки многото изследвания на механизма на толерантност 
обаче остава въпросът за крайната горна точка на търпимост от толерантност, 
за границите, за условията за овладяване на толерантността. Това важи с особе-
на сила за социалния работник, в чийто арсенал толерантността се отнася към 
най-важните качества [16].

Комуникативната толерантност се явява като едно от най–важните лич-
ностни качества, които професионалистът по социална работа следва да при-
тежава.На формирането ѝ в условията на образователния процес във висшето 
училище следва да се обърне подобаващо внимание.

За Н. Никитина и колектив механизмът за формирането на толерант-
ността у бъдещите социални работници в университета включва:

• Самопознание като изразяване и авторефлексия на характерните осо-
бености на собствената личност в сферата на личностното и профе-
сионалното общуване с различни котегории клиенти и колеги;

• Рефлексия като интроспекция на собствените резултати от теоретич-
ното разбиране и практическите прояви на толерантност, действия, 
взаимоотношения, проблемни въпроси, предизвикателства и стерео-
типи в областта на личната и професионална комуникация;

• Интериоризация като субективно смислено лично усвояване на про-
фесионалната комуникация в университета, развитие на деонтологич-
ни пътища за работа, взаимоотношения,колегиални ценности на про-
фесионалната общност.

• Емпатията като осъзната съпричастност към емоционалното състоя-
ние на другия човек,без загуба на усещането за професионалната дис-
танция и желание да се помогне [10].

В днешния променящ се свят толерантността,в това число и в процеса 
на комуникацията в социалната работа,придобива все по–актуални измерения 
във връзка с възникването на нови социални явления,изискващи в най–висока 
степен проявлението ѝ.

Толерантност и комуникация в социалната работа
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ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ  
И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ  

НА ЧОВЕШКИ ЦЕННОСТИ
Ангелина Н. Калинова, Георги П. Иванов

TRAINING IN TECHNOLOGY  
AND ENTREPRENEURSHIP FOR HUMAN VALUES

Angelina N. Kalinova, Georgi P. Ivanov

ABSTRACT: Taking the view that education is an integral part of the training, that it is 
integrated into the Concept of Key Competencies and is a process of building relationships – 
values, attitudes, motives aimed at developing personality as individuality and member of 
society, we define the object of our research work – technology and entrepreneurship train-
ing for relationship building, and subject – design of content and technology training and 
entrepreneurship to build one of the relationships – valuable Stitt.

KEY WORDS: training in technology and entrepreneurship, education, human values.

В „Проект на Стратегия за възпитателната работа в образователните ин-
ституции /2019 –2030 г./“ се посочва, че „Възпитателната работа е неизменна 
част от цялостния образователен процес“ [7]. В същия документ възпитанието 
се определя „като неотменна част от образованието в предучилищна и училищ-
на възраст“ и се пояснява, че то е „интегрирано в Концепцията за ключовите 
компетентности в нейните три основни измерения: знания, умения и отно-
шения“ [7,2]. По-нататък в документа се пояснява, че „знанията са по-скоро 
свързани с дидактическото измерение на обучението, развитието на уменията 
има статус на средство за постигане на образователните цели, а автентичното 
възпитателно съдържание се намира в третия компонент на компетентности-
те – отношения“. 

Понятията като нагласи, ценности, мотиви, проявявани в поведението 
на личността, са в контекста на отношенията. Това е една от предпоставките 
в този документ възпитанието да се дефинира като процес на формиране на 
отношения – ценности, нагласи, мотиви, насочени към развитие на личността 
като индивидуалност и член на обществото. Приема се тезата, че възпитанието 
е неразделно свързано с процеса на обучение, осъществяван в образователни-
те институции, в контекста на индивидуалната и обществената значимост на 
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образованието и е насочен към постигане на лични и обществени цели, удов-
летворяване на потребности на индивида и обществото, както и със създаване 
на условия за всяко едно дете и ученик за реално и активно участие във всички 
дейности, свързани с неговото развитие [7, 3].

В контекста на убеждението, че нагласите, ценностите и мотивите се про-
явяват в поведението на личността и са свързани с отношенията, авторката и 
майка на две деца Гаяне Минасян ни представя интересна дефиниция на поня-
тието „Нравственост“. Тя пише, че „Нравствеността изниква спонтанно на ба-
зата на усещането, че си приет, че си свързан, че си сигурен, че не си сам, единак 
и няма нужда постоянно да отбраняваш достойството или живота си“ [5, 203]. 
Авторката се застъпва за идеята, че моралът и ценностите нямат рационален 
характер и не могат да бъдат просто преподадени. Тази теза се свързва с убеж-
дението, че едно дете не може да се научи на обич и уважение, просто защото 
някой изисква това от него. Или казано с други думи представата за нравсте-
веност и изграждането на ценности не се изразява в нравоучения, „втълпя-
ване на правила и налагане на наказания“ [5, 203]. Тони Робинс, американски 
мотивационен говорител, дава следната дефиниция за ценостите: „Ценности-
те са емоционалните състояния, които вярваме, че е най-важно да изживеем 
или да избягваме. Те определят това, върху което фокусираме вниманието си.“ 
(humaneveluation.tonyrobbins.com/blog/emotion-meaning/your-beliefs-create-
your-world). Това определение се свързва с маркетинговата индустрия и консу-
маторството, които свързват емоционалното преживяване наа общоприетата 
ценност с определен производствен продукт. Противно на консуматорската 
теза за ценностите Г. Минасян счита, че едно дете може да обича не защото това 
му е било казвано и повтаряно дълго време, а защото то самото е било обичано. 
„Ценностите, които възпитаваш в детето, не се определят от това в какво го 
поучаваш, а от това в какви условия му създаваш усещането, че е в безопасност, 
че има одобрение, че е прието и свързано. Това ще бъде емоционалното състоя-
ние, към което то ще се стреми да се връща, което ще бъде важно и ценно за 
него“ [5, 205].

Тъй като в начална училищна възраст децата все още търсят ориенти-
ри във всички аспекти на тяхното поведение, е целесъобразно изграждането 
на ценностите да се свързва с чувстото за сигурност. Учителите и родителите 
трябва да учат децата на това какви са нормите и че те трябва да се зачитат, но 
без това да накърнява достойноството на подрастващите и да размива чувство-
то им на сигурност. Тоест добре би било децата да познават нормите и да ги 
зачитат, но да не правят компромис със своята лична свобода. Затова е важен 
подходът, който се използва при тяхното изграждане. Така например Рудолф 
Щайнер съветва изграждането на ценностите у децата в начална училищна въз-
раст да става посредством приказки, разкази, притчи. На детето не се казва кое 
е добро и лошо, а учителят оставя ученика свободен сам да прецени това след 
запознаването с разказа. В този смисъл изграждането на ценности не бива да 
става по императивен път, а чрез създаването на условия ученикът по самос-
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тоятелен и индивидуален начин да интериоризира представите за добро, лошо, 
обич, емпатия, сътрудничество, взаимопомощ, уважение и др.

Като изхождаме от позициите, че възпитанието е неразделна част от 
обучението, че то е интегрирано в Концепцията за ключовите компетентно-
сти и представлява процес на изграждане на отношения – ценности, нагласи, 
мотиви, насочени към развитие на личността като индивидуалност и член на 
обществото, определяме обекта на изследователската ни работа – обучението 
по технологии и предприемачество за изграждане на отношения, а предмет – 
конструиране на учебно съдържание по технологии и предприемачество за 
изграждане на едно от отношенията – ценностите. Имаме предвид не всички 
ценности, а само тези човешки ценности, които могат да бъдат изградени у 
учениците от начална училищна възраст. Придържаме се към схващането, че 
учебното съдържание по технологии и предприемачество е само средство за 
постигане целите на обучението, заложени в Учебната програма за всеки клас 
по този учебен. В изследователската работа се придържаме към разбирането, че 
основен документ е Учебната програма по този учебен предмет за всеки клас, а 
структурираното в учебниците по технологии и предприемачество учебно съ-
държание е само средство, за постигането на целите от учебната програма. 

В хода на изследователската работа решаваме следните задачи:
1. Като се има предвид схващането, че изграждането на отношения – 

ценности, нагласи и мотиви, е насочено към развитие на личността, от 
всички ценности да се обособят човешките ценности.

2. Да се обоснове учебно съдържание по технологии и предприемачество 
за всеки клас, чието ефективно използване в обучението би допринес-
ло за възпитаване на обособените човешки ценности.

Решаването на първата задача е свързано с изучаване на учебно-възпи-
тателната работа на началните учители. В хода на проучването се установи, че 
и без наличието на Проект на Стратегия за възпитателната работа в образо-
вателните институции /2019 – 2030 г./ значителна част от началните учители 
в обучението по всички учебни предмети се стремят към изграждането на чо-
вешки ценности – не либерални, не демократични, не граждански, а човешки 
ценности. Голяма част от изследваните начални учители изразяват схващането, 
че преди да станем граждани, либерали и демократи, трябва да се научим да 
бъдем хора. Това според тях означава учениците да се възпитават в честност, 
почтеност, достойнство. Като основание за това учителите посочват съвремен-
ното състояние на обществото – растящ дефицит на човечност – доброта, съ-
трудничество, емпатия, взаимопомощ. 

Друго основание за заеманата от началните учители позиция е промя-
ната в социалния и етнически статус на учениците в класа. Все повече стават 
класовете с ученици от т.нар. рискови групи – ученици от малцинствени гру-
пи, които не оценят значимостта на образованието и възпитанието в училище. 
Това ново състояние на класа предполага и ново отношение на учителя към 
изграждането на ценности. На първо място учителите се стараят да възпитат 
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учениците така, че независимо от различията те да се 
приемат като равни. Това е сложен процес, който пре-
минава през преодоляване на негативно отношение 
и неприемане на различието. Известно е, че малките 
ученици се отнасят твърде враждебно към различия-
та – цвят на кожата, специфични модели на поведение 
и т.н. Точно в такива случаи се налага акцентът във 
възпитателната работа да се постави върху изгражда-
нето на чувство за съпричастност, постигане на раз-
бирателство, проява на взаимопомощ и уважение към 
всички в училище. Проявата на взаимопомощ изисква 
непрестанна подкрепа и на най-малките прояви в това 
отношение – разбиране, емпатия, съчувствие, състра-
дание. Важно е учениците да се окуражават да бъдат 
свободни във формирането и отстояването на собствено мнение, на своя по-
зиция, но тази позиция да не накърнява чувството на достойнство на другите, 
на тяхната свобода. За да се постигне това, е нужно още от постъпването на 
учениците в училище да се работи за формиране на общност, която съвместно 
да решава възникващите проблеми. Важно е учениците да се чувстват единни, 
да имат усещането, че са отбор, в който всеки е важен, да работят в екип, чийто 
успех зависи от успеха на всеки един участник.

В досегашната си работа изследваните учители посочват, че използват 
познатите им технологии за възпитателна работа, основани на любов, доверие 
и личен пример. Те считат, че любовта отваря сърцата, а доверието очите на 
децата, а личният пример убеждава най-лесно. Като потвърждение на тази теза 
изследваните учители посочват значението на личния пример за окуражаване-
то на учениците за участието им в кампании за подкрепа на доброто и справед-
ливостта, за доброволчество, за опазването на природната среда и др.. 

Друга страна в работата на началния учител 
за изграждане на човешки ценности у учениците 
е сътрудничеството с родителите. Изследваните 
начални учители считат, че приобщаването на ро-
дителите към актуалните проблеми на ученици-
те способства за постигане не само на ефективни 
взаимодействия, но и за представяне на модели за 
сътрудничество, за единност, за взаимно разбира-
не. Това влияе върху учениците и те по-пълно раз-
бират значението на понятия като сътрудничест-
во, взаимопомощ, разбирателство, загриженост, 
толерантност, търпимост, екипност, мотивация за 
успех, гражданска активност, доброволчество, бла-
готворителност. 

Изяснената същност на човешките ценности 
е основа за разработване и структуриране на учеб-
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но съдържание по технологии и предприемаче-
ство, чрез използването, на което от една страна 
се постигат целите от учебната програма, а от дру-
га – се изграждат съответстващи за възрастта на 
учениците човешки ценности. Представяме теми 
от учебното съдържание, като правим предвари-
телната уговорка, че учебното съдържание е само 
средство и е невъзможно работата по една тема да 
допринесе за цялостно изграждане, на която и да 

е от разгледаните човешки ценности. Това е една от причините учебното съдър-
жание по определена тема да се използва като средство за изграждане на пове-
че от една човешка ценност. Така например с учебното съдържание по темата 
„Коледни звънчета“ 

– първи клас [2] – се създават условия за проява, за разгръщане на съ-
ществуващия потенциал на всяко отделно дете – откриване и подкрепа на не-
говите заложби и на базата на тях гарантиране на активната му позиция. Всяко 
дете да осъзнава своето място сред другите ученици и да се чувства част от тях. 
Подборът на учебните дейности е направен така, че успехът на всички, зависи 
от успеха на всеки ученик. Това поражда необходимост от взаимна подкрепа, от 
сътрудничество, осъзнаване на сътрудничеството като същностен елемент на 
екипното взаимодействие. 

Такова е съдържанието на темите, в които са заложени дейности за гру-
пова, съвместна и екипна форма на работа. Ръководейки се от опита, считаме, 
че в обучението в първи клас може да се осъществява групова работа с еле-
менти на екипно взаимодействие, но цялостно екипно взаимодействие е труд-
но постижимо. Причините за това са много, но нека да изтъкнем само една от 
тях – малкия жизнен опит и недостатъчно развитите организационни и учебни 
умения на малките ученици. Като доказателство за това служат приоритети-
те в дейността на началния учител в първите месеци от началото на учебната 
година. Те са насочени главно към формирането на организационни умения и 
умения за учебна дейност.  Поради тази причина, подборът на учебното съдър-
жание е направен така, че да се осигурят повече възможности за групова работа 
с различна насоченост – изява в рамките на групата, на класа, на училището, в 
обществото (благотворителност, дарителство).

Изграждането на човешки ценности не е едноактен процес и откъснат от 
актуалните потребности на подрастващите. С такава насоченост е учебното съ-
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държание по реди-
ца теми, чрез които 
се постига промя-
на в разбирането 
за смисъла и зна-
чението на учеб-
ното съдържание 
за настоящата и за 
бъдещата дейност 

на учениците. Считаме, че усвояваните знания трябва да помагат на ученика 
да се приобщава към социалната среда и да обуславят пълноценно усвояване 
на образователното съдържание в следващите класове. Заедно с това считаме, 
че учебното съдържание трябва да е интересно и да предполага осмисляне на 
актуални ситуации от жизнената дейност. В този контекст са задачи, които из-
искват не просто възпроизвеждане на усвоени знания, а тяхното осмисляне и 
използване. 

Изграждането на човешки цен-
ности е динамичен процес. Той не може 
да се осъществи без активното участие 
на учениците. Такава е насочеността 
на дейностите по редица теми от учеб-
ното съдържание, с които се постига 
промяна в разбирането за факторите, 
детерминиращи изграждането на ко-
лектив в паралелката (класа). Смятаме, 

че без да се отчитат чувствата и преживяванията на учениците, без да се дава 
възможност за изявата им, не може да се постигне емпатия и взаимодействие 
между обучаваните на равнище колектив. В този контекст е подбрано такова 
учебното съдържание, което предполага възможност за изява на емпатия, на 
съпричастност към личните преживявания, породени от честването на раз-
лични празници – рожден ден, имен ден, очаквано събитие за паралелката – 
честване на празника на мама, празника на буквите и др., радостно събитие в 

семейството и т.н..
С приобщаването на семейството към 

проблемите на училището се постига желано-
то възпитателно взаимодействие. Това е дълъг 
процес и поставянето на началото още в първи 
клас е предпоставка за промени в ценностния 
статус на подрастващото поколение. С такава 
ориентация са дейностите по темата „За нашия 
успех. Родителите в помощ“ [2].

Съществуват и други промени в досегаш-
ната философско-педагогическата позиция за 
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подбор на учебно съдържание, чрез което се постига изграждане на човешки 
ценности, но обобщено те се свеждат до:

– Промени в разбирането за личността на ученика – тя е висша ценност;
– Промени в разбирането за очакванията на ученика – удовлетворяване 

на потребностите му от обич, внимание, такт, взаимност, изява:
– Промени в разбирането за ролята на детето като ученик – отказ от ръ-

ководство и управление на цялото му поведение и даване на възмож-
ност за изява на лична свобода, изживяване на успех;

– Промени в разбирането за индивидуалността на детето – важността от 
нейното съхраняване и развитие, закрила на различията, гарантиране 
на сигурността;

– Промени в разбирането за училищното обучение – то е част от дейст-
вителния живот на ученика.

Всички промени обуславят трансформацията на учебното съдържание – 
от цел в средство за придобиване на способност за самореализация на всеки 
първокласник – и на този, с изпреварващо развитие и на този – със специални 
образователни потребности.
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ДЕЙНОСТИТЕ ИЗВЪН УЧЕБНИЯ ЧАС  
ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО  
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ПРЕНОСИМИ УМЕНИЯ  

У УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Ангелина Н. Калинова, Георги П. Иванов

ACTIVITIES OUTSIDE THE TEACHING HOUR  
OF TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP  

FOR THE DRAWING OF PORTABLE SKILLS IN STUDENTS 
OF PRIMARY SCHOOL EDUCATION

Angelina N. Kalinova, Georgi P. Ivanov

ABSTRACT: Building portable skills is a lengthy process that requires persistence both in the 
work of the teacher and the learner. The object of this paper is the formation of portable skills 
in primary school pupils in technology and entrepreneurship education, and the subject – the 
possibilities of „transferring“ or continuing the activities of the subjects outside the class.

The aim of the paper is to offer a variety of content and technology content and entrepre-
neurship content to support the process of transferability of students in the initial stage of 
primary education.

KEY WORDS: activities, teaching hours, technology and entrepreneurship, transferable 
skills, formation

Новият Закон за предучилищно и училищно образование регламентира 
изграждането на девет ключови компетентности, определени от Европейската 
референтна рамка като важни за личностното развитие. Тези компетентности са 
заложени в учебните програми по всички изучавани в началното училище пред-
мети. Тяхното изграждане цели формирането и на така наречените трансверсал-
ни (преносими) умения, които осигуряват възможност на човека да се изявява, 
независимо от това в кое професионално направление ще се реализира.

Изграждането на преносими умения е продължителен процес, който изис-
ква постоянство както в работа на учителя, така също и от страна на учащите се.

Обект на настоящата разработка е формирането на преносими умения 
у учениците от начална училищна възраст в обучението по технологии и пре-
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дприемачество, а предмет – възможностите за „пренасяне“ или продължение 
на дейностите от учебните темите извън рамките на учебния час. 

Целта на разработката е да се предложи вариант на учебно съдържание 
по технологии и предприемачество, чрез което да се подпомогне процесът на 
формиране на преносими умения у учениците в начален етап на основното об-
разование. Допускаме, че ако в темите от учебното съдържание се включат дей-
ности, чието изпълнение се осъществява и извън учебния час, би могло да се 
очаква оптимизиране на процеса на формиране на преносими умения. Основа-
ние за това допускане са изистванията на учебната програма за екипна работа, 
за събиране, преработване и използване на информация, както и за изграждане 
на ключовата компетентност „инициативност и предприемчивост“.

Образователната система в България все още е ориентирана към форми-
рането на професионални умения. Въпреки че овият Закон за предучилищно и 
училищно образование е факт, изграждането на преносимите умения все още 
не е образователен приоритет.

Най-търсените умения в работната сила от пазара на труда обобщено мо-
гат да се представят така:

– Умения за решаване на проблеми;
– Умения за екипно взаимодействие;
– Умения за лидерство;
– Умения за проява на инициативност;
– Умения за себепознание, за себеуважение, за представяне на силните 

страни и за лична ефективност;
– Умения за комуникативност;
– Умения за общуване в мултикултурна среда.
Според Н. Паунова тези умения са в недостиг на хората, които искат да 

постъпят на работа не само в България, но и в много други страни. 
Основателят на Фондация за образователна трансформация Явор Джо-

нев разделя тези умения в шест области:
– Да научим децата да бъдат добри хора;
– Да са способни да разсъждават и творят;
– Способност за комуникация;
– Способност за осъщевтяване на поставените цели;
– Умението да живееш добре и здравсловно;
– Способността за осъзнаване на различието в културен аспект.
Началото на процеса на формиране на голяма част от тези умения би мог-

ло да се постави в обучението по технологии и предприемачество в началните 
класове. Възниква въпросът дали традиционната и основна форма на органи-
зиране на обучението в училище – класно-урочната, позволява оптимални въз-
можности за формиране на преносими умения?

Известно е, че с биенето на звънеца е нужно започнатата от ученици-
те дейност да завърши, тъй като обучението продължава в друг учебен час по 
друг учебен предмет. Логично е да се мисли, че в някакъв неопределен момент 

Дейностите извън учебния час по технологии и предприемачество...
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учениците биха желали да завършат започнатата дейност. В противен случай те 
биха формирали нагласата, че е възможно започнатата работа да не се довърши 
докрай или пък че тя не е чак толкова важна.

За да се преодолеят подобни проблеми и да се подпомогне процесът на 
формиране на преносими умения, е нужно обучението по технологии и пре-
дприемачество да се обезпечи с целесъобразно учебно съдържание. Нужно е, 
от една страна, то да съответства на утвърдената класно-урочна система, а от 
друга – в него да се включват дейности, които ангажират активността на учени-
ците през по-дълъг период от време и дори през цялата година. В подкрепа на 
тезата ни е и изказването на Надежда Паунова – мениджър проекти във Фон-
дация на бизнеса за образованието, която твърди, че „Преносимите умения са 
тези умения, които хората усвояват в професионалния и личния си живот и 
могат да ги „пренасят“ от едно място на друго. Те са свързани с всяко работно 
място – това са комуникационни умения, презентационни, за работа в екип, 
умения за себеоценка и други, които основно се придобиват в неформална сре-
да. Преносимите умения се усвояват и усъвършенстват през целия живот.“[10] 
Ето защо се оказва трудно формирането на тези умения само в рамките на фор-
малния учебен час. Необходимо е те да бъдат изграждани у учениците както 
във формална, така и в неформална среда – например в уроците по различни 
теми, междучасията, часовете за занимания по интереси при целодневна орга-
низация на обучението, дейностите в семейството и др.. Такива дейности могат 
да са свързани с прочуване, проектна работа, благотворителни акции и др.

Процесът на изграждане на преносими умения се обуславя от множество 
фактори, по-важните сред които са учебното съдържание в учебниците и ком-
петентността на учителя. Изследователското ни внимание е насочено към учеб-
ното съдържание като средство за постигане целите на обучението, заложени 
в учебните програми за всеки клас. Това учебно съдържание е структурирано 
за периода на обучение (през учебната година) съобразно следните принципи:

– Принцип за актуалност;
– Принцип за сезонност;
– Принцип за дидактическа целесъобразност.
В различните учебници по технологии и предприемачество дейностите, 

с които се постигат целите на обучение, са включени в различни учебни теми. 
Като са спазени принципите за структуриране на учебното съдържание, е въз-
можно част от дейностите да се осъществят в рамките на една учебна тема, в 
няколко учебни теми или във всички учебни теми. И най-беглият анализ на 
одобрените от МОН учебници дава основание за извода, че в по-голяма част от 
учебните теми дейностите са предвидени за осъществяване в един урок (учебен 
час). Според нас независимо от характера на педагогическото взаимодействие в 
урока, постигането на целите от учебната програма не би могло да се осъществи 
в рамките на един учебен час. Основание за това становище е дидактическото 
изискване за постигане на последователност, непрекъснатост и продължител-
ност при осъществяяване процеса на обучение. С особена сила този принцип 
се отнася до формирането на преносими умения.
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Особеното в процеса на формиране на преносими умения може да се раз-
глежда в няколко аспекта:

– Първи аспект: Ангажиране вниманието на учениците към проблемни 
области и дейностите за намиране на решение в тях (умение за реша-
ване на проблеми);

– Втори аспект: Взаймодействието между учениците и между учениците 
и родителите им (комуникативни умения, умения за лидерство, уме-
ния за проява на инициативност и др.);

– Трети аспект: Възможностите за постигане на самоорганизация чрез 
преход от хетерономия към автономия при управление на познавател-
ното поведение (умения за себепознание, за себеуважение, за предста-
вяне на силните страни и за лична ефективност).

Първият аспект, свързан с ангажиране внима-
нието на учениците към проблемни области и дейност-
ите за намиране на решение в тях, предполага необходи-
мостта в учебните теми да се включат проблемни обла-
сти, които са актуални за учениците и чието решаване 
не приключва с края на учебния час. Характерно за тър-
сенето на решения от учениците е то да се базира на ин-
формация по проблема и опиране на наличния сетивен 
опит. Търсенето и намирането на нужната информация 
може да бъде резултат от предварително поставено от 
учителя задание. То често е самоцелно, защото учени-
ците все още не познават значимостта на проблема, а 
изпълняват поръчение. Някои ученици се справят ус-
пешно, а други се справят със задачата формално – по-
ради неяснота коя е причината да направят това. За да се намалят негативните 
ефекти от такъв подход, предлагаме дейностите по проучване, събиране и об-
работване на информация да са следствие от осъзната необходимост за нами-
ране на решение по определен проблем. Как би могло да стане това? Например 
по темата „Екологично селище“ [4] учителят поставя задача на учениците да 
донесат различни опаков-
ки от хартия, картон, 
пластмаса, а проблемът се 
поставя в урока – изграж-
дане макет на екологично 
селище. При изработване 
на макета учениците тряб-
ва да се съобразят с някол-
ко изисквания: какво да 
представя макетът (каква 
енергия се използва, как 
се събират отпадъците, 
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как се придвижват превозните средства, какви трябва да бъдат места за отдих 
и т.н.); какви са елементите на макета; как се работи при създаване на макета (в 
екип, задружно, отговорно, с позитивно отношение едни към други и т.н.) [3]

В края на учебния час някои ученици ще постигнат удовлетворителни за 
тях резултати, но други – няма да успеят. Поради тази причина темата предпо-
лага отвореност и учениците имат възможността да проучват нова информа-
ция, да допълват и обогатяват макета с различни елементи извън ракмите на 
часа. Продължителността на дейностите за допълване на макета е неограниче-
на и зависи от интереса на учениците. Целта не е да завършат проекта до края, 
а да обогатяват проекта с намиране на решения на проблемите. Допълването 
и промените в макета биха могли да се осъществяват по всяко време, когато 
учениците са намерили различно решение. Например за отоплението на еколо-
гичното селище учениците поставят сламки за сок. Обяснението за това реше-
ние те свързават с проучената на по-късен етап информация за използването 
на геотермална енергия (по подобие на отоплението в Исландия). Работата по 
такъв тип проекти би могла да продължи през цялата учебна година, въпреки 
че дейностите по темата са предвидени за един учебен час. 

Втори аспект: Взаймодействието между 
учениците и между учениците и родителите им. С 
дейностите по определена тема от учебното съдър-
жание могат да се постигнат различни преносими 
умения. Например по темата „Дървото на успеха“ 
са предвидени дейности за генериране на идеи, за 
сравняване на тези идеи с идеите на родителите, с 
разпределяне на дейностите в екипа, с търсене на 
решение по даден проблем – измерване, оразмеря-
ване, естетическо оформление [3]. При сформира-
нето на екипа се създават предпоставки за проява 
на лидерски и изпълнителски роли, които посто-
янно могат да се сменят. Лидерските и изпълни-
телските роли се съпоставят с реалното житейско 
и професионално поведение на родителите на де-
цата. Една от задачите на учениците е да проучат и 
да запишат мнението на родители или други близки 
хора за начина, по който определят кой каква работа да върши (разпределе-
ние на дейностите в реална работна среда). Учениците проучват и мнението на 
родителите за качествата, които трябва да притежават лидерът и останалите 
членове на екипа. В следващия час по технологии и предприемачество учени-
ците трябва да представят проучената информация на лист с формата на сърце, 
който ще поставят на дървото на успеха. Отвореността на темата позволява до-
пълване и обогатяване на „дървото на успеха“ с благодарност, която учениците 
могат да изразяват едни към други. По този начин тяхната представа за успех се 
обогатява и усъвършенства, тъй като проблемът бива разрешаван от различни 
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гледни точки – лично мнение, мнение на родители и други близки, изразява-
не на благодарност. Непрекъснатото допълване на дървото на успеха формира 
умения за проява на инициативност, умения за екипно взаимодействие, фор-
миране на комуникативни умения.

Трети аспект: Възможностите за постигане 
на самоорганизация чрез преход от хетерономия 
към автономия при управление на познавателно-
то поведение. Формирането на преносими уме-
ния предполага този преход да се осъществява 
плавно, постепенно и непрекъснато. Преходът от 
хетерономия към автономия при управление на 
познавателното поведение е свързан с активната 
позиция на ученика в процеса на обучение. Пър-
воначално малките ученици очакват от учителя 
да ги организира, да им постави задачи, да им 
покаже стратегии и начини за постигане на даден 
резултат. В контекста на формирането на прено-
сими умения е необходимо постепенно ролята на 
учителя да се променя – от даващ указания въз-
растен към подпомагащ и направляващ (фаси-
литатор). Една от възможностите за такъв преход е свързана с дейностите по 
всяка тема от учебното съдържание по технологии и предприемачество, тъй 
като всеки опит за формирането на преносими умения само с дейностите по 
определена тема според нас би имал спорадичен характер. В конкретния случай 
ние разглеждаме само темите, които предполагат дейността по тях да се пренесе 
извън рамките на учебния час. Така например по темата „Куб за помиряване 
или за творчество“ [4] учениците се разделят на екипи от по шестима и изра-
ботват куб. Те обсъждат и вземат колективно решение за своите предложения 
и идеи за разрешаване на конфликт, след което ги записват на куба. Учениците 
имат възможност да се организират самостоятелно – с кого ще работят, сами 
да измислят начини за разрешаване на възникнал конфликт, а в последствие 
самостоятелно да достигнат до идеята за съществуването на различни градив-
ни и позитивни пътища за поддържането на добрите взаимоотношения. Това 
става чрез използването на куба за помиряване при възникнал конфликт, което 
обикновено би могло да се случи във всеки един момент от живота в училище, а 
и извън него. Когато решенията не са външно изискани и наложени, а осъзнати 
и идващи от учениците, тогава и спазването на определени норми на поведение 
става осмислено и доброволно от страна на учениците. В този смисъл процесът 
на изграждането на преносими умения у учениците предполага тяхната висока 
активност и инициативност. Според Г. Иванов и А. Калинова „Изграждането на 
личността на ученика е непрекъснат процес на преходи от субективно направе-
ни избори, проява на субектност и личностно самоутвърждаване. Субективно 
направеният избор е свързан с осъзнатото вземане на решение. Първите стъп-
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ки към проява на субектност от страна на малкия 
ученик са изборът на цел, вземането на решение и 
неговото осъществяване [2, 16].

По темата „Творци на чудеса“ учениците 
имат възможност да изработят табло, на което 
всеки от тях има своя шапка. Таблото стои на сте-
ната през цялата учебна година. Учениците, които 
са станали свидетели на някое „чудо“ (добра по-
стъпка), записват благодарност на листче и го по-
ставят на шапката на ученика, извършил добрата 
постъпка. От една страна се възпитават умения за 
себепознание, за себеуважение, за представяне на 
силните страни и за лична ефективност, а от дру-
га – умения за комуникативност, която се свързва 
с един от начините да общуваме с другите – като 
изразим благодарност и покажем съпричастност 
към добрата постъпка. 

Непрекъснатият стремеж на учениците към изява предполага преходът 
от хетерономия към автономия при управление на познавателното и практиче-
ското поведение да стимулира доброволчество, инициативност и отговорност. 
Според Я. Мерджанова преносимите умения имат характер на интенция: „С 
трансверсалната си компетентност човекът дава смисъл на ситуацията. Като 
следствие, трансверсалността – това е едновременността, която съществува 
между много ситуации заради общия им смисъл, придаден от субекта. Такава 
едновременност не е нищо друго освен интенция. Това означава, че личността 
пренася стила си, подхода си на работа, своята гледна точка в различни ситуа-
ции“ [6,62]. Необходимостта от утвърждаването на личен стил, индивидуална 
гледна точка и лично отношение обуславя и нуждата от пренос на дейностите 
извън рамките на учебния час. Утвърждаването на определено отношение и 
изграждането на личен стил изискват време, постоянство и непрекъснатост.

От казаното дотук може да се направи изводът, че ако детето се приучи да 
открива и забелязва положителните аспекти на дадена ситуация, то би прене-
сло това свое отношение и в други ситуации. Ако детето се научи да благодари, 
то ще бъде благодарно и извън училище при различни обстоятелства. Ако дете-
то привикне да търси различни решения (било то за разрешаване на конфликт 
или за успокояване на себе си), то вероятността да пренася този гъвкав и адап-
тивен мисловен модел е голяма.
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ABSTRACT: The article presents the opinion of specialists in judo for the inclusion of Dan-
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Спортът джудо обединява в едно традициите на древните бойни изку-
ства и съвременните методи и средства на обучение и подготовка, валидни 
за физическото възпитание и спорта. Още през 19 век, създателят на джудо, 
проф. Джигоро Кано, недвусмислено заявява, че джудо е система за физическо 
и нравствено възпитание и усъвършенстване, то е „образование за цял живот“. 
Той подчертава, че джудо е за всички – деца, младежи възрастни и за хора с ув-
реждания, както и че всеки може да намери нещо в тази система, което да бъде 
припознато от него.

Западноевропейските спортно-физически системи и по специално ди-
дактическите принципи на западната педагогика заедно с философските и 
исторически предпоставки на Изтока позволяват бойното изкуство джудо да 
се разпространи из целия свят и да стане най-масово практикуваното бойно 
изкуство и спорт. Основополагащите принципи на джудо, включително прин-
ципите на хуманност, го определят като логическа и морално-етична система с 
всестранни възможности за реализация [3].

Програмата за тренировка по джудо, включваща двата основни методи 
на обучение в джудо – ката (форма) и рандори (свободно обучение), както и 
видовете учи коми и гейко, гарантират овладяване на техническите изисквания 
за покриване (защитаване) на степен – кю и дан и успешна реализация в със-
тезания [1, 3]. Големият арсенал от техники, модифицирани и адаптирани към 
възрастовите и анатомични особености, пола и квалификацията на практику-
ващите, техния капацитет за учене, запомняне и възпроизвеждане на усвоено-
то, увеличават потенциала за цялостно развитие на занимаващите се. Въпреки 
различните възможности за обучение и подготовка, не трябва да се пренебрег-
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ва обучението в техниките и терминологията на джудо. Всяко пренебрегване на 
изучаването на видовете техники, както и разностранната им употреба – раз-
лични посоки, комбинации и контратехники, със сигурност няма да съдейства 
за развитието на джудиста. Напротив ще доведе до неговото „зацикляне“.

Джудо възпитава навици за самостоятелно вземане на решения, за спаз-
ване на режим, за развиване на чувство за отговорност, трудолюбие и подобря-
ване комуникативните способности в среда извън семейството и в екстремни 
ситуации.

Преходът от елементарно натрупване на знания и умения в преобразува-
не на информацията от по-общо познание към по-конкретно познание е свър-
зано с овладяване на терминологията и съотнасянето ѝ с усвоените умения, 
както и с отговорите на въпросите – „кога“, „как“ и „защо“ се изпълняват техни-
ките на атака, защита, контраатака и комбинация. Този процес преминава през 
няколко етапа – разпознаване, възприемане, разбиране, отговаряне, прилагане 
и анализиране.

В процеса на обучение и реализиране на връзка между знанията за тер-
минологията, уменията и навиците е подходящо да се използва сравнението. 
Чрез този похват педагогът разграничава близки понятия като например „о“ и 
„ко“ (голямо и малко), „учи“ и „сото“ (вътре и вън), „гари“, „гаке“ и „харай“ (из-
косяване, закачане и помитане) и т.н., както и на основни понятия като „коши/
гоши“ (таз, хълбок), „те“ (ръка), „сутеми/стеми“ (самопожертване), „аши“ 
(крак), „наге“ (хвърляне) и т.н. Сравнението и повторението служат като ин-
струмент за познание на нови или свързани с вече изучени знания и умения.

Утвърдената система за кю в България не е съвсем подходяща за отделни-
те възрастови групи, особено с намаляване на възрастта за начално обучение. 
Някои автори [4, 5] изследват възможностите за промяна на изискванията за 
по-малка възраст (4–10 г.), като се фиксират свойствени промени за покриване 
на кю за степен в джудо, както и раделяне на дадена степен на подстепени. Де-
цата на възраст 4–7 години изпълняват отделните джудо техники или техните 
елементи по по-опростен начин, което не намалява стойността на уменията им 
в технически аспект. По примера на някои държави, в които съществуват про-
грами за обучение на деца до 8 години, кю-степените се диференцират допъл-
нително, за да способстват техническото развитие стъпаловидно и мотивират 
децата в тяхното обучение. Например присъждането на бял пояс с различен 
цвят лента стимулира индивидуалното развитие на децата и тяхната мотива-
ция за получаване на следващия цвят лентичка или пояс, което от своя страна 
ги мотивира за продължаване на заниманията по джудо. Тъй като децата се 
стимулират чрез похвалата, наградата и съревнованието, по-честото покрива-
не на степени в периода на подготовката носи удовлетворение и самочувствие. 
При по-големите стремежът за демонстриране на майсторство също е налице. 
Не така изразено както при малките деца, но все пак е стимул за израстване в 
джудо. Невинаги може да се носят завоюваните медали, така че да ги виждат 
другите. Медалът се връчва в края на състезанието, представя се на близки, 
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приятели и ръководство и след това се прибира. Но цветния пояс, с който е 
завързано джудоги (екипът за джудо), е възможност да се демонстрира пред 
хората каква е степента, придобита от джудиста. Поясът, който отговаря на не-
говото развитие, е нещо, с което джудистът може да се гордее и да заеме съот-
ветното място в йерархията както в залата, където тренира, така и в други зали 
или места, където се практикува джудо или друго бойно изкуство.

Педагогическото наблюдение обаче, показва, че при някои джудисти, 
цветът на пояса не отговоря на техните възможности, знания и умения. Много 
от тях завързват цветния пояс, без дори да знаят какво означава той и как се 
заслужава. Известна вина имат специалистите, но в ерата на комуникацията и 
мащабната информация, която може да се получи в интернет пространство-
то, вина имат и състезателите. Освен практически умения по вида спорт, спор-
тистът трябва да придобива и теоретични знания, както и познания за други 
спортове, за здравословен начин на живот, за физиология, анатомия, биомеха-
ника и т.н.

За настоящото изследване бе проведено анкетно проучване със специа-
листи по джудо от действащите треньори и инструктори в Република Бълга-
рия. За тази цел, чрез анонимна онлайн анкета бяха зададени както затворе-
ни, така и отворени въпроси, които да разкрият квалификацията, работата и 
отношението на треньорите в различните възрастови групи и развитието на 
техните състезатели.

При осъществяване на проучването бяха приложени следните методи на 
изследване: анкетно проучване, алтернативен анализ (относителният дял на 
отговора е изчислен по отношение на общия брой на анкетираните), графичен 
анализ и сравнителен анализ на относителните дялове.

На въпросите отговориха 43 бр. специалисти от цялата страна, като об-
общените данни за тях са представените на фигури № 1–5:

  
        Фигура 1. Какъв сте?      Фигура 2. Какъв спорт? Фигура 3. Пол

Както се вижда от фигурите, анкетираните специалисти са предимно 
мъже (62%), повечето от тях са старши треньори (51%), като разпределението 
по спортове е почти еднакво – 45%:48% е „джудо“ към „джудо и самбо“.
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В отговорите на въпросите бе зададен и отговор „друго“, което създа-
де известен проблем, защото не става ясно какво е това „друго“. Този отговор 
предполага много възможности, което наведе на мисълта, че в следващи из-
следвания, когато е даден отговор „друго“, трябва да има подвъпрос, в който да 
се посочва какво означава „друго“.

 
       Фигура 4. Възраст  Фигура 5. Стаж като …

Близо 60% от анкетираните имат стаж в джудо над 9 години като състе-
затели и над 9 години като треньори. От индивидуалните отговори се вижда, че 
не всички треньори с дълъг стаж като треньори са имали дълъг стаж като със-
тезатели, както и обратното. Това естествено зависи от възрастта на специали-
стите. Разпределението по възрастови групи е равномерно (средно 14%), което 
показва, че извадката е репрезентативна. Най-много са специалистите във въз-
растовата група 46–50 г. (17%), което е и възрастта, в която стажът е по-голям.

От отговорите на въпроса „С каква възраст работите и какъв е броят на 
участниците?“ (Фигура 6 – А, Б, В и Г) се вижда, че анкетираните работят най-
много с деца на възраст от 7 до 13-годишна възраст.

Тази възрастова група е най-активна, тъй като децата са в ученическа 
възраст, която обхваща периода от първи до седми клас. Това е възрастта, в коя-
то децата имат повече свободно време, физически са по-активни, мотивацията 
им за спорт е по-голяма и имат повече свободно време. В тази връзка Луканова 
изследва проблема за въвеждане на джудо в учебната програма на българското 
училище от първи до седми клас [2].

Повече от 25% въобще не работят с деца на възраст до 4 г., а около 20% до 
6 г., (фиг. 6 – А) Тази възрастова граница изисква по-специални педагогически 
умения, най-вече съобразяване с възрастовите особености. Работата с възрас-
товата група над 23 г. пък изисква работа с изградени вече състезатели, които 
трябва да се подготвят за високо спортно майсторство, което също има своите 
големи изисквания за квалификацията на педагога.
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А) Не работя в тази възрастова група Б) Работя с няколко души

 
 В) Работя с обособена група Г) Работя с повече от една група

Фигура 6. С каква възраст работите и какъв е броят на участниците? 
(А, Б, В и Г)

Прави впечатление, че има малко сформирани групи по възрастов по-
казател и то основно във възрастта от 7 до 13 години (Фигура 6 – Г). Повечето 
педагози работят в сборни групи, което понижава ефективността и качеството 
на тренировката, тъй като всяка възраст има своите особености както от ана-
томична и физиологична, така и от техническа гледна точка, тъй като всяка 
възраст има определени техники, които имат право да изпълняват по време на 
състезание.

Не е за подценяване и фактът, че много от клубовете нямат собствена 
спортна база и за да не се плаща допълнително наем за ползване на залата, те 
обединяват няколко възрасти. Друг проблем е развитието на джудо в по-мал-
ките населени места, където децата са по-малко.

От друга страна проект на Международната федерация по джудо даде 
възможност на клубовете и специалистите да влязат в училищата и да обучават 
на джудо.

На следващите фигури са представени резултатите от отговорите на въ-
проса „Как повишават степента си в джудо трениращите, за да получат съот-
ветния цвят пояс?“ (Фигура 7 – А, Б, В).
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А) Покриват степен чрез изпит

Б) Преминават в следваща степен в зависимост от стажа, 
възрастта, състезанието

Фигура 7. Как повишават степента си в джудо трениращите (А, Б, В)?

Специалистите споделят, че провеждат част от подготовката на своите 
възпитаници по кю-дан системата, утвърдена в България, най-вече във въз-
растовия диапазон 7-14 г. и прилагат адаптирана кю система при децата до 7 г. 
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(Фигура 7 – А). След 13-годишна възраст малко треньори обръщат внимание 
на работата за кю и наблягат повече на състезателната подготовка, макар че 
идеята за покриване на кю е в усъвършенстване на техниките. В българската 
система „кю“, освен отделните техники на хвърляне и контролиране, се включ-
ват комбинации и контри, които би трябвало да повлияят положително на под-
готовката на състезателите.

Повишаването в степен, според специалистите, е свързано приоритетно 
с явяване на изпити и подготовка в ката (Фигура 7-В и Фигура 8). Радостен 
е фактът, че 74% от анкетираните специалисти включват дан-кю системата в 
подготовката на джудистите, доколкото и самите специалисти са запознати с 
нея. Прави впечатление от практиката, че покриващите дадено кю са обуча-
вани да изпълняват техниките само на удобна страна, както и че не се спазват 
ритуалите, което е изискване, водещо и до възпитаване в уважение, точност, 
концентрация и т.н.

Фигура 8. Процентно съотношение между различните възможности 
за получаване на степен

Явяването на изпит за кю трябва да стане като празник за обучаваните, 
като те трябва да се научат да се концентрират и да дават най-доброто от себе 
си и заслужено да получат своята награда – съответния цвят пояс. От психоло-
гическа гледна точка, трениращите осмислят и приемат социалните фактори – 
йерархия и причините за съществуването ѝ, натрупването на повече знания, 
умения и опит и демонстрирането им.

Като цяло, изследването ни дава повод да твърдим, че има потенциал в 
подобряване на техническото ниво както на състезателите, така и на специали-
стите, в посока процесът на обучение по джудо да бъде свързан с работата за 
ката и покриване на степени.

Възможностите, които предостави участието на България в проекта на 
Международната федерация по джудо „Джудо в училище“, позволяват спор-
тът джудо да се развива не само като масов спорт, но и като подбор на бъдещи 
класни състезатели. Ето защо обучението трябва да бъде качествено и отговор-
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но, както и да е съобразено със световните тенденции на развитие на джудо и 
именно в изпълнението на този проект трябва да влезе като задължително обу-
чението в ката за кю. Защото това е шанс за развитието на джудо в България.
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ЗА СЪЩНОСТТА НА МУЗИКАЛНОТО  
ИЗКУСТВО – ИСТОРИЧЕСКИ ПОГЛЕД  

И СЪВРЕМЕННА КОНЦЕПЦИЯ
Анна Н. Панчева-Георгиева

ABOUT THE ESSENCE OF THE MUSICAL ART – 
HISTORICAL VIEW AND CONTEMPORARY CONCEPT

Anna N. Pancheva-Georgieva

ABSTRACT: The art of music is a subject of investigation by many authors from different 
perspectives during different historical epochs. In order to create a clearer idea of the 
investigated question it is necessary to have a brief historical overview and to summarize 
the contemporary understanding of the art of music.

KEY WORDS: musical art, essence of the art of music, historical review, contemporary 
concept

Музикалното изкуство отдавна е предмет на изследване от страна на 
много автори, от различни гледни точки, през различните исторически епохи. 
С цел да се създаде по-ясна представа за изследвания въпрос е необходимо да 
се направи кратък исторически преглед и да се обобщят съвременните схваща-
ния за музикалното изкуство.

На музиката се приписват възможности, които се счита, че другите из-
куства не притежават – най-голяма сила за въздействие върху хората, източ-
ник на емоционална и духовна наслада, способност конкретно и убедително да 
предава емоционалното състояние, да съдейства за формирането на личностни 
идеали и светоглед. Думата музика има гръцки произход – μουσική, „изкуство 
на музите“, изкуство, което отразява действителността в звукови художестве-
ни образи и активно въздейства на психиката на човека. Подобно на другите 
изкуства, музиката има способност да „говори“ за това, което не може да бъде 
изказано с думи и то явно и директно. Известни са и големите възможности 
на музикалното изкуство да оказва арттерапевтично въздействие, да намалява 
емоционалното напрежение, да регулира психическото състояние [1].

Разглеждайки същността на музиката от философска гледна точка, Розин 
определя музиката като реалност, която човек открива и създава, реализирай-
ки чрез това изкуство своите проблеми и желания. Страни на тази реалност са 
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самите проблеми, четенето на музикалния текст, преживяванията на музикал-
ните събития, осмислянето на музиката, знанията за нея [5].

Смисълът и съдържанието на музикалното творение са повече от „чиста 
форма“. В тази връзка специфичен както за всички изкуства, така и за същ-
ността на музиката, е терминът „художествено съдържание“. Музикалното съ-
държание е свързано с определени исторически, идеологически, национални и 
естетически идеали на дадена епоха, както и с личността на създателя. 

Съществуват различни хипотези за произхода на музиката – митични, 
философски, научни. Според гръцката митология деветте музи – богини от ви-
сочайш ранг, са тези, които вдъхновяват литературата, науката и изкуството 
и са източник на знанието, въплътено в поезията и текстовете на митовете в 
гръцката култура. Сред музите няма нито една музикална, а музикалното нача-
ло се проявява в поезията (античната същност на музиката) [6].

Някои от научните хипотези за произхода на музиката се основават на 
изучаване на музиката на различни народи по света. Една от тях твърди, че 
музиката възниква във връзка с танца на основата на ритъма. В потвърждение 
на тази теория се посочват музикалните култури на Африка, Азия и Латинска 
Америка, където доминираща роля имат движенията на тялото, ритъмът, удар-
ните музикални инструменти. Друга хипотеза, която също поставя в основата 
за възникване на музиката ритъма, твърди, че музикатасе формира в резултат 
на трудовата дейност на човек, в колектива, по време на физическа дейност в 
процеса на съвместния труд. 

„Лингвистичната“ теория за произхода на музиката, разглежда интона-
ционните основи на музиката и нейната връзка с речта. Необходимостта да се из-
рази радост или скръб довела речта до състояние на възбуда, афект и речта запо-
чнала да звучи, след което музиката на речта била пренасочена към инструмен-
тите (Ж.Ж. Русо и Х. Спенсър). Повечето съвременни автори (напр. К. Щумпф) 
твърдят, че музиката би могла да съществува преди речта – речева артикулация, 
състояща се от глисандиращи изкачвания. Постепенно от неустойчивите звуци 
гласът започнал да фиксира тона на една и съща височина, след това на определе-
ни интервали между различните тонове и да повтаря кратки мотиви [2].

Някои изследвания сочат три стадия в развитието на музиката, които 
по-скоро представляват три типа (системи) музика, а не толкова хронологиче-
ски етапи от нейното развитие. 

Терминът „фолклорна“ музика е определящ за първия етап и често се из-
ползва като синоним на „народна“, „примитивна“, „етническа“. Характерно за 
този стадий е, че всички се явяват съучастници в музикалното действие – слу-
шателят и изпълнителят са неразделни. Музикалния фолклор е свързан с бита, 
трудовия процес, празниците, обредите. На този етап липсва писмена фикса-
ция на музикалния „текст“, изясняване на музикално-теоретичните понятия и 
музикалните теории.

Следващият стадий се определя като „устна музикална литература“, „тра-
диционна“ музика или „устно-професионална“. Има разграничаване на изпъл-

За същността на музикалното изкуство – исторически поглед и съвременна концепция



92

нителя-професионалист и слушателя. Наблюдава се стремеж към отбелязване 
на музикалния „текст“, най-вече с помощта на специално съчинени литератур-
ни текстове. Водещо става майсторството и техничната страна при създаване 
на музиката, което е причина за създаването на запомнящи се музикални моде-
ли. Започва формирането на първите музикални теории. 

В третия стадий се наблюдава разграничаване на три участника в музи-
калния процес – композитор, изпълнител, слушател. Започва записването с но-
тен текст, появява се необходимост да се изпълни записаното от създателя. По-
ради появата на нотописа и развитието на инструменталната музика, музикал-
ната творба придобива възможност на самостоятелно съществуване. Започва 
да се употребява терминът „чиста музика“, което подчертава независимостта 
на музиката от словесния текст и от танца. 

От историческа гледна точка, осмислянето, развитието и същността на 
музикалното изкуство има своите особености и се променя в различните епо-
хи. Музикалното изкуство се появява „в резултат на продължителен процес на 
подбор и систематизиране на звуците и шумовете, взети направо или подска-
зани от природата“[9].

През древността хората започват да изработват примитивни музикални 
инструменти (например различни тръби от морски раковини или от кости и 
рогове на животни), изпълняват първите песни, съпроводени с движение на 
тялото по време на различни обредни действия. 

През античността, пример за най-висока степен на развитие на обще-
ството и неговата култура, представлява Древна Гърция. Музиката заема голя-
мо място в обществения живот на гърците – обучението по музика е нераздел-
на част от образованието на младите хора, а пеенето и свиренето на музикални 
инструменти са част от програмата на спортните и художествени състезания. 
През тази епоха се формират основните жанрове в изкуството, ражда се театъ-
рът. Древногръцката трагедия, а по-късно комедия и сатира, са произведения, 
съчетаващи в себе си драма, танц, музика. Внимание се отделя и на развитието 
на музикалния инструментариум, за което свидетелстват изобразените върху 
антични вази сцени от свирене на различни инструменти – лира, арфа, кита-
ра, авлос (инструменти, използвани от певци-разказвачи или като съпровод 
на хора в театралните постановки). Широкото разпространение на музиката в 
бита на гърците поражда дискусии за нейната същност и физическа природа. 
Възниква необходимост от разработването на въпроси, свързани с музикална 
естетика и теория на музиката, с които се занимават антични мислители като 
Питагор, Хераклит, Платон, Аристотел, Демокрит, Аристоксен и др. До голяма 
степен осмислянето на музикалното изкуство като феномен се дължи на дре-
вногръцката философия. Според Демокрит източникът на изкуството е „подра-
жанието“. Платон подчертава, че най-важното значение на поезията и музиката 
е да бъдат средство за възпитание. В учението си Аристотел определя същност-
та на изкуството като „творчество“ – създаване на нещо несъществуващо по-
рано. Той определя същността на изкуството като творческо възпроизвеждане 
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на заобикалящата действителност. За Аристотел художественото подражание е 
начин, възможност да се помогне на човек да осмисли заобикалящия го свят, да 
го разбере. Той акцентира върху социалното и възпитателно значение на музи-
калното изкуство. Според него музиката трябва да бъде включена в числото на 
общообразователните предмети, обосновавайки се, че тя е способна да оказва 
голямо морално влияние на личността. Тези възгледи за музикалното изкуство 
оказват голямо влияние на последващото развитие на европейската музикална 
естетика [3].

Епохата на Средновековието е белязана от войни, кръстоносни походи и 
господството на Римокатолическата църква, оказващи огромно влияние върху 
всички сфери на обществения живот и развитие. В страните от западна Европа 
се оформя специален църковен стил, в чиято основа е григорианският хорал. 
Въпреки, чемузикалното съдържание се определя предимно под влияние на 
църковния мироглед и догми, не може да се избегне влиянието на народното 
изкуство. Постепенно в основния църковен жанр меса навлизат нови мелодии 
от народно-песенното творчество – химни, секвенции, тропари. Зараждат се 
ранните форми на многогласие. Народното творчество представлява важна 
област от музикалната култура през този период. Песенно-инструменталното 
изкуство в лицето на странстващите музиканти предизвиква враждебност от 
страна на църквата и любовта на голяма част от населението. Песенното твор-
чество на трубадури, трувери и минезингери, близко до народното изкуство, 
оказва значително влияние върху развитието на градската култура в послед-
ващите епохи. Един от най-ярките периоди в Западно-Европейската история 
е т.нар. Възраждане, засегнало всички области на изкуството и философията. 
Това е период, в който музикалното изкуство има все по-важна роля в общест-
вения живот на хората. Много бързо се развива градският музикален живот – 
откриват се академии, консерватории. Наблюдават се големи достижения и при 
развитието на светските жанрове –италианските фротола, виланела, мадригал, 
френските шансони, испанските романси и др. Бързо се развиват образование-
то и инструменталната музика. Лютня, китара, орган стават неотменна част 
от музикалната култура, а за тях се създават специални жанрове – прелюдия, 
павана. Появяват се виртуозни изпълнители. Причина за напредъка в разви-
тието на светската музика е разцветът на църковната полифония – жанрове 
като меса, мотет, канон, магнификат са в основата на творчеството на велики 
композитори на Възраждането. 

В началото на XVII в. в изкуството се появяват нови стилове и течения, 
които отразяват стремежите и вкуса на този период. Като основни такива се 
обособяват класицизъм и барок. Най-интензивно изкуствата през класицизма 
(от лат. Classicus – образцов) се развиват във Франция. Стилът Барок (от ит. 
Barocco – причудлив, странен) оказва съществено въздействие в много страни, 
но най-пълно се проявява в италианското изкуство. За разлика от ренесансо-
вия възглед за човека като център на хармоничната вселена, през Барока отдел-
ната личност, окръжаващата я действителност и техните взаимоотношения за-
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почват да се възприемат в цялата им сложност, многоплановост, променливост. 
Ето защо характерни през тази епоха са патос, напрегната динамика, стремеж 
към големи мащаби, сложни контрастни композиции, синтез на различни ви-
дове изкуства. Това определя напредъка в развитието на музикално-театрал-
ните жанрове (преди всичко операта). Съществено място заемат и други музи-
кално-драматични жанрове – оратория, кантата, реквием, пасион. Формират 
се различни инструментални изпълнителски школи – органни, клавирни, ци-
гулкови. Появяват се открити, демократични форми на музициране – църков-
ни концерти, на които се изпълнява и светска музика. Новите инструментални 
жанрове – сюита, кончертогросо, ансамблова и солова сюита, свързани до голя-
ма степен с естетиката на барока, окончателно утвърждават новите хармонич-
ни принципи в музиката. 

Ново творческо направление, наречено Виенски класицизъм, се появява 
през втората половина на XVIII век в Австрия. В творчеството на великите ком-
позитори на виенската класическа школа Хайдн, Моцарт, Бетовен отражение 
намират идеите на най-великите мислители на епохата – Гьоте, Кант, Шилер, 
Хегел, които издигат нови хуманистични идеали. В своето творчество, ком-
позиторите от Виенската класическа школа обобщават целия предходен опит 
на световното музикално изкуство. В творчество им окончателно се оформят 
основните класически инструментални жанрове симфония, концерт, соната, 
трио, квартет, квинтет – жанрове, в чиято основа е принципът на цикличност. 
Този процес е тясно свързан и с развитието на инструментите – окончателно 
завършва формирането на класическия симфоничен оркестър. 

В края на XVIII и началото на XIX век се формира ново художествено на-
правление, първо в литературата, после в музиката и другите изкуства, нарече-
но Романтизъм. В продължение на почти целия XIX век Романтизмът обхваща 
много от европейските страни. Характерни за творчеството на композиторите 
са темата за любовта и фантастичните теми. Много композитори проявяват 
склонност към характерни портретни скици, често пародийни и гротескни, 
които отразяват естетическите им стремежи. Синтезът на изкуствата придоби-
ва ново значение през тази епоха и разкрива нови възможности. Голяма роля в 
инструменталната музика придобива принципът на програмността – включва-
не на литературни или други асоциации в замисъла на произведението и про-
цеса на възприемане, често заложени в заглавието. В областта на вокалните жа-
нрове нараства ролята на баладата, серенадата, песните, обединени от сюжета 
в цикъл (песенни цикли). В инструменталната музика внимание се отделя на 
миниатюрите за пиано – ноктюрно, прелюдия, валс, мазурка, етюд, интермецо, 
отделни пиеси, често обединени в цикли. Много от класическите жанрове по-
лучават ново тълкуване – опера, симфония, концерт, соната, изпълнени с ярки 
контрасти в съдържанието [6]. Появяват се нови жанрове, като например едно-
частна симфонична поема. 

Сложен е пътят за развитие на изкуството на границата между XIX и XX 
век, когато за кратко време се появяват много нови художествени направле-
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ния, често противоречиви по своята същност. В края на XIX век в по-големите 
европейски страни се появяват нови тенденции в музиката, предимно от ли-
тературата и живописта, като противовес на кризата на Романтизма. Развиват 
се натуралистични тенденции, които в музикалното изкуство намират израз 
в жанра опера. В Италия възниква оперният веризъм – направление, което се 
стреми да изобрази реалния живот, такъв, какъвто е. Композиторите, които 
пишат в това направление, проявяват преди всичко интерес към съдбата на 
обикновените хора, в противовес на легендарно-мистичните тематики на къс-
ните романтични опери. След появата на музикалния импресионизъм (от фр. 
impression – впечатление) в края на XIX век, в началото на XX век се появява 
експресионизмът (от фр. expression – изразяване), чиято същност е в субектив-
ното себеизразяване, стремеж да се разкрие душата, потресена от дисхармо-
нията на заобикалящата действителност. Постепенно увличането от звукови 
сложности води до изоставяне на тоналните основи и традиционни принципи 
и до създаването на специална додекафонична композиционна техника. Емо-
ционалните и естетически крайности предизвикват противодвижение, вслед-
ствие на което се появяват тенденциите на новия класицизъм (неокласицизъм). 
Композиторите отново се връщат към ясната мелодия, към прозрачност на 
хармонията и фактурата, към простотата на формите на изкуството от XVII-
XVIII век. 

След втората световна война отново се наблюдава търсене на нови израз-
ни средства и форми, което е предпоставка за възникването на ново направле-
ние – Авангардизъм. Постепенно композиторите, преминали през увлечението 
към нови композиционни методи, достигат до естествено съчетаване на раз-
лични системи от изразни средства и музикалните традиции на своите страни, 
способни да въплътят смислено реалистично изкуство [4].

Съвременната представа и разбиране за същността на понятието музика 
е значително променена. Причина за това са някои процеси, които започват – 
развитието на нови технологии (електронни инструменти, компютърни тех-
нологии); запознаване с музикални култури на различни народи; интензивен 
обмен на музикална информация (медии, интернет); зачитане на музикалните 
вкусове и интереси на различни социални групи в обществото. Отчита се сти-
листичното разнообразие на музиката, разграничава се музиката на различни-
те епохи и различни направления – класическа, популярна, етническа, джаз, 
рок и т.н. Може да бъде разграничена по форма, предназначение, изпълнител-
ски състав и др. 

Постепенно концепцията за музиката се разширява и в новата епоха тя 
се определя с понятието съвременна. В някои съвременни произведения вече 
не могат да бъдат открити елементите на музикалната изразност като мелодия, 
хармония, лад, ритъм, динамика, тембър, форма, действащи в творчеството на 
Прокофиев, Берг, Стравински и др. Като елементи на музикалната структура се 
определят не само „музикален звук“, „интервал“, „тембър“, но и „шум“, „вик“, 
„клъстер“ и други звукови явления от изкуствен или естествен (природен) про-
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изход. Като музика започва да се разбира и отсъствието на звучене – пауза, ти-
шина (Джон Кейдж – 4`33``). Има произведения, в които се включва словесно-
речева интонация (Кейдж – „Лекция върху нищото“) или музика с жестове (на-
пример Щокхаузен – Inori). Всичко това показва каква е новата същност и раз-
биране за музиката [7]. Ако разгледаме периода между музиката на древността 
и съвременността, понятието „същност на музиката“ включва много различни 
концепции: учението на питагорейците, концепцията на Боеций, античната 
концепция за същността на музиката, която през Средновековието преминава 
в концепцията за седемте свободни изкуства, нашето разбиране за същността 
на музиката, сформирано XVII-XIX век. Оказва се, че понятието за същността 
на музиката е относително, обхваща малка част в историческата хронология и 
по тази причина през XX век да се наблюдава такова развитие и необходимост 
от по-конкретно изследване на феномена музика, неговите граници и логично 
определение [2;8].

Литература:
1. Abdulin E., Е. Nikolaeva. Teoriya muzykalynogo obrazovaniya (Theory of musical 

education). M., „Akademiya“, 2004, s. 15, 25.
2. Valida Kelle, Tamila Dzhani-Zade. Muzyka (Music). https://www.krugosvet.ru/enc/

kultura_i_obrazovanie/muzyka/MUZIKA.html.
3. Kalantaryan L., М. Nalbandyan. Osmyslenie sushtnosti muzykalynogo iskustva v 

nemetskoy muzykalynoy estetike XIX veka (Making sense of the essence of the art 
of music in the German musical aesthetics of the XIX century). St., 2014.

4. Nikeeva I., L. Fattahova. Istoriya muzyki. Uchebnoe posobie (The history of music. 
Study textbook). О, 2004.

5. Rozin V. Sushtnosty i tayna muzyki (The essence and secret of music). V: 
Philharmonica International Music Journal. 2014.

6. Ruskova Y., S. Hurkov, S. Ruskov, Y. Bliznakova. Uchebnik po muzika za 8. Klas (8th 
grade music textbook). IK Anubis, 2016.

7. Ruskova Y., S. Hurkov, S. Ruskov, Y. Bliznakova. Uchebnik po muzika za 9. Klas (9th 
grade music textbook). IK Anubis, 2017.

8. Holopov Y. O sushtnosti muzyki (About the essence of music). V: Yuriy Nikolaevich 
Holopov i ego nauchnaya shkola. М., 2004, с. 6–17.

9. Chetrikov S. Muzikalen terminologichen rechnik (Musical terminology dictionary). 
S., Nauka i izkustvo, 1969.

Анна Николаева Панчева-Георгиева
Докторант

ШУ „Епископ Константин Преславски“
Педагогически факултет

Катедра „Музикална естетика, музикално възпитание и изпълнителство“
annithepooh@yahoo.com

Анна Н. Панчева-Георгиева



97

МУЛТИСЕНЗОРНО УЧЕНЕ НА ДЕЦА  
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Антоанета Д. Тодоранова, Снежана Х. Николова

MULTISENSORY LEARNING OF CHILDREN  
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

Аntoaneta D. Todoranova, Snezhana H. Nikolova

ABSTRACT: In recent years, topics related to the world of modern children have been 
increasingly discussed. This is a new generation of “you” with modern technology, a gen-
eration that “requires” different and creative approaches and interactions to learn the in-
formation that surrounds it and to get to know the world around it. Although the idea of 
multisensory learning is not so new, it provokes pedagogues, psychologists and other profes-
sionals to expand and implement it in the education and education of both students with 
a particular development and pupils with special educational needs. Multisensory learning 
uses visual, auditory, kinetic and tactile channels to help develop memory and the learning 
process. The combined use of more than one learning channel is appropriate for any type of 
learning. The multisensory principle refers to any learning activity where the information 
is transmitted simultaneously to two or more sensor channels. Knowledge acquired through 
the use of two or more senses is much more likely to be permanently stored.

KEY WORDS: multisensory learning, inclusive education, children and students with spe-
cial educational needs.

Изследването е финансирано по проект „Стратегии и технологии за преодоляване 
на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“ № РД-08-82/31.01.2019 г. 
от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“.

В последните години все по-често се коментират теми, свързани със света 
на съвременните деца. Това е едно ново поколение, което е „на ти“ с модерните 
технологии, поколение, което „изисква“ различни и креативни подходи и взаи-
модействия, за да усвои информацията, която го заобикаля, и да опознае света 
около себе си. Въпреки че идеята за мултисензорното обучение не е толкова 
нова, тя провокира педагози, психолози и други специалисти да я разширят и 
приложат в обучението и образованието както на ученици с типично развитие, 
така и на ученици със специални образователни потребности. 
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Според Рашева-Мерджанова (2005) мултисензорното обучение е насоче-
но към формиране и активизиране на способностите на учениците едновре-
менно да обработват, да преобразуват и да използват информация от различ-
ните си сензорни системи в процеса на познание и на решаване на проблеми 
чрез организиране на учебното съдържание и на дидактическата среда на ос-
новата на мултисензорния принцип. Резултатът от този принцип е формиране 
на мултисензорна компетентност и развитие на метамисловни и поведенчески 
стратегии.

Във „Велика дидактика“ (1638) – книга, определяна като първия илюс-
трован учебник, Коменски мотивира използването на принципа за сетивност и 
нагледност и така на практика застъпва идеята за мултисензорност в обучение-
то: „Познанието трябва да започва с чувствата и възприятието“. Чрез прилага-
нето на принципа за нагледност се обогатява сетивният опит на децата и се ор-
ганизира обучение, опиращо се на непосредственото възприемане на предме-
тите и явленията от действителността чрез възможно повече сетива. В процеса 
на обучение могат да се използват различни нагледни средства – предметни, 
образни (илюстрации, снимки, филми, презентации), условно-символни (диа-
грами, схеми, знаци). Изборът на нагледни средства се определя от възрастта на 
децата, от спецификата на нарушенията в развитието, от етапа на обучение и от 
учебното съдържание. Подборът им се прави още на етап предварителна под-
готовка на учителя за конкретната педагогическа ситуация и изисква от него 
по-големи усилия. Така принципът от времето на Коменски през годините се 
видоизменя по посока на обхващане на цялата сензорика в процеса на детското 
развитие наравно със зрителното сетиво. Доказателство за това е използваната 
в много педагогически практики система Монтесори за сензорно възпитание 
на малките деца. 

Мария Монтесори е представител на движението за „ново възпитание“, 
автор на собствена педагогическа методика, по която работят в много училища 
по света и до днес. Създава теория на възприятието, разработва систематичен 
метод за развиване способностите за възприемане. Прилага методика за обуче-
ние, най-вече чрез използване на предмети, стимулиращи усещанията. Апро-
бира и търси в практиката потвърждение на своите теории относно системата 
за самообразование на децата. Мария Монтесори смята, че детето трябва да се 
остави само да се разгърне и прояви. Тя настоява детето да има пълна свобода 
на действие. (Николова, 2015) Методът ѝ поставя детето в подпомагаща среда, 
в която липсва състезателност и в която то учи с помощта на подходящи за 
възрастта му игри, носещи познание, пригодени към индивидуалните му инте-
реси и познания. Твърди, че детето е това, което води учителя, а не обратното. 
Една от целите ѝ е да промени традиционното разбиране за активната роля на 
учителя, налагащ произволни задачи върху пасивен клас. Пред възпитанието 
на децата Монтесори поставя за цел „да се изостри различното възприятие на 
предметите“ и същевременно това да става чрез самостоятелна и ръководена 
от учителя дейност на децата. Разработва система от дидактични игри за сти-
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мулиране и развитие на сензориката на децата. Включва „упражнения в еже-
дневието“ и „упражнения от практическия живот“, упражнение за търпение, 
точност и повторение. Използва специални дидактични материали (шишенца с 
течности с различна миризма, дъсчици с различна по грапавина плоскост, зву-
кове от звънчета, чукчета, свирки, чашки с течности с различна температура и 
др.). Лесно изпълнимите Монтесори упражнения развиват мисленето на дете-
то и неговата сензорна чувствителност – наблюдателността, моторната актив-
ност и комплексните умения за моделиране и усъвършенстване на сензорните 
възприятия. Всичко това подпомага индивидуалния сензорен опит, стимули-
ра интелектуалната и цялостна личностна активност. Личността на детето се 
развива чрез развитие на неговото светоусещане като комплекс от тактилни, 
термически, барически, вкусови, обонятелни, зрителни усещания. С достъпни 
упражнения то научава, че околните предмети са не само големи и малки или 
тъмни и светли, а и че светът е многообразен. Едно и също нещо може да бъде 
и по-леко и по-тежко, а друго – да е по-светло. Така, правейки откритие след от-
критие, детето развива чувствителност към тегло, цвят, форма, пространство. 
Научава смисъла на размера, количеството и числата. Получава трайни знания 
и увереност в своите сили. Значимото на това обучение е, че постепенно, в кон-
текста на действителното жизнено обкръжение и на естествения интерес на де-
тето, дава възможност да бъде провокирано и развито неговото „конструктив-
но и систематично мислене“ (Георгиева, Драголова, 1998), използвайки живия 
опит, който го ангажира и стимулира към самоорганизация, самодисциплини-
раност, саморефлексия, самопознание. Училището не трябва да формира „без-
съзнателни навици и привички чрез механизмите на дресировката“ (Рашева-
Мерджанова, 2005), а да се стреми за преминаване към самоосъзнати творчески 
и практико-полезни способности. Развитието на идеята за мултисензорността 
в обучението е на „свързване на външното с вътрешното сетиво, на външното 
с вътрешното възприятие, на външния с вътрешния опит“ (пак там, 2005).

Мултисензорната познавателна компетентност предполага способност 
за успешно поведение в определена ситуация. В случая става дума за успешно 
поведение чрез използване на мултисензорни мисловни и поведенчески стра-
тегии за намиране и вземане на решение. 

Според Рашева-Мерджанова (2005) се разграничават две равнища на 
мултисензорна компетентност:

✓ Първо равнище – включва способността да се обработва и използва 
информацията от сензорите системи в процеса на познание. Това оз-
начава, че за такава компетентност мултисензорно ще бъде обучение-
то, което осигурява едновременно въздействие върху повече сензорни 
системи. 

✓ Второ равнище – предполага способността за обработката и използва-
нето на информацията, която не постъпва директно от анализатори-
те – тя е допълнително виртуализирана от мислещото и креативното 
цялостно човешко светоусещане въз основа на опита и въображението. 

Мултисензорно учене на деца със специални образователни потребности
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Човек само по чуване може и да предположи чрез предишно познание, 
опит и въображение аромата и да помирише; да си представи и да види 
(зрителна система); да почувства и да изпита (висцеларна система); да 
усети и да проектира движение и промяна (кинестетична система). В 
това се състои същността на творческото правене на нещата. Понякога 
сетивата помнят по-добре от мозъка, паметта на материята е по-дъл-
бока и с по-голям обем.

Индивидуалните особености на мисленето на всеки ученик предполагат 
индивидуален подход, особено що се отнася до учебния процес. Устойчивият 
начин, по който ученикът реагира и използва стимулите в контекста на учене-
то, определя неговия стил на учене. Много разработки по въпросите за стила 
на учене се фокусират върху предпочитаните перцептивни канали на учащите. 
При определения човек по една или друга причина даден перцептивен канал е 
доминантен, когато става въпрос за възприемане на информация. Разбира се, 
човек използва различни перцептивни канали в различни ситуации, в зависи-
мост от естеството на поставената задача. 

Въз основа на техния предпочитан (доминантен) перцептивен канал 
учениците могат да бъдат класифицирани в следните три групи: визуален тип; 
слухов тип; тактилен/кинестетичен тип. На база на доминантния перцептивен 
канал различните образователни подходи ще са по-ефективни за отделните 
групи. Учебниците и илюстрациите са подходящи и ефективни за ученици с 
доминантен визуален перцептивен канал. Лекциите и песните са по-подходящи 
за тези, които са с доминантен слухов перцептивен канал. Проследяването на 
диаграми и използването на различни материали и модели са ефективни за уче-
ниците с доминиращи тактилни възприятия. Движението и танците по време 
на учене помагат много на учениците с доминиращи кинестатични възприятия. 

Визуалният тип учащи мислят в образи. Докато четат, те изграждат ми-
слена картина на това, което описва текстът. Не обръщат особено внимание 
на диалозите и може да пропуснат значението на отделни фрази, ако в тях се 
съдържат думи, които е трудно да бъдат визуализирани. Такъв тип са и учени-
ците с интелектуални затруднения поради нагледно-образното им мислене. За 
тях е от съществено значение учебният материал да бъде онагледен, представен 
с помощта на карти, диаграми, схеми, таблици, илюстрации и др. 

Слуховият тип учащи учат най-добре, когато слушат/чуват информаци-
ята. Към тази група се отнасят и учениците със зрителни нарушения, които 
срещат известни затруднения с разбирането на текст, когато го четат, дори и на 
брайлов шрифт, но ако го слушат, те са в състояние да запомнят и да възпро-
изведат съдържанието в подробности. По тази причина учениците с нарушено 
зрение са много чувствителни към качеството на речта, тона и тембъра на гла-
са, интонацията. 

Кинестатичният тип учащи учат най-добре чрез допир, движение, ими-
тация и други физически дейности. Към тази група се отнасят учениците с хи-
перактивност и дефицит на вниманието, които помнят най-добре чрез физи-
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ческо възпроизвеждане на информацията. Те не обичат да четат инструкциите, 
защото им е трудно да стоят дълго време на едно място. 

Тактилният/кинестатичен тип учащи са тези, които учат най-добре чрез 
практически опит, на принципа на пробата и грешката. Поради тази причина те 
се изморяват по-бързо от другите, когато трябва да слушат урока в часа. Много 
от учениците с дислексия предпочитат кинестетичния подход.

Мултисензорното учене използва визуалните, слуховите, кинетичните 
и тактилните канали, за да подпомогне развиването на паметта и процеса на 
учене. Съвкупното използване на повече от един канал за учене е подходящо за 
всякакъв вид учене (7). Мултисензорният принцип се отнася до всяка учебна 
дейност, при която информацията постъпва едновременно към два или повече 
сензорни канала. Знанията, придобити чрез използването на две или повече се-
тива, е много по-вероятно да бъдат трайно запаметени. Този подход е особено 
важен за ученици с обучителни затруднения. Мултисензорното учене използ-
ва визуалните, слуховите, кинетичните и тактилните канали, за да подпомогне 
развитието на паметта на учениците със специални образователни потребно-
сти и процеса на тяхното учене. Добра идея е докато учат нова дума, децата 
със специални образователни потребности да проследяват буквите с върха на 
пръстите (релефно изписване), след това да препишат думата и сами да я напи-
шат, докато правят всичко това е препоръчително да изговарят думата на глас.

Използването на мултисензорен подход за учене помага на учениците 
със специални образователни потребности да компенсират недоброто функ-
циониране на някои от каналите за информация и да напредват. При много от 
тях е налице сензорно интегративна дисфункция (СИД). Тя се характеризира с 
нарушение в преработката на сензорната информация, свързано с блокиране 
и неправилно разпределение и препредаване на сензорната информация. При 
това определени участъци от мозъка не са в състояние да получат онази ин-
формация, от която имат нужда, за да функционират нормално. Това означава, 
че дете със слаба слухова памет ще учи по-лесно, когато включим в ученето му 
визуален, тактилен подход или учене чрез движение. 

Съществуват няколко вида нарушение в преработката на сензорната ин-
формация. Всеки от тях води до различени видове сензорни модели. Във връзка 
с това се наблюдават три от най-разпространените видове поведенчески модела 
при деца със сензорно интегративна дисфункция:

1. Деца, избягващи сензорен стимул – някои от децата със специални 
образователни потребности с нарушение в преработката на сензорна-
та информация имат свръхотговори към усещанията. Тяхната нерв-
на система възприема прекалено лесно и интензивно и те се чувстват 
като че ли са постоянно бомбардирани от информация. Ето защо чес-
то имат отговор на това – състояние, наречено сензорна защита Те се 
опитват да избягват или намаляват усещанията – не обичат да бъдат 
докосвани или имат предпочитания към определени материи за дре-
хи. Често пъти отговарят на докосването с агресия или отдръпване, 
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чувстват се дискомфортно в шумна или претоварена обстановка, имат 
предпочитания към храни или са свръхчувствителни към миризмата 
на определени храни.

2. Деца, търсещи сензорен стимул – при тях нервната система невинаги 
разпознава сензорната информация, която достига до мозъка. По тази 
причина те се нуждаят от сензорна стимулация, търсят по-интензивен 
или продължителен сензорен опит. Тяхното поведение се отличава с 
хиперактивност, не обръщат внимание на докосване, на болка, пипат 
околните често и грубо, което се възприема като вид агресия, участват 
в опасни дейности, радват се на звукове, които са прекалено силни.

3. Деца, които имат проблеми с моторните умения – те имат нарушения 
в планирането и извършването на нови действия. Основните им за-
труднения са свързани с формирането на цел и идея или развитието 
на нови моторни умения. Често пъти те са тромави и непохватни, имат 
лоша фина и груба моторика, имат трудности с балансирането и коор-
динирането на движенията, предпочитат тихите и спокойни игри.

Сензорните занимания са част от общата стратегия при взаимодействи-
ето с деца с генерализирани разстройства на развитието. Аутистичните деца с 
тактилна хиперчувствителност не могат да понасят дрехи от определена мате-
рия, не обичат допира с вода – да се мият и да се къпят, страхуват се да вървят 
по пясък, не желаят да играят с глина, пластилин, да рисуват с пръсти. Практи-
ческите упражнения при тях за сензорна стимулация започват със занимания 
за тактилно развитие – ровене в различни субстанции и рисуване на цифри, 
букви, определени шарки; работа с лепкави материали – оставяне на следи, ри-
суване с потопен палец; изваждане на фигури от различни материали и суб-
станции. 

Следващите по важност упражнения са свързани с правилната преработ-
ка на вестибуларните и проприоцептивни дразнения. Те включват: марширува-
не, скачане, подскачане, пълзене, имитиране на движения от грубата моторика, 
изпълняване на действия и следване на инструкции, изпълняване на упраж-
нения за фина моторика (фигури с пръсти – „покрив на къща“, „уши на заек“, 
„глава на лисица“, „петленце“). 

На следващо ниво сензорната интеграция включва упражнения за прера-
ботка на сетивна информация чрез стимулация на зрителните и слухови въз-
приятия. Децата със зрителна дисфункция често пъти имат непоносимост към 
светлина, не могат да се концентрират в много шумна среда с изобилие от играч-
ки или предмети, трудно прехвърлят вниманието си от един предмет на друг. Те 
трудно се ориентират в пространството, в лабиринти, на листа или училищната 
дъска, при изрязване на линии и апликиране. Не могат да откриват определен 
предмет сред други, да строят и сглобяват елементи по еталон. Възможно е да 
имат проблем с различаването на буквите, да реагират неадекватно на мими-
ката и поведението на другите заради затруднения при преработването на зри-
телната информация. Подходящи за тези деца са работа с пластилин,строители, 
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рисуване с пръсти и върху огледало от пяна за бръснене, задачи за оцветяване 
и конструиране, графични задачи. Децата с нарушени слухови усещания могат 
да изглеждат като деца с нарушение на слуха, тъй като проговарят със закъс-
нение или изобщо не проговарят, не реагират на повикване, не изпълняват ин-
струкции. Ако чувствителността към звуците е усилена, то детето се чувства 
изключително напрегнато, запушва си ушите, реагира с хипермобилност или 
емоционално раздразнение. При понижена чувствителност то не обича тиши-
ната, усилва звука на телевизора, само създава шумове, като удря с предмети, 
барабани, тропа с крака. В този случай се използват следните игри: за определя-
не на източника на звука, спазване на ритъм и обучение на музикален инстру-
мент, фонетична ритмика, въвеждане на алтернативни форми на комуникация, 
слушане на релаксираща музика и на природни звуци. 

В резултат на изброените по-горе игри и занимания при децата със спе-
циални образователни потребности се постига концентрация, самоорганиза-
ция, самооценка и самоконтрол, увереност в себе си, добра координация на 
движенията, училищна готовност.

Прилагането на мултисензорния принцип при работа с деца с генерали-
зирани разстройства в развитието налага използването на сензорната терапия, 
която трябва да се осъществява в подходяща мултисензорна среда – специално 
оборудвана за това сензорна стая. Целта на мултисензорната терапия е детето 
да натрупа богат сензорен опит, да го обработи съобразно възможностите си 
и да реагира адекватно на стимулацията с двигателна реакция, емоция, изказ. 
Сетивните въздействия развиват мозъчната дейност и нейните функции, които 
са отговорни за качествата на вниманието, за паметта, емоциите и възможност-
ите за обучение. Опознавайки средата в сензорната стая, детето със специални 
образователни потребности развива своя личен опит и потенциал, в процеса 
на играта то изучава и изследва чрез своите сетива, разбира по-лесно речта и 
развива комуникативните си умения по естествен начин. Свободата на движе-
ние подобрява фините умения и води до по-добра координация на движенията. 
Постига се пространствена ориентация, което предполага по-голяма самосто-
ятелност и гъвкавост в ежедневните дейности. Терапевтичната среда трябва да 
бъде добре подготвена, така че на детето да му е забавно, да може да експери-
ментира и изобретява своето желание за игра.

Макар и да расте информираността за мултизенорния подход, все още 
преподаването в българските училища до голяма степен се основава на спо-
собността на учениците да възприемат и обработват информацията през един 
канал, избран от учителя. В тази връзка бе проведено анкетно проучване със 
120 учители от населени места в четири области на страната (Шумен, Силистра, 
Враца и Пазарджик).

Анкетирани са общо 80 общообразователни учители и 40 специалисти 
(ресурсни учители, психолози и логопеди). Целта на анкетното проучване е да 
се установят възможностите на учителите за оценка на образователните по-
требности на учениците със специални образователни потребности в начален 
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етап и вероятността за прилагане на мултисензорен подход при усвояването на 
социални умения от тях. 

Анкетата включва 20 въпроса в две части. В първата част въпросите са 
свързани с педагогическия стаж, работата с ученици със специални образова-
телни потребности, информираността им по отношение на Стандарта за при-
общаващо образование. В тази връзка следват уточняващи въпроси за различ-
ните нарушения, които имат учениците със специални образователни потреб-
ности, вида на оказваната допълнителна подкрепа, умението им да разпознават 
силните страни на своите ученици и да адаптират учебния материал спрямо 
тях. В края на първата част на анкетата са поместени въпроси, които дават ин-
формация относно формите на учене, трудностите в областта на социалните 
умения, възможностите за групова работа на учениците в клас. 

Втората част от въпросника изцяло е насочена към мултисензорното уче-
не – използва ли се от съвременните учители, познават ли се ролевата игра и 
Монтесори системата, включват ли се и в каква степен в процеса на взаимо-
действие с учениците с типично развитие и със специални образователни по-
требности, важно ли е овладяването на емоциите и работи ли учителят в тази 
насока. Предполагаме, че обработката на емпирията ще ни даде моментната 
картина на изследвания проблем и ще помогне да направим съответните изво-
ди и препоръки за бъдеща работа.

Според Игнатовска (2009) естествената социална среда, не само се гри-
жи за детето, „но му дава възможност да практикува всички елементи на со-
циалните отношения, да актуализира своите възможности и социални умения 
и да се отнася към хората в нея чрез своята помощ и дейности“. Както заявя-
ва Кюркчийска (2017), „реформата, свързана с превръщането на българското 
училищно образование в модерно, достъпно и качествено, предполага такъв 
подход на обучение, който да дава възможност за успешна личностна и профе-
сионална реализация, за формиране на жизнена позиция чрез адекватна социа-
лизация в съвременните общности“. Образованието на всяко дете в началното 
училище е преди всичко процес на възприемане и усвояване на предложена-
та информация. Начинът, по който детето със специални образователни по-
требности научава за света около него, има пряко въздействие към неговото 
физическо развитие, към неговия академичен успех и способността му да се 
адаптира в обществото. Въпреки многото проучвания на характеристиките на 
възприемането на информация от учениците в начална училищна възраст, съ-
ществува в известна степен проблем в прилагането на мултисензорния подход 
в тяхното обучение. Той е породен от противоречието между стила на учене на 
децата, стила на преподаване на учителя и стила, върху който са фокусирани 
учебните средства и програми. Задачата на съвременният учител е да осигури 
условия за развитие на различни канали за възприемане на информацията с 
цел повишаване на образователната ефективност.

Главната цел на специалистите е да помогнат на учениците с различни 
нарушения да постигнат промяна и развитие в личностен план в една сигурна 
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и подкрепяща среда. Изводът, който се налага е неоспорим – за постигането 
на максимален ефект от процеса на обучение е наложително да се използват 
повече и различни творчески подходи, един от които е мултисензорното учене. 
Мултисензорното учене е особено мотивиращо и стимулиращо за учениците 
със специални образователни потребности, тъй като те често се затрудняват с 
визуалната или със слуховата преработка на информацията. Този подход прави 
ученето интересно, забавно и лесно. Включването на разнообразни по вид ка-
нали на информация и начини на поднасяне на учебната материя води до нови 
познания, чувства и умения у учениците и те могат да разкрият в оптимална 
степен своя потенциал. 
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НЯКОИ АКЦЕНТИ В РАЗВИТИЕТО  
НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ  

В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА
Антоанета К. Ковачева 

SOME ACCENTS ON THE DEVELOPMENT  
OF EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE PROCESS  

OF MATHEMATICAL TRAINING
Antoaneta K. Kovacheva

ABSTRACT: This article consideres some and tools, such as emotional maps, didactic 
games, and project work, which are applicable in the mathematics training process for high 
school students.

KEY WORDS: emotional cards, didactic games, emotional intelligence, mathematics training.

Увод
За успешно овладяване на математическите знания и умения от учени-

ците и развитието на интелекта им е необходимо учителят, да използва под-
ходящи стратегии на обучение. Факт е, че ефективното обучение се намира в 
пряка зависимост от равнището на активност на обучаваните. Необходимо е 
в обучението да се прилагат подходящи методи за обучение, чрез които да се 
активизира и развие у учащите се познавателен интерес и мотивация към изу-
чаваното съдържание. 

Възприемчивостта на много ученици по отношение на съдържанието на 
предмета е намалена под влияние на различни фактори (индивидуалните осо-
бености на ученика, различните методи и подходи, които прилага преподавате-
лят в своята работа, както и семейната среда), но това не означава, че не може 
да се въздейства в положителна насока на учениците. Днес в обучението по ма-
тематика имаме потребност не от ново съдържание, а от нов подход и когато 
става дума за преподаване, това не бива да се забравя. Процесът на обучение 
функционира най-добре чрез действие, а не само чрез слушане.

Американският философ Джон Дюи, който има голям принос в педа-
гогиката, казва, че „основният, най-сериозен и винаги актуален проблем на 
образованието е проблемът за откриването и организирането на формите на 
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дейност, които са най-близки, най-подходящи, най-пригодни за развитието на 
подрастващите, които са най-обещаващи като подготовка на обществените от-
говорности на възрастните и които същевременно имат максимално влияние 
за формирането на навици за проницателно наблюдение и последователни за-
ключения“ [1].

Българското училищно образование е насочено към придобиване от уче-
ниците на фундаментални знания и умения. Оказва се, че днес това не е дос-
татъчно за тяхната успешна бъдеща реализация. В условията на съвременния 
динамичен и бързо развиващ се информационен век е необходимо учениците 
да притежават и личностни качества – умения за работа в екип, комуникатив-
ност, самокритичност, инициативност, адаптивност, нужни за тяхното профе-
сионално утвърждаване и усъвършенстване, т.е. способности, съставящи емо-
ционалната интелигентност. 

В тази статия ще споделя някои мои виждания как чрез обучението по 
математика можем да повлияем положително за развиването на емоционалната 
интелигентност на учениците.

Изложение 
Изследванията за развитието на интелекта през последните години в 

областта на психологията сочат, че за да бъде човек успешен в своето разви-
тие и реализация в бъдеще не му е достатъчно да притежава само академич-
на интелигентност. Без притежание и на емоционална интелигентност той не 
е завършен като личност. Съвместно проучване на университетите Харвард и 
Станфорд показва, че само 15% от успеха в живота се дължи на IQ /умствения 
интелект/ и 85% се дължи на EQ /емоционалният интелект/.

Терминът „емоционална интелигентност“ е изследван многократно в 
научната литература. Още в ранните си творби Чарлз Дарвин посочва връзка 
между емоционалното себеизразяване, оцеляването и адаптацията. Понятието 
първоначално е свързано със социалния интелект и така емоционалният инте-
лект остава като негова подструктура.

През първото десетилетие на 20-ти век, въпреки че традиционните опре-
деления за интелигентност придават особено значение на когнитивни аспекти 
като памет и решение на задача, някои влиятелни изследователи в областта на 
интелигентността започват да признават важността на некогнитивния аспект. 
Така например още през 1920 г. американският психолог Едуард Торндайк от 
Колумбийския университет използва понятието „социална интелигентност“, 
описвайки с него способността да разбираме другите и да „действаме мъдро в 
човешките взаимоотношения“ – която „сама по себе си е едно от измеренията 
на човешкия интелект“ [2].

Жан Пиаже (1929) приема, че общуването, емоциите и адаптацията имат 
особено значение за формиране на интелигентността при всеки човек.

Дейвид Уекслър на свой ред описва през 1940 г. влиянието на неумстве-
ните фактори върху интелигентното поведение и подкрепя становището си с 
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аргумента, че нашите модели на интелигентността няма да са завършени, ако 
не се обхванат изцяло всички фактори – социални и личностни, които влияят 
върху интелигентността, и че интелигентността е…“способността на личност-
та да действа целево, да мисли рационално, да комуникира ефективно, за да се 
справя със средата“.Той открива, че индивиди с идентични коефициенти на ког-
нитивна интелигентност могат да се различават по способността им ефективно 
да се справят с предизвикателствата на средата в зависимост от вида информа-
ция, с която оперират – вербална и невербална. Според него некогнитивните 
фактори, каквито са афективните и мотивационните способности, определят 
специфичен вид поведение, което той нарича „интелектуално поведение“. 

През 1975 година в книгата си „Множеството интелигентности“ Хауърд 
Гарднър се доближава до понятието емоционална интелигентност, като форму-
лира идеята за множествената интелигентност [3]. Според нея, традиционните 
схващания за интелигентност, например IQ, не успяват да обяснят задоволи-
телно когнитивните способности и резултатите от действията на хората. Мно-
жествената интелигентност включва едновременно междуличностна интели-
гентност (способността да се разбират намеренията, мотивациите и желанията 
на другите хора) и вътреличностна интелигентност (способността на човек да 
разбира себе си, собствения си емоционален мир, афекти, емоции, и мотива-
ции; способност мигновено да различава чувства, да ги назовава, превежда в 
символни кодове и използва като средства за разбиране и управление на собст-
веното поведение).

През 1988 г. израелският психолог Рувен Бар-Он въвежда понятието емо-
ционално-социален интелект, като предполага, че той се състои от множество 
дълбоко лични и междуличностни способности, навици и умения, които, обе-
динени определят поведението на човека. Той първи въвежда обозначението 
EQ – коефициент за емоционалност, по аналогия с IQ – коефициент за интелект.

Майер и Салови през 1990г. дават първата систематична научна разра-
ботка по въпроса за емоционалната интелигентност. Те имат следното вижда-
не за емоционалната интелигентност: „ЕИ включва способността да се задей-
ства обработка на сложна и деликатна информация за собствените ни емоции 
и емоциите на другите и възможността да се използва тази информация като 
ръководство за мислене и поведение. Това означава, че лицата с високо ниво на 
емоционална интелигентност обръщат внимание, използват, разбират и упра-
вляват емоциите и тези умения имат адаптивни функции, които имат положи-
телно влияние за тях и другите хора“ [4].

Емоционалната интелигентност като термин е широко популяризиран 
едва след публикуването на книгата на Даниъл Голман „Емоционалната ин-
телигентност“, в която той описва нашироко, че макар интелигентността да е 
вродена, частта от нея, която управлява емоциите, всъщност се развива през 
целия живот и най-вече през детството [5]. Емоциите са поставени в центъра 
на жизнените ни способности и уменията да се справяме с тях ни помагат да 
съхраним връзките си, да сме успешни в работата си. Голман създава един от 
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най-известните модели за ЕИ на база моделите на Салови & Майер и на изра-
елския психолог Ройвен Бан-Он. Според него емоционалната интелигентност 
включва пет основни емоционални и социални компетенции:

1. самоосъзнаване–ясно разбиране на това, което чувстваме в даден мо-
мент, и използване на това умение в процеса на вземане на решения;

2. саморегулация–умение за справяне с емоциите, за да могат те да съ-
действат, а не да пречат на изпълняваната в даден момент задача; 

3. мотивация–използване на нашите съкровени предпочитания за да 
нипринудят да действаме и да ни насочват към достигане на целта, да 
ни помагат да поемаме инициатива, да полагаме усилия, опитвайки се 
да подобрим нещо, и упорито да продължаваме да постигаме целта си 
въпреки неуспехи и разочарования; 

4. емпатия–усещане за това, което чувстват другите хора, способност да 
разбираме тяхната гледна точка; 

5. социални навици–добро владеене на емоциите във взаимоотношени-
ята, точно „измерване“ на социалните ситуации и отношенията между 
хората. 

Тези пет компетенции не се разглеждат като отделни характеристики, а 
всяка една се явява следствие от другите, т.е. те са взаимосвързани помежду си. 
Голман прави извода, че най-важното различие между IQ и EQ е това, че EQ 
е по-малко генетично заложен, което дава възможност и на родителите, и на 
учителите да компенсират там, където природата е пропуснала.

Емоционалната интелигентност за разлика от академичната не е вродена. 
Тя е интелигентност, която се развива през целия живот. Започвайки разви-
тието си най-напред в семейството, и продължава да се надгражда в училище. 
Емоционалната грамотност, която трябва да притежава всеки подрастващ, е 
толкова важна, колкото и обучението по математика и граматика. Възпитание-
то на чувствата е елемент от цялостното възпитание на детето.

Според Мерлеведе „класическата интелигентност“ може да се определи 
като „онова, което се мери от тестовете за коефициент на интелигентност IQ“. 
Тези тестове са за логически разсъждения, аналитични умения, езикови уме-
ния и др. т.е. „поредица от умения…, за да се анализира и решава рационално 
даден проблем“. Той разграничава основно три фази в стратегията за решаване 
на проблеми:

1. Откриване на проблема: събиране на фактите; 
2. Решаване на проблема: предлагане на (теоретично) решение, което 

взема предвид всички елементи, идентифицирани в описанието на 
проблема. 

3. Приложение на решението: откриване на начин избраното решение да 
се приложи на практика. 

Първата и втората фаза спадат към областта на класическата интелигент-
ност и са резултат от логическо мислене. Третата изисква по-голяма емоцио-
нална интелигентност [6].
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Независимо от различните дефиниции (Гарднър, Голман, Салови, Мер-
леведе) за понятието „емоционална интелигентност“ на различните модели, 
описващи категорията, можем да обобщим, че това е умението да разпозна-
ваме, осъзнаваме и контролираме нашите емоции и поведение и емоциите на 
другите. 

Ще споделя някои мои виждания как в урока по математика в прогим-
назиален етап можем да допринесем за развитието на емоционалната инте-
лигентност на учениците: 

1. Емоционалните карти
В началото на урока, след въвеждане на новата тема учениците вдигат 

една от емоционалните карти (фиг. 1). Така учителят разбира какво емоцио-
нално състояние провокира темата в тях. След изнасяне на теоретичната част 
учителят отново моли учениците чрез картите да покажат своята емоция. Така 
учителят разбира до каква степен се е справил с целите, които си е поставил в 
урока, дали е пробудил интерес, какво учениците са разбрали и какво трябва да 
бъде дообяснено (чрез кратка дискусия). 

Емоционалните карти (ЕК) могат да се прилагат във всеки един момент и 
във всеки вид от урока (урок за упражнение или обобщение). Чрез прилагането 
им учениците ще се чувстват значими и ще разберат, че тяхното емоционално 
състояние е важно за учителя. Чрез ЕК се насърчава вниманието и задържане-
то на интереса по време на урока.

Фиг 1. емоционални карти
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2. Чрез кратка (6–8 минутна) игра „Почивка за реклама“ в края на уро-
ка за нови знания. Класът се разделя на 3 или 4 групи. Всяка от групите има 
за задача да помисли за начин, по който да представи информацията от урока 
под формата на рекламен анонс. Дават се 2-3 минути на групите да разпределят 
задачите и отговорностите на всеки от екипа, да вземат решение коя най-ва-
жна информация според тях да споделят в 30 секунден анонс и по какъв начин. 
Учителят може да им подскаже варианти – хумористично, научно и др. – нека 
учениците да задействат своята креативност. Дава се избор на всяка група да 
избере своя говорител и да се представи. Времето за изпълнение се засича. След 
представянето на групите задължително се дискутират плюсовете и минусите 
на всяка от тях по следните критерии:

– организация на груповата им работа;
– избора им на информация за представяне;
– качество на изпълнение на анонса.
Задължително учителят най-напред трябва да изтъкне положителните 

страни на групата, а след това да им даде кратки насоки за подобрения. Тази 
игра може да помогне на учениците да посрещнат с желание и очакване своята 
изява във всеки следващ урок, да се стремят да бъдат все по-добри, все по-кри-
ативни, а това от своя страна да направи часовете истински приятни, забавни 
и най-вече ефективни. 

Предимствата на тази игра:
➢ насърчаване на вниманието и задържането на интереса по време на 

урока;
➢ развиване на умения за бързо усвояване, систематизиране и препреда-

ване на новата 
информация;
➢ развиване на качества за създаване на кратка презентация и умения за 

представянето ѝ;
➢ развиване на качества за колективна работа и разпределение на отго-

ворностите на членовете на екипа.
Играта ще помогне на учениците да разберат значението на груповата ра-

бота и това, че когато всеки има своята роля в нея и всеки даде най-доброто от 
себе си, тя може да се случва бързо и ефективно. Така учениците ще се научат 
да разчитат един на друг и това, че си помагат, е качество, което може да ги на-
прави полезни и ценни кадри в бъдещия им работен екип, хора, които уважават 
чуждата гледна точка и могат да вземат решения с цел общата полза.

Освен в часовете по математика емоционалната интелигентност на уче-
ниците можем да развиваме чрез метода на проектите. Акцентът на този ме-
тод както знаем се поставя върху овладяването на знания, формирането и 
развиването на умения и компетенции, необходими за решаване на реални 
проблеми.
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Резултатите от много изследвания върху приложението на този метод ни 
води до обобщението, че обучението и ученето чрез разработване и представя-
не на групови проекти се характеризира със следните основни качества:

■ развиване на вътрешната мотивация към ученето;
■ развиване на конструктивното критическо мислене;
■ формиране на умения за откриване на проблеми, за избор на стратегия 

за работа, вземане на решения за планиране на дейността;
■ насърчаване на сътрудничеството–работа в екипи, вземане на групови 

решения;
■ формиране на умения за планиране работата по проекти, представяне 

и защита на готовия продукт;
■ инициативност.

Примерни теми за проекти по математика в шести клас:
1) Как си представям моето училище след 5 години?
На учениците е зададена тема за проект да изработят макет на своето 

училище, как го виждат след 5 години, като използват само ръбести и валчести 
тела за направата му (фиг. 2, 3 и 4).

Фиг. 2. Моето училище

Фиг. 3. Моето училище
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Фиг. 4. Моето училище

2) Изработване на коледна украса
На учениците е зададена тема за проект да изработят коледна украса, като 

използват само геометрични фигури, ръбести и валчести тела за направата ѝ 
(фиг. 5, 6 и 7).

Фиг. 5. Снежен човек

Фиг. 6. Коледна украса
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Фиг. 7. Коледна украса

От разгледаните примери можем да направим следните изводи:
• Екипната работа стимулира уменията за общуване на учениците;
• Привлича се вниманието на всички ученици, защото са активно вклю-

чени;
• Постига се нова организация на учебната среда–дава се възможност за 

лично участие на учениците в урока;
• Ученикът като субект на креативната дейност и творческото мислене е 

активен и жизнен, енергичен и любознателен, пълен с вътрешни сили 
и мотивиран да увеличава и усъвършенства знанията и уменията си;

• Разнообразяват се традиционните методи на преподаване, мисленето 
на учениците е в по-широк диапазон, разчупването на обучението и 
възможността обучението от скучно да стане интересно;

• Развиват самооценката, насърчават се по-стеснителните да се включ-
ват в работата на екипа, стимулират сътрудничеството, а не конку-
рентното поведение;

• Обсъждат се проблемни ситуации, предизвикващи силни емоции, 
които са израз на удовлетвореност от съвместната работа.

Заключение
Емоционалната интелигентност е способността за управление на собст-

веното поведение и адекватна реакция в сложни проблемни ситуации. Емоци-
ите често определят решенията, които вземаме, за да постигаме желани резул-
тати при високо ниво на саморазбиране, самооценка и самоконтрол. Освен в 
умението да придобива и борави със знания, човек трябва да търси разгръщане 
на своя потенциал в света на емоциите. Именно уменията за „управлението 
на отношенията с останалите“ е крайният продукт на емоционалната интели-
гентност, защото в себе си включва всички нейни елементи и прилагането им в 
ефективна форма.
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ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ И ВЪЗПИТАТЕЛНА  
РОЛЯ НА НЕФОРМАЛНОТО МУЗИКАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ
Божена Л. Такворян-Солакян

HISTORICAL ASPECTS AND THE ROLLING ROLE  
OF THE NON-FOAM MUSIC EDUCATION IN BULGARIA

Bozhena L. Takvorian-Solakian

ABSTRACT: Historical view of extracurricular and extra-curricular music education. It 
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Изследването е финансирано по проект „Стратегии и технологии за преодоляване 
на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“ № РД-08-82/31.01.2019 г. 
от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“.

През първата четвърт на ХІХ век, когато учителите поемали задължение-
то да водят учениците си да пеят в църквата през неделните и празничните дни, 
едва ли са съзнавали, че техните усилия за въздействие върху повече хора със 
средствата на музикалното изкуство ще доведат до едно грандиозно дело, което 
през следващото столетие ще стане един от стожерите на музикалната култура 
на българския народ – хоровото дело, в началото самодейно, скоро прераснало 
в професионално, разнесло по света „певческата слава на България“. Богатата 
народнопесенна практика при различни възрастови групи – както при деца и 
ученици, така и при възрастните, също способствала за развитието на различ-
ните музикални дейности, подпомогнала „привикването“ към колективна му-
зикална (певческа) дейност. Много скоро групите ученици, обучени да пеят в 
църква в неделните и празничните дни, масово извън нея започват да пеят пес-
ни при различни патриотични инициативи. За разлика от песните, изпълнява-
ни в училище – елементарни, със скучно съдържание, прекалено дидактични, 
или пък църковните – подчинени на строго установени канони, патриотичните 
песни – главно на Добри Чинтулов, които се появили по това време, са се раз-
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пространявали много бързо. Ученически групи, които пеели едногласно извън 
училище са започнали да се създават и по определени поводи. Въздействието 
от тяхното изпълнение се е получавало от общото приповдигнато настроение. 
Очевидно обаче изпълнението на тези групи се е ограничавало в рамките на 
елементарно групово съгласувано пеене.

Известно е, че като цяло училищното дело в България в началото на века 
се е развивало твърде бързо. Учители са били изтъкнати личности – П. Р. Сла-
вейков, Д. Войников, Д. Чинтулов, Найден Геров, Хр. Г. Данов, Илия Р. Блъсков и 
др. Мнозина от тях имат музикални данни и подготовка да преподават пеене. 
Това е именно времето в което влиянието на църквата започва да намалява, а в 
училище „тайно, вдъхновено и с любов се запяват хайдушките народни песни“. 
След 40-те години на века масово се разпространяват възрожденските песни на 
Добри Чинтулов, на Добри Войников, на редица други безименни автори.

През този период от време основно дейността на първите певчески гру-
пи, прераснали в ученически самодейни състави, започва да се съсредоточава 
около основаните през 1856 година читалища в страната. През 60-те години 
на ХІХ в. тяхната роля значително нараства. Те поемат културните общест-
вени инициативи, включително и цялата светска, а не само ученическа музи-
кална самодейност. Особеното в тяхната заслуга е и това, че са давали знания, 
внушавали са уважение към музиката, съдействали са за това, че българските 
младежи, които са пеели главно „църковни песнопения“ едновременно с тях са 
започнали да изпълняват граждански и патриотични песни. Така чрез „посред-
ничеството“ на читалищата закономерно музикалното възпитание се пренася 
извън училището – в различните форми на самодейността.

От особено голямо значение за музикално – образователната дейност е 
фактът, че в средата на 60-те години на века в България идват емигранти от Пол-
ша, Чехия и Унгария. Под влияние на техните гвардейски оркестри се образуват 
наши струнни и духови оркестри, заражда се и инструменталната ученическа 
самодейност. Инициатори са пак будни учители – Сава Доброплодни, Добри Вой-
ников, Добри Чинтулов… „Действах и задължих по-главните и благонадеждни 
ученици за музика да се учат от вечер на вечер по едно определено време <…> 
щото да може с време да покажат талантите на българите относително по му-
зиката, което и се получи донегде и музикалната ревност се умножи оттогива в 
Шумен…“ – пише Сава Доброплодни в своята Автобиография [С., 1893. – с. 313]. 
Добри Войников, който е учил цигулка и е свирел на флейта и цигулка в първия 
български оркестър, когато учителствал в Шумен, образува ученически хор и 
оркестър, с които участва в празници и забави, в утра и вечеринки. Камерен 
състав от ученици образувал и Добри Чинтулов, който също свирел на цигулка. 
В Свищов по това време се сформира ученически оркестър от няколко цигулки, 
китари и едно виолончело. Характерно е, че оркестрите били с непълни, комби-
нирани състави, според наличието на едни или други инструменталисти.

Интересен е фактът, че музицирането на ученическите състави понякога 
е ставало дори и в домовете на някои от по заможните ученици.
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Постепенно и в училището музикалнообразователната дейност се засил-
ва. Появяват се и първите детски училищни песни, които най-често са заемки 
от чужди популярни мелодии „с прикачен“ към тях познавателен или нравоу-
чителен текст. Учителите сами „пригаждат“ такива песни според нуждите на 
учебно-възпитателната си дейност.

Закономерно, бързо изменящите се жизнени условия в края на ХІХ век се 
отразяват и върху цялостната система на образование в България. Естетическото 
възпитание става обект на внимание от страна на най-известни български про-
светни дейци и педагози. Особена убеденост в облагородяващата и възпитаваща-
та роля на музикалното изкуство и на музикалното обучение личи например в на-
писаната през 1880 г. статия „Пението в народните ни училища“ от Иван Шишма-
нов. В представите на първите ни ръководни просветни дейци музиката почти 
винаги има някаква висша, едва ли не „тайнствена нравствено-пречистваща и 
облагородяваща сила“. Те високо са оценявали както битово-приложната, така и 
универсално-възпитаващата по емоционален път стойност и роля на песента.

Първите две десетилетия на ХХ век са едни от най-наситените с полити-
чески събития периоди в историята на България. Но началото на века прави 
впечатление и с ярката си художествена панорама. Особено големи са пости-
женията в областта на българската литература, открива се Народният театър, 
появяват се значими творби на Цанко Лавренов и Илия Бешков, на Иван Фу-
нев и Златю Бояджиев, Стоян Венев, Ярослав Вешин. Музикално-обществените 
прояви продължават да бъдат свързани неотделимо с все повече разгръщащата 
се самодейност, с ентусиазма на самодейците и с амбициозния самоотвержен 
труд на техните учители по музика и капелмайстори. Вече не са рядкост во-
енните духови музики, Гвардейският оркестър е вече професионален състав, 
концертиращ в страната. Появява се идеята за държавна опера и за държавен 
музикално-образователен институт.

Всичко това води до засилване на културните и художествените интере-
си на обществото. Важен дял в тези интереси заема музиката. Възпитателната 
роля на музикалното изкуство продължава да бъде една от най-често дискути-
раните теми в музикалната публицистика, а певческата дейност и участието в 
новосъздадените музикални дружества постепенно се издига до своеобразно 
мерило за културните интереси на членовете на обществото. Особено интере-
сен факт намираме в „Отчет на І Софийска девическа гимназия за учебната 
1905–1906 година“ [С., печ. Просвещение, 1906] Директорът съобщава, че „през 
учебната 1904–1905 година частни уроци по музика вземат 17% от ученичките 
в гимназията“. Този факт достатъчно убедително показва художествените ин-
тереси независимо от социалния състав на девойките в едно такова централ-
но столично училище, където „семействата на чиновници са 205, със свободни 
професии – 120, работници и занаятчии – 62, търговци – 93, рентиери и пенси-
онери – 169, други професии – 37“.

Възникват и т. нар. „Детски музикални китки“, които съобразно съвре-
менната терминология можем да определим като едни от първите неформални 
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музикални дейности. Началото поставя учителят Димо Бойчев – ентусиаст без 
музикално образование, но закърмен с народната песен, отличаващ се с осо-
бено голяма музикална надареност, същевременно „27-годишният педагог е 
силно привързан към децата и песента, <…> полага години наред непрестанни 
усилия за учредяването и укрепването на такива самодейни детски състави из 
цялата страна“ [Музикален преглед, г.V, 1928, бр. 2, с. 2-3]. Още в тези години 
„пророчески“се оформя мнението, че „музиката ще завоюва авторитет чрез из-
вънучилищните музикални прояви на децата“ [пак там: с. 3]. 

„Китките обемат в себе си деца от различни възрасти и затова името им е 
тъй сполучливо и правдиво – пише друг радетел на музикално-образователно-
то дело и на дейността на тези самодейни организации – В Димитров. Те имат и 
един специфичен организационен живот, който създава условия за насаждане 
на обществено и организационно чувство у децата. Участието в тях не е прину-
дително, а доброволно – по лично задължение и влечение. Интересът на роди-
телите е повече сърдечен и затова по-симпатичен. А при тези условия и качест-
вата на ръководителя не са обикновените на учителя и специалиста. Нежността 
и сърдечността са оная топла атмосфера, в която могат да виреят цветята на 
китката“ [пак там: с. 3]. 

Детските музикални китки прерастват в Ученически музикални друже-
ства с устав, утвърждаван от Министерството на народната просвета. Имат 
свой социален живот. Те започнат да развиват своеобразна благотворителна 
дейност, продиктувана от местните нужди, както и за подпомагане на социално 
слабите (бедните) ученици. Някои от тези дружества финансират и безплатни 
ученически трапезарии. За годините около войните и след тях тези социални 
инициативи са изключително разнообразни и полезни. Приходите си музикал-
ните дружества са набирали от членски внос (бедните ученици са били осво-
бождавани от такъв внос), от концерти и забави, коледуване, лазаруване и суми 
дарения от частни лица и институти. 

Началото на ХХ век бележи съществени изменения и в областта както 
на формалните, така и на неформалните музикално – образователни дейности 
в училищата. Те се дължат главно на два фактора: постепенното навлизане в 
музикално-обществения живот на подготвени музикални дейци със специално 
музикално образование, както и създаването на първата обществена организа-
ция на музикални дейци – Български музикален съюз. Същевременно нараства 
и културното влияние отвън, започва и обща стабилизация на просветното 
дело в България.

Анализите на историческите аспекти на българското музикално-образо-
вателно дело в двете основни за тази разработка направления – формално и не-
формално музикално образование открояват още в този период от време по-го-
лемия превес на дейностите и формите на работа при неформалното музикално 
образование, за което се приема определението „художествена самодейност“. 

Като цяло т.н. „художествена самодейност“ в нашата страна е била дейст-
вено обществено явление, фактор с огромна възпитателна и образователна 
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роля. Следва да се отбележи, че тя е особено ценен фонд в духовната култура 
на нацията ни, изразява народността и демократизма в българското изкуство.

Дълъг е пътят на ученическите неформални дейности – извънкласната 
и извънучилищната музикална самодейност докато станат своеобразното ме-
рило за равнището на музикалното образование в България. Формират се тра-
диции, които дават мащабност на художествените резултати през следващите 
десетилетия до днес.

Формите на ученическа музикална самодейност в разглеждания до тук 
период от време са ограничени – тя е била главно хорова в рамките на детските 
музикални китки и детските класове-хорове в началните училища и оркестрова 
– предимно струнни състави, фанфарни и духови музики. Едновременно с тях 
се появяват и театрално-музикални състави. 

Преки приемници на музикалните китки и ученическите музикални дру-
жества са много от съвременните представителни музикални състави, трайно 
утвърдили музикалната слава и признание на България по света. Такива са Дет-
ски хор „Бодра смяна“, Детска филхармония „Пионер“, Детски хор „Маестро 
Захари Медникаров“ – гр. Добрич, Представителен детски хор „Искра“ – гр. 
Казанлък, Детски хор „Добри Христов“ – гр. Варна и още много други.

Освен към читалищата неформалните музикални дейности в началото 
на ХХ век (извънучилищната музикална самодейност) са се съсредоточавали 
главно в създадените в окръжните центрове от началото на 50-те години детски 
музикални школи, където са се изучавали главно различни музикални инстру-
менти и солфеж. Около 60-те години на века тези музикални школи започват да 
развиват особено интензивно и своя концертна дейност. В школите са сформи-
рани и детски оркестрови състави, в които са включвани най-изявените учени-
ци. Тези оркестри също имат богата концертна дейност, при това много често и 
извън населените места, където са били базирани. От тях са израснали много от 
утвърдилите се и познати и до днес музикални изпълнители. За стимулиране на 
дейностите в музикалните школи през 60-те години започва да се провежда пър-
вият национален Радиоконкурс за цигулари и пианисти, впоследствие прераст-
ва в Национален конкурс „Светослав Обретенов“, провеждан в гр. Провадия.

Постепенно у нас започват да се организират конкурси, прегледи, фести-
вали на различни равнища, които са своеобразна палитра на неформалните му-
зикални дейности. От съвременна позиция можем да ги разглеждаме в четири 
основни направления: регионални, общински, национални и международни.

Много от достиженията на българската музикална педагогика от 80-
те години на ХХ век могат да укрепят националното ни самочувствие, да ни 
убедят в правилността на възприетите тогава у нас принципи, цели, задачи и 
съдържание на масовото музикално възпитание. От всичко това следва още 
веднъж актуалният проблем – разкриване на нови технологични решения при 
музикално-възпитателната практика, върху базата на вече достигнатото.

През 90-те години на ХХ век тяхната дейност в известен смисъл е ограни-
чена. Главна причина за това е намаляването на интереса към изкуствата като 
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цяло. През този период от време влияние оказват различни политически и ико-
номически причини. Една от съществените причини е и променената образо-
вателна политика в страната, която води до рязко намаляване на хорариума на 
часовете по изкуствата в училище, в това число и по музика. Тази тенденция на 
намаляване на хорариума на часовете по музика в училище продължава и в мо-
мента. Интересите се насочват към изучаване на чужди езици, информационни 
технологии и математика, и в някои случаи спорт.

Училището като цяло пое курс към осигуряване на обучението на уче-
ниците, като пренебрегна почти напълно възпитателните си функции, а сега 
търси посоки за личностно развитие пропуснати през годините. Наблюдава-
ше се и отдръпване по отношение на извънкласните дейности. Осмислянето 
на тяхното място в образователния процес през този период не е предмет на 
цялостен и обективен анализ. Налице са хаотични опити за промяна – преиме-
нуване, ликвидация, реорганизация и т.н. Като цяло системата през годините 
претърпя сериозно дестабилизиране поради самоцелни идеологически съобра-
жения, безконтролно ограбване и унищожаване на материалната база, остра 
липса на финансови ресурси и преди всичко поради отсъствие на действаща 
стратегия за нейното развитие. 

Компютърът и интернет мрежата изместват много от неформалните учи-
лищни дейности и в още по-голяма степен – традиционните форми на контакт 
с изкуствата като цяло и в частност – с музикалното изкуство. Именно това 
прави в още по-голяма степен наложително разкриването на съвременни фор-
ми на работа за развитие на неформалните музикални дейности.

В началото на ХХІ век статутът на най-съществените институции за не-
формално музикално образование – все още съществуващите детски музи-
кални школи, се променя. Преки техни „наследници“ стават т. нар. „Школи по 
изкуствата за деца и юноши“. В тях се търсят и реализират различни интегра-
тивно свързани нови формации. Интересен е фактът, че музиката неизменно, 
дори неосъзнато, присъства почти при всички – музика има при различните 
занимания в школата по изобразително изкуство, и в литературните клубове, 
музиката е елемент от балета, присъства в различните етно-формации, при 
това за всички възрастови групи.

В различните областни и общински центрове се разкриват Центрове за 
работа с деца, Центрове за ученическо техническо и научно творчество, Обеди-
нени детски комплекси, Общински детски комплекси и Центрове за подкрепа 
и личностно развитие.

Новосъздадените в тях музикални формации се различават по: състав 
на участниците, вид (училищен, църковен, към дружества, клубове и съюзи), 
репертоар (фолклорен, класически, църковен, детски, училищен, съвременен), 
численост – от камерни състави до големи представителни, продължаващи да 
утвърждават завоюваната през годините музикална слава на България по света.

Като своеобразен еталон – образец на неформални дейности на ученици-
те, е Националният дворец на децата – София. В него дейностите се реализират 

Исторически аспекти и възпитателна роля на неформалното музикално образование...
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в 56 различни педагогически форми по над 200 програми. Интересно е, че в 53 
от тях музиката неизменно присъства, при това има трайно място.

Съпричастност към неформалните дейности се вижда и от страна на 
МОМН. Обобщеният календар за неформалните (извънучилищни) дейности, 
на Министерство на образованието, младежта и науката посочва около 70 ком-
плексни международни и национални изяви, обособени в пет основни направ-
ления – Наука, техника, технологии; Спорт и туризъм; Изкуства; Предучилищ-
ни школи – „Любознайко“; Образователно-игрови център „Знам и мога“.

Преоценката днес на възможностите на неформалното образование – из-
вънкласните и особено на извънучилищните дейности е свързана с дълбоките 
промени в личностен, съдържателен, процесуален и технологичен аспект. Оч-
ертава се потребност от достъпни, осигуряващи свободното участие на учени-
ците форми на извънкласна дейност, които да удовлетворяват техните потреб-
ности и очакванията на родителите, без да са сериозно финансово обременени.

Уважавайки личната свобода на избор на начин за прекарване на сво-
бодното време, извънкласната и извънучилищната работа би следвало да бъде 
обърната към ученика и развитието на неговата творческа индивидуалност 
чрез различни възможности за пълноценно използване на това време.
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ПРОМЕНИТЕ В БАСКЕТБОЛНИЯ ПРАВИЛНИК  
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА И ТЕХНИЯ ЕФЕКТ ВЪРХУ ИГРАТА

Борислав В. Пелтеков

BASKETBALL RULE CHANGES IN 2018  
AND THEIR EFFECT FOR THE PLAY

Borislav V. Peltekov

ABSTRACT:In the report are focused the exchanges of basketball play management as a 
result of basketball rule changes, adopted by FIBA and valid as of October 1st 2018.

The purpose of this research is to give information for basketball specialists and physical 
culture and sport teachers about interpretations of these rules in the rulebook.

The conclusions of research show that the many rule changes in last years make troubles for 
the officials, but also for the coaches and players. This is giving a negative effect to children’s’ 
training. 

KЕY WORDS: basketball rulebook, basketball, changes, interpretations.

Увод
Международната федерация по баскетбол (ФИБА) през последната година 

направи отново промени в баскетболния правилник. Бързото навлизане на тези 
промени в много случаи не достига ясно и точно до треньорите на подрастващи 
и още по-малко до учителите по физическо възпитание и спорт. Тази неяснота 
влияе негативно както на треньори и състезатели, така и на съдиите, които тряб-
ва непрестанно да обясняват по време на мач точно какво са отсъдили.

И. В. Изшибулина (2011) казва, че „съдийството трябва да се разглежда 
като специалност, за която е необходимо обучение“. И колкото по-рано запо-
чне обучението, толкова по-висока квалификация може да достигне съдията. 
Обучението е свързано както с механиката на съдийството, така и с детайлно 
разбиране на правилата [1].

Много съдии по баскетбол и специалисти проследяват и разясняват про-
мените, настъпващи в баскетболния правилник. Такова изследване е направено 
от словенски изследователски екип и то проследява промените в баскетболния 
правилник, въведени през сезон 2010/2011, където се акцентира върху намаля-
ване на времето за атака от 30 на 24 s. Изследователите са анализирали набор 
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от статистически данни за 10 сезона и са проследили 2198 мача от Евролигата, 
в която се състезават най-добрите европейски отбори. Резултатите са показали 
че „ефектите от промените в правилата са в противоречие с тенденциите през 
последните години“ [3].

„Изграждането на висококвалифицирани съдии е сложен многопластов 
процес, който изисква разностранна подготовка. Съдийството се нуждае от 
висококвалифицирани специалисти, които да обучават съдиите. Системният 
контрол при подготовката допринася за повишаване на нивото на съдиите. 
Липсата на системни целенасочени занимания, които да се провеждат под оп-
ределен план, водят до хаотични и научно необоснована подготовка на съдиите 
по баскетбол. Също така, реализацията на съдийските умения по време на мач 
зависят както от партньорите в съдийския наряд, така и от професионалната 
квалификация на състезателите и треньорите по баскетбол“ [2].

Целта на това проучване е да запознае специалистите по баскетбол и 
учителите по физическо възпитание и спорт с тълкуването на тези промени и 
как те засягат играта.

Обект на изследване е баскетболният правилник на ФИБА.
Предмет на изследване са промените, направени през 2018 г.
Извършено е педагогическо наблюдение по време на Държавното пър-

венство по баскетбол за девойки до 16 г., проведено през юни 2019 г. в гр. София.

Дискусия по промените на правилата
За да разберем промените в баскетболните правила, ще се спрем на тях 

по членовете и разделите, представени в официалния правилник. Засегнати са 
тези, които имат пряко отношение към баскетболната игра и съдийските от-
съждания в съответните ситуации.

Член. 17. Вкарване на топката в игра отвън
17.2.8. Когато часовникът за игра показва 2:00 минути или по-малко на 

четвъртия период или всяко продължение, при вкарване на топката в игра, за-
щитникът не трябва да движи която и да е част от неговото тяло над граничната 
линия, за да пречи на вкарването на топката в игра. Съдиите трябва да използ-
ват превантивна жестикулация като предупреждение при администрирането 
на вкарването на топката в игра. Нарушаване на предупреждението се наказва 
с техническо нарушение [4].

Разяснение: Целта на този член е да се намалят грешките при вкарването 
на топката в игра отвън или забавянето на това действие. Желанието за по-бър-
зо възобновяване на играта е похвално, тъй като всяко немотивирано забавяне 
не кореспондира с интереса на зрителя към мача или телевизионното време. 
Необяснимо е обаче решението този член да се прилага само в последните две 
минути от редовното време на срещата, а за останалите тридесет и осем мину-
ти той да не важи. В този много дълъг период от време забавянията на играта 
зависят само от адекватната намеса на съдиите, но не са регламентирани с кон-
кретни действия, както в този случай.

Борислав В. Пелтеков
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Чл. 24. Дриблиране 
24.1.4. Следните действия не се считат като водене на топката:
Точка 7: хвърлянето на топката срещу таблото и овладяването ѝ отново [4].
Разяснение: Целта е да се позволи по-голяма атрактивност и посрещане 

на предизвикателствата на играта. В този случай се легализира действието, при 
което състезател след дриблиране на топката я хвърля към таблото на коша 
и отново я овладява, без да извършва техническа грешка. След това действие 
играчът може атрактивно да забие топката в коша още след овладяването ѝ във 
въздуха – игрови елемент, който се приема с възторг от всички зрители. Пози-
тивно е решението на ФИБА да разреши това действие след дългогодишното му 
успешно прилагане в мачовете от НБА.

Чл. 29. 24 секунди
29.2.4 Когато часовникът за игра показва 2:00 минути или по-малко в чет-

въртата част или всяко продължение и след поискано едноминутно прекъсване 
от отбора, който ще вкарва топката за игра от задното си поле, треньорът на 
отбора има правото да реши топката да бъде изкарана от мястото за вкарване в 
предно поле срещу секретарската маса или от мястото на прекъсване на играта 
в задно поле.

Ако играта трябва да продължи от мястото за вкарване на топката в игра 
в предно поле срещу секретарската маса, часовникът за 24 секунди трябва да се 
рестартира, както следва:

– ако остават 14 секунди или повече на часовника за 24 секунди, когато 
играта е била спряна, то оставащото време трябва да се рестартира на 
14 секунди; 

– ако остават 13 секунди или по-малко на часовника за 24 секунди, когато 
играта е била спряна, то оставащото време не се рестартира и играта 
продължава от времето, в което е спряна играта. Ако вкарването на топ-
ката в игра трябва да бъде администрирано в задното поле на отбора, то 
часовникът за 24 секунди се рестартира на 24 секунди или продължава 
от времето, както е описано в правилника при спиране на играта [4].

Разяснение: Целта на промяната е да се намали времето за стрелба в про-
тивниковия кош, когато играта се подновява от предното поле на отбора, както 
и да се увеличи общият брой стрелби в коша по време на един баскетболен 
мач. Тази промяна е положителна по отношение на повечето възможности за 
успешна стрелба в коша. Правото на треньорите на избор за мястото на под-
новяване на играта след едноминутно прекъсване в последните две минути на 
мача дава нови варианти за тактически решения според противника, резултата 
или оставащото до края игрово време. Негативната страна на промените в този 
член от правилника са в администрирането от съдиите на този треньорски из-
бор – необяснимо защо решението на треньора трябва да бъде съобщено само 
на старши съдията на срещата и той да го обяви официално, а не на най-близко 
стоящия съдия. Това дава допълнителни отговорности на старши съдията и 
ненужно утежнява едно елементарно вкарване на топката в игра отвън.

Промените в баскетболния правилник през 2018 година и техния ефект върху играта
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Член 36 Техническо нарушение
36.3.2. Присъжда се 1 наказателен удар за изпълнение от противниковия 

отбор. Играта трябва да продължи както следва: 
Точка 1: наказателният удар се изпълнява незабавно. След наказателния 

удар, вкарването на топката в игра отвън, трябва да бъде администрирано от 
отбора, който е притежавал топката или му е била присъдена, когато техни-
ческото нарушение е било отсъдено, от място най-близко където топката се е 
намирала, когато играта е била спряна [4].

Разяснение: Отпада втората част от досегашното наказание, когато след 
изпълнението на един наказателен удар същият отбор имаше право и на при-
тежание на топката. Целта на промяната е да се поставят двата отбора в равно-
стойно положение по отношение броя на ситуациите с притежание на топката 
и да се избегне двойното наказание на едно и също действие. Промяната е по-
зитивна в този аспект, което е очаквано предвид факта, че отново е заимствана 
от правилника на играта в НБА. Незабавното изпълнение на наказателния удар 
малко смущава публиката, тъй като последващото вкарване на топката в игра 
отвън може да бъде на противоположния край на игрището. Въпреки това но-
вото решение на ситуацията след отсъдено техническо нарушение се приема 
като по-логично и справедливо.

Чл. 39 Сбиване 
39.1.1. Сбиването е физическа саморазправа между 2 или повече проти-

вници (състезатели, заместници, треньори, помощник треньори, отстранени 
състезатели и придружаващи отбора лица). Този член от правилата се отнася 
само за заместници, треньори, помощник треньори, отстранени състезатели и 
придружаващи отбора лица, които напускат границите на зоната на отборната 
скамейка по време на сбиване или на ситуация, която би могла да доведе до 
сбиване [4].

Разяснение: Целта на тази промяна е да се изисква отговорност от абсо-
лютно всички 16 лица, намиращи се в зоната на отборната скамейка. Колкото 
и рядко да се случват по време на баскетболен мач подобни негативни сцени, с 
промяната на този член се регламентира задължението за добро поведение на 
всеки член на отбора, а не само на треньорите и състезателите. От личен опит 
знам, че перфектно решение на ситуацията няма, тъй като колкото и прецизни 
да са съдиите и комисаря на срещата и колкото и подробно да възстановят по-
добен нелицеприятен епизод, обхващането на действията на всички лица около 
терена не е възможно. За радост на всички любители на играта, тези моменти 
са рядкост.

Дискусия по реализацията на промените на правилата 
За анализиране прилагането на промените на баскетболните правила са 

използвани мачовете от финалния турнир на Държавното първенство по бас-
кетбол за девойки до 16 г., проведено през юни 2019 г. в гр. София. Участие в 
състезанието взеха осем отбора, разделени в две предварителни групи по чети-
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ри. Шампион на България стана тимът на „Септември-97“, с треньор Борислава 
Мандур, победил на финала състава на „Черно море Одесос“ с наставник Марга-
рита Гечева. Бронзовите медали станаха притежание на „Левски“ под ръковод-
ството на Едуард Вълчев, победил с една точка след продължение „Шампион 
2006“ начело с Ирена Колева. На пето място се класира отборът на „Дунав Русе 
2016“ с треньор Руслан Русев, а на шесто – „Берое“ под ръководството на Албена 
Бачкова. Седмото място в крайното класиране зае тимът на „Рилски спортист“ 
с наставник Маргарита Маринкова, а на осмото остана съставът на „Асеновец 
2005“ под ръководството на Диян Гочев. Администрирането на мачовете бе по-
верено на двама много опитни и шестима млади съдии, нуждаещи се от много 
срещи за придобиване на рутина и компетентност. Общото впечатление е, че 
съдиите не се затрудниха в прилагането на промените в правилата, но могат 
значително да подобрят администрирането им – жестикулация, вербална връз-
ка с участниците, „присъствие“ на терена. Особено това важи за прилагането 
на Член 17, като само двамата опитни колеги ползваха задължителния сигнал 
към защитника преди да подадат топката за вкарването ѝ в игра отвън. Веднъж 
бе отсъдено техническо нарушение на треньор и процедурата по наказанието 
бе спазена, но самото отсъждане не бе в духа на играта и не бе убедително за 
публиката и за комисаря на мача. Най-хубавото от турнира бе липсата на ситу-
ации на сбиване на терена, но тяхното решение според промените в правилата 
беше предварително осуетено поради липсата на други придружаващи лица у 
всички отбори, а при три от тях дори липсваше помощник-треньор. Считаме, 
че треньорите на отборите не познават достатъчно промените в баскетболния 
правилник, но и не търсят комуникация и разяснение по даден казус с комиса-
ря на срещата например. Ежегодно се организират срещи с разяснения от стра-
на на представители на Съдийската комисия по баскетбол сред треньорите на 
клубовете от НБЛ, но такава липсва с треньорите на подрастващи и учителите 
по физическо възпитание и спорт. 
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ПРОГРАМА ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
ПО БАСКЕТБОЛ 3Х3 В СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Бояна Н. Митрева

PROGRAM FOR PRIMARY EDUCATION IN BASKETBALL 
3Х3 IN SOFIA UNIVERSITY „ST. KLIMENT OHRIDSKI“

Boyana N. Mitreva

ABSTRACT: Basketball 3x3 is an emotional and attractive sport that develops all the mo-
tor skills, builds good interpersonal relationships, develops operational thinking and mental 
activity. At the same time, it is more accessible for beginners, easier for organizing competi-
tions and tournaments. The program covers one school year and is for students who have 
not practiced sports basketball. The main goal is to acquire the skills of the technique and 
tactics of the basketball game, knowledge of the rules of the game, which will enable them 
to practice independently.

KEY WORDS: training program, basketball 3x3, students.

Баскетболът, любима игра за всяка възраст, е спортна дисциплина в Со-
фийския университет още при създаването на катедра „Спорт“ в Университета. 
С цел приобщаването на младите хора се създават нови форми на таза попу-
лярна спортна игра. В тази връзка баскетболът 3х3 и неговата по-ранна масова 
форма „стрийтбол“ намират все повече привърженици. Същото се отнася и за 
развитието на баскетбола 3х3 в университетите. Играта придобива съвсем раз-
личен облик след влизането в сила на единен международен правилник. Обосо-
бява се нова спортна дисциплина, която се различава от баскетбол и от стрийт-
бол. От 2012 г. Асоциацията за студентски спорт Академик (АУСА) организира 
студентски първенства и в България.

Баскетболът 3х3 се обособява като масова дисциплина в Софийския уни-
верситет, по която форма се провеждат вътрешни състезания и турнири, както 
и участие с представителни отбори в студентските първенства.

Желанието на студентите да участват в тази форма на баскетбола доведе 
до създаване на учебна програма за „Баскетбол 3х3“. Целта на програмата е по-
добряване на качеството и ефективността на обучението по баскетбол. Програ-
мата е разработена на научно-обосновани методики, апробирани в практиката. 
Основна цел е студентите да придобият умения от техниката и тактиката на 
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баскетболната игра, знания за правилата на играта, които да им дадат възмож-
ност за самостоятелно практикуване.

В последните години се увеличава броят на студентите, които не са тре-
нирали организирано определен вид спорт. В същото време студентите, кои-
то се записват в профилираните групи по баскетбол, имат желание да получат 
баскетболни знания и технико-тактически умения, но изискванията на тради-
ционния баскетбол към занимаващите се са доста над техните технико-такти-
чески умения и двигателни възможности. 

Ниското ниво на предварителната спортна подготовка, недостатъчният 
брой административни часове, нуждата от по-голяма плътност, емоционал-
ност и разнообразие в заниманията налагат представянето на спортове, които 
удовлетворяват тези изисквания. Баскетбол 3х3 е емоционален и атрактивен 
спорт, който развива комплексно всички двигателни качества, изгражда добри 
междуличностни отношения, развива оперативното мислене и умствената дей-
ност. В същото време той е по-достъпен за начинаещи, по-лесен за организация 
на състезания и турнири.

В тази връзка, чрез експериментираната учебна програма по баскетбол 
3х3, се осъществява образователна и научна цел на Департамента по спорт за 
подобряване на физическото развитие на студентите от всички специалности 
в Алма Матер. Крайната цел на педагогическия процес е получаване на нови 
знания и овладяване на умения по отделните видове спорт, цялостно оптими-
зиране на двигателните възможности на младите хора, подобряване на здраво-
словното им състояние и реално възстановяване от умствените и физически 
натоварвания [3].

В подкрепа на въвеждането на спортната игра „3 х 3 баскетбол“ в програ-
мите по физическо възпитание и спорт в училищата е проведеното проучване 
на изследователите Л. Петров и М. Бонев, които посочват, че повечето от тре-
ньорите (90%) са положително настроени и имат желание баскетбол 3х3 да се 
включи в учебното съдържание [2].

Отличителна особеност в организацията при провеждане на занимани-
ята със студенти е преимуществено използване на игрови и специализирани 
за баскетбол 3х3 упражнения чрез вариативния метод. Това е обусловено и от 
необходимостта за решение на една от задачите: да се подържа висок интерес и 
посещаемост на заниманията.

Съдържанието на учебния материал по баскетбол 3х3 включва съгласу-
ването в различни форми на планираните за изучаване технически похвати и 
тактически действия на играта. Разнообразната дейност на студентите в зани-
манието е с двигателно-познавателен характер, като въз основа на активни ми-
словни процеси се изучават конкретни двигателни действия, на фона на опре-
делено ниво на физическо и психическо натоварване.

Учебната програма, която се представя в настоящата статия, обхваща 
една учебна година и е предназначена за начинаещи в баскетбола студенти.

В таблици №№ 1, 2, 3 и 4 е представена учебната програма по месеци за 
първия семестър.

Бояна Н. Митрева
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ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
Таблица 1. Учебна програма – м. октомври

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
Техника Тактика
Спиране – еднотактово – след бягане; след дрибъл
Дрибъл – с удобна и неудобна ръка
– със cмяна на посоката

✓ cмяна пред тялото
✓ cмяна със задно обръщане

– със cмяна на темпото
– започване на дрибъл – с кръстосана крачка, с 
директна крачка
Ловене и подаване на топката – на място и в 
движение
– с две ръце пред гърди директно
– с две ръце пред гърди с удар в пода
Стрелба –
– от място
– стрелба след дрибъл и спиране
Защита – придвижване с плъзгащи стъпки

Откриване за получаване на 
топката
– V – образно движение
– предно пресичане (front door)
Овладяване на отскочила от 
коша топка
Атакуване със стрелба
Защита на нападател с топка
– на дриблиращ нападател
Игра един на един

Таблица 2. Учебна програма м. ноември
МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Техника Тактика
Спиране – еднотактово, двутактово
Пивотиране – предно, задно
Дрибъл – в съчетание с други елементи от 
техниката
– дрибъл, cмяна, спиране, пивотиране
– дрибъл, стрелба
– ловене на топката, дрибъл, подаване
Ловене и подаване на топката
– на място с една ръка от рамо
– в движение с две ръце
Стрелба
– от място – след дрибъл, спиране
– в движение – след дрибъл
Защита
– работа с ръцете
– придвижване с плъзгащи и кръстосани стъпки

Откриване за получаване на 
топката
– V – образно движение
– L – образно движение
– задна врата (back door)
Пробив към коша с дрибъл
Защита на нападател с топка
– на дриблиращ нападател
– на спрял дрибъла нападател
Овладяване на отскочила от 
коша топка
Игра един на един

Програма за начално обучение по баскетбол 3х3 в СУ „Св. Климент Охридски“
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Таблица 3. Учебна програма – м. декември
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Техника Тактика
Спиране – еднотактово, двутактово
– след дрибъл
– след получаване на топката
Пивотиране
– дрибъл, пивотиране, стрелба
– пивотиране, дрибъл
Залъгващи движения (финтове)
– с начало на технически елементи (финт за 
стрелба, финт за дрибъл и т.н.)
Дрибъл
– със смяна на посоката и ръката зад гърба
– между краката
– в съчетание с други елементи от техниката
– лъжливи движения при дрибъл
Ловене на топката
– в движение
– в скок
Подаване на топката
– с две ръце над глава ( проникващо)
– с една и две ръце – в движение
Стрелба
– от средно и далечно разстояние
– в движение – след дрибъл на скорост, след 
получаване на топката
Защита – комбинирана техника на придвижване 
с бягане и скачане

Пробив към коша с дрибъл
Подаване в опасно направление
– проникване и подаване
– подаване на нисък пост
Двама на един
Заслон на човек с топка
Затворен защитен стоеж
Един на един плюс един подавач

През месец декември се провежда вътрешен турнир по баскетбол 3х3 със 
свободно избрани отбори. Преподавателите използват тези турнири за провер-
ка на достигнатото ниво, удовлетворяване желанието на студентите за участие 
и реализиране на наученото в състезателна обстановка.

Бояна Н. Митрева
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Таблица 4. Учебна програма – м. януари
МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Техника Тактика
Дрибъл
– с промяна на темпото, ритъма и посоката на 
движение
– защита на топката при дрибъл
Ловене и подаване
– подаване с връчване на топката
– комбинирани упражнения
Стрелба
– стрелба за наказателни удари
– комбинирани упражнения
Защита
– техника на придвижване с бягане
– техника на придвижване с плъзгане
– затваряне на коридори
– похлупване при стрелба

Двама на двама плюс един 
подавач
– затворен и отворен защитен 
стоеж
– без използване на заслони
– със заслон на човек с топка
Защита на централен нападател 
под коша
Овладяване на отскочила от 
коша топка

В таблици №№ 5, 6 и 7 е представена учебната програма по месеци за 
втория семестър.

ВТОРИ СЕМЕСТЪР
Таблица 5. Учебна програма – м. март

МЕСЕЦ МАРТ
Дрибъл
– комбинирани упражнения за дрибъл
– залъгващи движения при дрибъл
Ловене и подаване на топката
– в съчетание с други елементи от техниката
Стрелба
– стрелба в движение с поднасяне
– ветрилообразна стрелба
Отнемане на топката
– избиване и изтръгване на топката
– пресичане на топката при подаване

Трима на двама
Трима на трима – отборни 
взаимодействия
– с пресичане към коша след подаване
– с пресичане покрай централен 
нападател на високия пост
Защита
–оказване на помощ и възстановяване 
на защитната позиция
–при заслони – със cмяна и без cмяна

Таблица 6. Учебна програма – м. април
МЕСЕЦ АПРИЛ

Комбиниране на всички елементи от техниката
– финт, дрибъл, стрелба
– ловене, дрибъл, подаване
– дрибъл, спиране, пивотиране, стрелба

Трима на трима – отборни 
взаимодействия
– без заслони
– със заслони – на човек с топка и 
човек без топка
Защита на човек на ниския пост

Програма за начално обучение по баскетбол 3х3 в СУ „Св. Климент Охридски“
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Таблица 7. Учебна програма– м. май и юни
МЕСЕЦ МАЙ, ЮНИ

Комбиниране на всички елементи от 
техниката

Трима на трима – отборни 
взаимодействия
– без заслони
– със заслони – на човек с топка и 
човек без топка
– с пресечки към коша

В края на летния семестър се провежда междуфакултетно съревнование 
за Купата на ректора. В баскетбол 3х3 отборите трябва да са от един факултет и 
може да са смесени.

Основна цел на разработената методика за обучение по баскетбол 3х3 е 
повишаване нивото на технико-тактическите умения в баскетболната игра, по-
добряване на специалните за баскетбол 3х3 кондиционни качества, създаване 
на устойчив интерес и потребност към редовни и самостоятелни занимания, 
демонстриране на уменията в състезания и турнири от вътрешни и други пър-
венства.

Около 40 мин. от времето в заниманието протича в учебни и състезател-
ни игри. В учебните игри се поставят условия и задачи:

– изключват се елементи от техниката, които се владеят добре, за да се 
използват по време на играта останалите елементи. 

– премират се с повече точки индивидуални и групови тактически вза-
имодействия, които се използват най-много в баскетбол 3х3 или се изучават в 
настоящето занимание.

Използван е игровият метод, който според К. Аладжов (1992) освен като 
средство за технико-тактическа подготовка, има и друга важна особеност – 
чрез него се осъществява непринудено развитие на необходимите двигателни 
качества [1].

Стремежът е във всяко занимание всеки отбор да изиграе поне три мача 
(по 10 мин) по официалните правила на баскетбола 3х3. В началото на мачо-
вете е времето за запознаване с правилата на играта и тактически изисквания. 
Поради високата интензивност на мачовете между тях, след кратки почивки, се 
работи за елементи от техниката, които не изискват големи физически усилия.

На фигура 1 е показано съотношението (в %) на видовете подготовка във 
всяко отделно занимание.

Бояна Н. Митрева
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Фигура 1. Разпределение на видовете подготовка в заниманията

Игровите ситуации с техническа насоченост, които са всички игри и уп-
ражнения като състезателна стрелба от различни позиции, гоненици с дрибъл 
или с подаване, постигане на определен брой подавания срещу активна защита, 
щафетни игри с дрибъл, стрелба и др., целят овладяването на елементите от 
техниката в игрова обстановка.

Игровата дейност с тактическа насоченост включва всички разигравания 
при положения един на един, двама на двама и трима на трима, както и вари-
антите един на един плюс един подавач, двама на двама плюс един подавач, 
двама срещу един, трима срещу двама. Най-много време и внимание се обръща 
на играта един на един, заслон на човек с топка, пробив към коша с дрибъл и 
отклоняване на топката към свободен съиграч (екстра пас), които са най-резул-
татни действия в нападение.

В заключение трябва да кажем, че програмата трябва да е гъвкава и да 
се променя според достигнатото ниво от студентите. Поради малкото на брой 
административни часове те трябва да бъдат мотивирани и за самостоятелни 
занимания, за да имат развитие.
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ  
ОТ ПСИХО-ФИЗИЧЕСКИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ  

НА МОМЧЕТА ОТ 5 КЛАС
Валери Ст. Йорданов

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS  
OF THE PSYCHO-PHYSICAL ACHIEVEMENTS  

OF 5TH GRADE PUPILS-BOYS
Valeri St. Yordanov

ABSTRACT: In connection with the study of the physical activity and the psycho-physical 
achievements of the 5th grade students, tests were carried out at the “Hristo Botev” school 
in Rousse with the boys of the class. Tests are mandatory for all boys. It improves the motor 
activity, the physical qualities, the knowledge and the skills of the students.

KEY WORDS: pupils-boys, results, education.

Изложение
Физическото възпитание и спорт в училище са неделима част от цялост-

ната 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 укреп-
ване на здравето, нормалното психо-физическо развитие и развитието на ни-
вото на двигателните качества на учениците във всички етапи на образовател-
ната ни система [5].

Обучението по физическо възпитание и спорт поставя нови въпроси 
пред специалистите в областта на училищното физическо възпитание. Успо-
редно с разкриване на безспорно високото му качество за нас е важно да потър-
сим и оптимизираме всички фактори, от които зависи неговата ефективност. 

Държавните образователни изисквания по физическо възпитание и 
спорт в нашата страна определят главните цели на предмета, като специфи-
чен учебно-възпитателен процес. В различните образователни степени и етапи 
тези цели са съобразени с възрастовите особености, психическото и физиче-
ското развитие на учениците [1].
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Възможностите за вариативност на съдържанието и многообразието на 
формите позволяват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната ори-
ентация на ученика, неговите интереси и потребности. По този начин се осъщест-
вява едно продължение на процеса за либерализация на физическото възпитание 
и спорта в училище, заложено в основите на държавните образователни изисква-
ния за учебното съдържание по “Физическо възпитание и спорт” [2]. 

Симеонова, Т. (2017) обобщава, че новата учебна програма по “Физическо 
възпитание и спорт” за 5. клас е изцяло съобразена с новите концепции в съвре-
менните образователни системи. Те са представени точно и ясно и съществува 
логична приемственост в предвиденото за изучаване учебно съдържание [4].

ЦЕЛ на нашето изследване е да се изследват постиженията на всички 
ученици момчета от 5. клас, да се види има ли голямо разсейване в тези пости-
жения. Въз основа на тестовете ще се формира текуща оценка на учениците, 
съгласно изискванията на Министерството на образованието и науката за по-
добряване психо-физическата дееспособност на подрастващите деца.

ЗАДАЧИТЕ за осъществяването на целта бяха:
1. Проучване на достъпната литература и нормативни документи по 

проблемите на спортно-педагогическия процес и модулното обучение 
по физическо възпитание и спорт в училище;

2. Вариационен и сравнителен анализ на психо-физическите постижения 
на момчетата от 5. клас;

3. Обобщаване на изводи и препоръки за подобряване на работата в учи-
лище.

Необходимата инфрмация събрахме с помощта на педагогическо наблю-
дение, беседа и физически тестове с ученици от СУ „Христо Ботев“, гр. Русе.

Анализ на резултатите
Наред с доказалите ефективността си средства, все повече се налага тър-

сенето и приложението на иновационни механизми за организирането и про-
веждането на учебния процес по физическо възпитание в началното училище, 
с цел стимулиране и поддържане на двигателната активност на учениците на 
достатъчно високо ниво. Именно това ни насочи към провеждането на насто-
ящото статистическо проучване.

В урока по физическо възпитание и спорт доминираща форма на актив-
ност е двигателно-емоционалната. Тя произтича от същността на физическите 
упражнения, ръководството и осъществяването на учебния процес и въздейст-
вията, които се реализират. Усилията в тази насока имат решаващо значение за 
качеството на учебния процес в началното училище, което зависи от комплекс-
ното въздействие и специализираното педагогическо ръководство. Активност-
та на учениците от средна образователна степен и съзнателното им отношение 
към работата в урока по физическо възпитание и спорт зависи в най-голяма 

Валери Ст. Йорданов
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степен от мотивите им, които възникнат, развиват се и се променят под вли-
яние на различни взаимодействащи фактори, в това число и целенасоченото 
въздействие на спортния педагог [3].

В тази емпирична част се представят последователно:
– основният емпиричен резултат от изследването – базиран модел за 

статистическо изследване в училищна среда;
– педагогически анализ, който следва представянето на всички резултати.
Анализирането на резултатите направихме по направление на А и В гру-

пи от 5. клас момчета. Върху експерименталнта група е въздействано с разра-
ботени от нас програми за специализирана подготовка. За коректно сравня-
ване значимостта на констатираните разлики използвахме и t – критерий на 
Стюдент със съответна гаранционна вероятност. Анализът на показателите, 
характеризиращи динамиката на развитие на психичните и физическите ка-
чества извършихме на базата на количествените характеристики на отделните 
показатели, отразени в следващите таблици.

Динамиката на развитие на психичните и физическите качества за А и 
В групи анализирахме главно чрез следните статистически параметри. Събра-
ните данни за психо-физическите възможности на момчетата от 5. клас А и В 
– групи през изследвания период подложихме на вариационен и корелационен 
анализ.

Съществуващата учебна програма по физическо възпитание на средното 
училище за 5. клас е оказала положителен ефект върху развитието на психо-
физическите качества при изследваните ученици.

Коефициентът на вариация (V) ни дава информация за разсейването на 
признака, изразено в проценти и се ползва за оценяване на еднородността на 
извадката (табл. № 1).

Таблица №1. Извадка.
V ‹ 10% Извадката е еднородна
V ≤ 10% – 30% Извадката е приблизително еднородна
V › 30% Извадката е разнородна

Следващата таблица дава сведения за конкретните измервателни едини-
ци, вложени в психо-физическите тестове за диагностика на момчетата от 5. 
клас.

Таблица №2. Измервателни единици
№ Показатели Мерни единици
1. Скок дължина от място Сантиметри
2. Сила на ръката динамометър Килограми
3. Коремни преси Секунди, бройки
4. Задържане във вис със свити лакти Секунди
5. Совалково бягане 10х5 Секунди

Сравнителен анализ на резултатите от психо-физическите постижения...
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6. Равновесие брой стъпвания Секунди
7. Честота на почукв. 25 цикъла Секунди
8. Подвижност в тазобед. стави Сантиметри
9. Тепинг тест Точки

10. Тест Перон точки

Таблица №3. Показатели, характеризиращи общата психо-физическа 
подготовка на момчетата от 5. клас, „А“ и „В“ паралелки
№ Показатели n Av1 Av2 р-ка р-ка % S1 S2 V1 V2 t Pt

1
скок дължина от 
място – см. 22 154,3 166,0 11,7 7,6 20,1 28,7 13% 17%

-2,4 97,32

2
сила на ръката 
динамометър 22 55,4 72,0 16,6 30,0 11,3 14,6 20% 20%

-6,3 100,00

3
коремни преси 
за 30 сек. бр. 22 19,2 21,3 2,1 10,9 3,9 3,4 19% 14%

-4,4 99,98

4

задърж. във вис 
със свити лакти 
– сек. 22 3,0 5,4 2,4 81,2 5,2 6,5 194% 176%

-2,6 98,41

5
совалково бягане 
10х5 сек. 22 23,5 23,7 0,2 0,9 2,5 2,5 10% 10%

-,5 37,23

6
равновесие бр. 
стъпв. хрон. стоп 22 2,3 2,7 0,3 14,8 3,4 3,4 145% 127%

-,7 51,88

7

честота на 
почукв. 25 
цикъла – сек. 22 12,4 12,2 -0,3 -2,1 1,6 1,5 13% 13%

,8 59,10

8

подвижност в 
тазобед. стави 
– см. 22 4,1 3,8 -0,3 -7,4 4,5 4,9 108% 129%

,6 46,01

9 тепинг тест 22 230,1 259,9 29,8 12,9 25,9 21,0 12% 9% -7,1 100,00

10 тест Перон 22 4,3 3,4 -0,9 -20,4 0,7 0,8 15% 20% 4,5 99,98

Съгласно предвидения в организацията на изследването график са на-
правени тестове, представени в таблица №3. Броя на изследваните лица (n) е 22. 
Средните стойности на резултатите (Av1, Av2) се отнасят за първото начално 
изследване и за края на времевия период. За експерименталната група (5. клас) 
са налице абсолютен и процентен прираст, за който емпиричните стойности на 
коефициентите на Стюдънт са по-високи за тестове №1,2,3,4 спрямо минимал-
но определената според степените на свобода таблична стойност от стойност (t) 
= 2,02. Така за експерименталната група при гаранционна вероятност над (Pt) ‹ 
95% се отхвърля нулевата хипотеза и се възприема алтернативната, че тестове-
те имат значим прираст. Високият процент гаранционна вероятност от 97,32% 
за тест „скок дължина от място“ е повлиян и от използваната от нас методика 
за началното разучаване на подскочните игри в „Северняшко Търновско хоро“ 
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и „Тръгнала Станка за водица“ и други. За тестове 5,6,7,8 не е налице значим 
прираст. За тестовете 9 и 10 при (Pt) ‹ 95% гаранционна вероятност са налице 
значими стойности за средните стойности в рамките на изследваната статисти-
ческа извадка. 

Таблица №4. Показатели, характеризиращи общата психо-физическа 
подготовка на момчетата 5. клас, „Б“ и „Г“ паралелки
№ Показатели n Av1 Av2 р-ка р-ка % S1 S2 V1 V2 t Pt

1
скок дължина от 
място – см. 16 159,8 162,4 2,6 1,6 16,3 19,9 10% 12% -0,77 54,5

2
сила на ръката 
динамометър 16 60,6 66,9 6,4 10,5 11,2 10,3 18% 15% -3,94 99,9

3
коремни преси за 
30 сек. бр. 16 21,1 21,8 0,6 3,1 3,0 2,3 14% 11% -1,40 82,0

4

задърж. във вис 
със свити лакти 
– сек. 16 3,3 4,1 0,7 22,1 4,3 4,5 128% 111% -1,04 68,6

5
совалково бягане 
10х5 сек. 16 23,2 23,5 0,3 1,3 1,7 1,6 7% 7% -0,57 42,2

6
равновесие бр. 
стъпв. хрон. стоп 16 1,3 0,6 -0,7 -54,5 1,9 0,8 147% 144% 1,90 92,4

7
честота на почукв. 
25 цикъла – сек. 16 13,5 12,6 -0,9 -7,0 1,4 1,5 11% 12% 3,85 99,9

8

подвижност в 
тазобед. стави – 
см. 16 7,5 7,7 0,2 3,1 6,2 6,0 83% 77% -0,31 23,8

9 тепинг тест 16 236,8 243,9 7,1 3,0 19,5 24,2 8% 10% -1,45 83,4
10 тест Перон 16 4,4 3,6 -0,8 -17,6 0,7 1,0 16% 29% 2,63 98,2

За контролната група (таблица 4) резултатите показват, че значими стой-
ности са налице само за четири теста – 2,7,10, което е по-малък брой спря-
мо експерименталната група, при която имаме значимост за 6 теста, които са 
1,2,3,4,9,10.

Ако разгледаме антропометричните показатели на А и В групи момчета 5. 
клас, се наблюдава значим прираст при тази извадка, за разлика от показатели-
те на Б и Г. При А и В е налице и значим прираст за двигателните показатели – 
тестове 3,4,5,6. Психологичните показатели 9 и 10 също надвишават границата 
на значимост, която е удостоверена с високата над (Pt) ‹ 95% гаранционна ве-
роятност. Напълно е логически възможно резултатите да са по-високи, заради 
системните занимания с целенасочена двигателна активност, предназначена от 
разработените от нас програми за участниците в Б и Г.

Анализът на показателите, характеризиращи динамиката на развитие на 
психичните и физическите качества, извършихме на базата на количествените 
характеристики на отделните показатели.

Сравнителен анализ на резултатите от психо-физическите постижения...
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Заключение:
Основна цел на педагога е редом с развитие на двигателните качества на 

ученика, да повиши физическата и психичната устойчивост на децата, да създа-
де 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 
физическо възпитание, така и на цялата управленска структура. Това налага ак-
туализиране на позициите на държавните и обществени органи и организации 
за формиране сред децата и младежта на ценности и ориентации, за съзнател-
но, позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо 
усъвършенстване.

От получените резултати се вижда, че разсейването на данните за раз-
личните групи е почти едно и също (има единични случаи, когато коефициен-
тът на вариация има стойности по-големи от 30%). Момчетата имат изравнени 
възможности и затова коефициентите на вариация имат близки стойности.

След сравнителен анализ на средните стойности за различните тестове и 
групи ще се установи има ли съществена разлика в постиженията на момчетата 
в отделните паралелки от 5. клас между началото и края на срока.

Сравнявайки характеристиките на постиженията на момчетата от 5. клас 
на училище „Хр. Ботев“, гр. Русе, установяваме, че при някои тестове разсейва-
нето на постиженията при момчетата от А и В групи е по-голямо от разсейва-
нето при момчетата от Б и Г групи.

Данните са обработени с програма STATGRAPHICS [5].
Заключителната част на моя доклад е насочена към открояване на значи-

мостта на изследвания проблем, доказана с резултатите от него.
Проучените и анализирани научно-теоретични постановки в специали-

зираната литература допринесоха за набелязване на концептуални опори на 
емпиричното изследване, както и за аргументиране на практико-теоретичната 
актуалност и перспективност на изследователския проблем, означен в темата 
на настоящия доклад.

Конструираният инструментариум за емпиричното изследване доказа 
своята плодотворност за неговото реализиране така, че да се събере значителен 
по обем и съдържателност емпиричен масив от данни по темата.

Формулираната цел на изследването се постигна, като доказателство за 
това е изследователският продукт-модел на параметри на реални данни за пси-
хо-физическите достижения на учениците в училищна среда.

Целта беше постигната поетапно, чрез решаване на формулираните из-
следователски задачи.

Валери Ст. Йорданов
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ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ  
В ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Васил Ив. Василев

ORGANIZATION OF CURRICULUM ACTIVITY  
IN PROFESSIONAL TRAINING

Vasil Iv. Vasilev

ABSTRACT: Vocational training is a purposeful pedagogical process of organizing and 
stimulating the active learning and cognitive activity of students in the acquisition of 
scientific knowledge, skills and abilities, development of creative abilities, worldview and 
moral-aesthetic views, forming the development of general and professional competences.

KEY WORDS: knowledge, skills and competencies. 

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Проблемите на професионалното образование и обучение стават все по-
актуални поради динамиката в развитието на професиите. Всяка година се по-
явяват все повече различни професии и специалности. През последните десе-
тилетия е увеличена и динамиката на професионалните знания. Необходими 
са все по-разнообразни и постоянно актуализирани знания и умения, дори и в 
рамките на специфични специалности.

Динамична е промяната и в материалната база на определени професии. 
Необходимостта от модернизация е бързото морално, техническо и техноло-
гично остаряване на производствената база. На все повече специалисти се на-
лага да овладяват ново оборудване и технологии.

Тези и редица други фактори водят до увеличаване на ролята на профе-
сионалното обучение в обществото.

Обучението е извънредно трудна задача. За него можем да дадем мно-
го определения. Процесът на обучението е сложно единство от дейността на 
учителя и дейността на учащите се, насочена към обща цел – придобиване на 
знания, умения и компетенции, насочени към тяхното развитие и възпитание. 
Обучението е двустранен процес. Установено е, че преподаването е тясно свър-
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зано с ученето, че тези две страни на процеса образуват обучението. Обучение-
то е процес на умствени и физически действия, необходими за осъществяване 
задачите на образованието. То има много измерения и поради това се разглеж-
да, като средство за дидактическото общуване и като посредник между учебно-
то съдържание и ученика. Може да се интерпретира като моделиране дейността 
на учениците и като ръководене на изпълнението ѝ. Знанията, уменията и ком-
петенциите не се предават от учителя на ученика, а се формират и са резултат 
от преобразуващата и регулаторна психика на обучаемия. Освен това учителят 
в процеса на обучението не само преподава, а извършва и много др. дейности, 
свързани с организиране и ръководене дейността на учениците, с контрола и 
оценяване на техните знания, постигнати умения и компетенции.

Процесът на професионално обучение включва два взаимосвързани 
компонента: професионално-педагогическа дейност на учителите и професио-
нално-познавателна дейност на учениците (Фигура 1).

Фигура 1

Професионално-педагогическата дейност на учителя е определящ фак-
тор за успеха на професионалното обучение. Този успех обаче зависи и от ак-
тивността на учениците. Процесът на обучение не може да бъде ефективен без 
използване на съвременни методи и дидактически средства. От своя страна ме-
тодите, формите и средствата за обучение се определят от съдържанието на об-
разованието и нивото на личностно и професионално развитие на учениците.

Професионално-педагогическата дейност на учителя се извършва по 
единен алгоритъм, включващ:

• анализ на първоначалната ситуация, определяне и формулиране на 
учебните цели;

• планиране на образователни и професионални дейности, подбор на 
съдържание и средства за представяне на новия учебен материал;

• организиране и осъществяване на професионално-познавателната 
дейност на учениците;

• организиране на обратна връзка, контрол и корекция на дейността по 
овладяване на съдържанието;

• анализ и оценка на резултатите от обучението.
Дейността на учениците представлява единство от сетивното възприя-

тие, теоретичното мислене и практическата дейност. Разграничават се следните 
компоненти:

Организация на учебната дейност в професионалното обучение
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• анализ на началното ниво на тяхната образователна и професионална 
подготовка;

• осъзнаване на целите и задачите на професионалното обучение;
• планиране и организиране на образователната дейност;
• самоанализ и самоконтрол на професионално-познавателната дейност;
• самоанализ и самооценка на резултатите.
Съвременното професионално обучение е сложно и многостранно. За ус-

пешното му прилагане е необходимо задълбочено познаване на технологиите, 
методите за тяхното приложение, солидни практически умения и способности. 
Особеностите на процеса на професионално обучение са:

• фокусиране върху придобиване на определена професия, мотивиране 
за учене и повишен интерес към специалните предмети и професио-
налното обучение;

• приложна ориентация на учебния процес, способността на учениците 
да прилагат знанията си за решаване на практически задачи;

• специално значение в цялостния процес на обучение на квалифици-
ран персонал има професионалното обучение като неразделна част от 
учебния процес, който има свои специфични цели, задачи, съдържа-
ние, средства, методи и форми;

• специфична характеристика на процеса на професионално обучение е 
комбинация от обучение в специално организирани, включително си-
мулирани условия и в производството.

Формиране на знания. В основата на учебните дейности на учениците 
е процесът на учене, включващ следните компоненти: възприемане на обра-
зователния материал, неговото разбиране, запаметяване, обобщаване и систе-
матизиране и приложение на знанията. Всички компоненти са тясно свързани 
помежду си в реалния образователен процес – възприемане със запаметява-
не, запаметяване с приложение и прилагане на знания със систематизиране и 
усъвършенстване на възприетите досега. Въпреки това на определени етапи на 
този холистичен процес преобладават някои от тях.

Възприемане. Усвояването на учебния материал започва с неговото въз-
приемане. Качеството му е предпоставка за ефективно учене. Успешното възпри-
емане създава солидна основа за учене и производствена дейност на учениците.

Ефективността на възприемането се определя и характеризира с редица 
психологически, педагогически фактори и условия – вътрешни и външни.

Важно условие за успешното възприемане е вътрешната мотивация на 
учениците за изучаване на учебния материал. Те са загрижени за качеството на 
възприятието, как ще се осъществява контролът на възприемането, в зависи-
мост от показателите да произвеждат самоконтрол. Особено важно за дейност-
та в процеса на професионалното обучение е провеждането на лабораторни, 
практически упражнения и експерименти.

Един от най-важните фактори за успешното възприемане, както и за уче-
нето изобщо, е интересът на учениците към изучавания материал. Позовавай-

Васил Ив. Василев
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ки се на този най-важен мотив за учене, могат да се постигнат много по-големи 
успехи и резултати. Обучението в условията на висок познавателен интерес е 
първоначалната позиция за „педагогическо сътрудничество“.

Качеството на възприятието се определя от разбирането на разглеждания 
материал. Ако учениците не го разберат няма и да го възприемат. Разбирането 
означава свързването на непознат учебен материал с вече изучаван. В процеса 
на възприемане учениците активно работят: запомнят, анализират, сравняват 
и правят изводи. Обектите на възприятието имат различни свойства, проявле-
ния, въздействат на сетивата по различни начини, с помощта на които се реа-
лизират техните знания. Колкото е по-голям броят на сетивата, участващи във 
възприятията (допир, вкус, мирис, светлина и звук.), толкова по-разнообразни 
са методите за представяне на учебния материал (вербални, визуални и практи-
чески). Разнообразни са формите за организация на възприемането (колектив-
на и индивидуална). Колкото по-тясно се съчетават дейностите на учениците за 
прякото възприемане на учебния материал с работата по неговото осъзнаване 
и разбиране (повторение, решаване на проблеми, работа с техническа докумен-
тация и т.н.), възприятието става по-ясно, съзнателно и трайно.

Външните фактори на възприемането се определят от съдържанието на 
учебния материал. Материалите за обучение могат да бъдат лесни или трудни 
за разбиране. Трудността на учебния материал се определя от новите понятия, 
техническата сложност, наличието на причинно-следствена зависимост, сте-
пента на конкретност и абстракция, връзката с живота и практиката. Най-лес-
но възприеманият материал са само фактите, системата от факти е по-трудна 
за възприемане, още по-трудни са съществените характеристики на явления-
та, процесите, машините и изследваните механизми. Най-трудно при възпри-
емането и разбирането са теоретичните обобщения и причинно-следствените 
връзки.

Трудността да се възприеме нов образователен материал зависи от него-
вата връзка с опита, знанията и уменията на учениците. Колкото повече такива 
връзки съществуват, толкова по-лесно е за възприемане, и обратно.

Трябва да се вземат предвид санитарните и хигиенните условия при обу-
чението.

Разбирането се осъществява чрез осъзнаване на първоначалното уста-
новяване на връзки между явленията и процесите, осмисляне – разбиране на 
основните характерни черти на същностните характеристики и просветление – 
свободно боравене с новата информация, което намира израз във включването 
и в информационния фонд на ученика.

Формалната страна на разбирането се изразява в овладяване на отделни 
понятия и откриване на закономерностите. Съществуват три основни подхода 
за изграждане на понятия:

• индукция–мисълта се движи от единичното към общото;
• дедукция–мисълта се движи от общото към единичното;
• аналогова процедура–основно място заема обяснението.

Организация на учебната дейност в професионалното обучение
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Разбирането на учебния материал е трайно и успешно, когато учениците:
• са заинтригувани и ентусиазирани при изучаване на учебния материал;
• могат да обясняват със собствени думи;
• могат да задават допълнителни въпроси по разглежданата тема;
• могат да прилагат знанията си в реални ситуации.
Запомнянето е процес на паметта, насочен към обединяване на новата 

информация чрез свързването му с придобитите преди това знания. То се из-
вършва в три форми:

• улавяне – краткосрочно и дългосрочно съхраняване на материала, 
представен веднъж;

• принудително запаметяване – неволно задържане в паметта на много-
кратно възприемания материал;

• интензивно запаметяване – целенасочено запаметяване, за да се запази 
материалът в паметта.

Успехът на запомнянето се определя от правилната организация на пов-
торенията, които трябва да бъдат съзнателни, значими и активни. Най-добрият 
вид повторение е включването на научения материал в последващата дейност, 
така че повторението да се извършва всеки път на ново ниво на осъзнаване.

Под систематизиране на знанията се разбира умствената дейност в про-
цеса на която изследваните обекти се организират в определена система. Най-
важният тип систематизиране е класификацията, т.е. разпределението на обек-
тите в групи въз основа на установяването на сходства и различия между тях. 
Систематизирането ни позволява да разглеждаме даден обект като част от ця-
лата система, установяване на логични връзки, отразени чрез физически поня-
тия, установяване на причинно-следствени връзка между изследваните факти. 

Обобщаването на знанията е преход към по-високо ниво на абстракция 
чрез подчертаване на общи черти (свойства, връзки, тенденции на развитие и 
т.н.) на субектите от дадена област, води до появата на нови научни концепции, 
закони, теории и значителна промяна в качеството им. 

Систематизирането и обобщаването на знанията е важно и необходи-
мо условие за задълбочено и съзнателно усвояване на информация и формира-
нето на такива мисловни техники като анализ, синтез, абстракция, сравнение, 
аналогия и обобщение.

Приложение на знанията в практиката. Осъществява се преход от аб-
страктното към конкретното мислене. Постига се чрез различни упражнения, 
самостоятелна работа, производствена практика и др. Прилагането на знания-
та в практиката има двойна функция, спомага за разкриване на съдържанието 
на усвоените знания, съдейства за овладяване на методи и начини за тяхното 
прилагане.

Приложението на знанията е последният етап от формирането им. Само 
в процеса на прилагане на знанията се постига яснота и последователност. 
Практиката се осъществява в най-различни форми и зависи от характера на 
учебния предмет и спецификата на съдържанието на учебния материал. 

Васил Ив. Василев
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Формиране на умения. Наред с усвояването на знанията в процеса на 
обучението се усвояват най-различни умения. Много умения се формират въз 
основа на знанията. Усвояването на теоретичните знания предшества практи-
ческото им прилагане.

Умението е знание в действие, но с изключително сложно естество, което 
не се изчерпва само със знанието. Има практически и интелектуални умения, 
способността да се анализира, сравнява, синтезира, обобщава и концентрира 
върху главното.

Уменията се формират чрез усвояване правилата на навичното действие, 
преодоляване на първоначалните трудности и усъвършенстването му, запазва-
не на постигнатото равнище и ново усъвършенстване.

Професионалните умения се изграждат след приложение на научните и 
техническите знания в практиката или след провеждане на практически заня-
тия в лабораториите и училищните работилници.

Да се знае и да се умее са различни неща. Човек може да има много добри 
теоретични знания, но да не може да ги прилага в практиката. Уменията и зна-
нията са неразривно свързани. Знанията без уменията не могат да се използват 
от този, който ги притежава. Умението не е навик, а един от съществените ета-
пи на неговото формиране.

Професионалното обучение спомага за формиране на професионални 
умения на учениците чрез прилагане на знания в практиката. То е практическо 
и теоретично в процеса на производствените дейности и включва участието 
на учителя и учениците. Дейностите на учителя по професионално обучение 
включват създаване на пълно разбиране на задачите на предстоящия работен 
процес, условия, средства, методи за извършване и наблюдение на трудовите 
дейности, управление на дейностите на учениците при изпълнение на трудови-
те им дейности, наблюдение и анализ на постиженията на учениците, проверка 
и оценка на техните знания и умения.

Целта на професионалното обучение е учениците въз основа на придо-
битите технологични знания да усвоят движенията, техниките и методите за 
извършване на действия и операции, необходими за последващото формиране 
на умения и способности за извършване на производствена дейност. Не е дос-
татъчно да запомнят и да научат теоретичния материал. Те трябва да го разбе-
рат, преработят и възпроизведат при изпълнение на поставена задачата.

Процесът на формиране на всяко умение има някои общи черти:
• обединяване на много елементарни движения в едно цяло;
• постепенно премахване на ненужните движения и намаляване на на-

прежението;
• прехвърляне на вниманието от процеса към резултата от труда; 
• формиране на ритъм на действие (поради ритъма на човека, който 

притежава уменията, може да работи дълго време без умора);
• придобиване на умения за произволно променяне на темпото на рабо-

та, съзнателно ускоряване или забавяне. 
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Процесът на формиране на трудови умения обхваща следните основни 
етапи:

• предишният етап, в който човек получава знания за състава на дейст-
вието, инструментите и условията на работа, създава се индикативна 
основа за действие;

• аналитичен етап на развитие на отделните елементи на действие;
• синтетичен – етапът, на който елементите се обединяват в едно цяло;
• етап на консолидация и автоматизация на действието, при който те се 

стремят да изместят вниманието от процеса към резултата от труда и 
произволно да коригират темпото на работа.

Най-важното условие за формиране на умения е многократното повто-
рение. В резултат на многократни повторения действията се трансформират, 
губят съзнателната си целенасоченост, а начинът по който се изпълняват се ав-
томатизира и се превръща в умение.

Компетентността може да се разглежда като неразделна част от личност-
та, характеризираща способността и за решаване на проблеми, възникващи в 
ситуации от реалния живот с помощта на знания, умения, нагласи и поведения. 

При описанието на основните характеристики на компетентността след-
ва да се има предвид, че те:

• постоянно се променят;
• са посветени на бъдещето;
• са свързани с мотивацията за самостоятелно обучение.
В професионалното обучение учениците не са ограничени от твърди пра-

вила. Те трябва да чувстват насърчаването и подкрепата от учителите да из-
явяват добрите си качества, да вземат решения, да бъдат мотивирани и да се 
повиши инициативата им. В резултат на това се повишава качеството на реше-
нията и разпределяне на отговорностите за изпълнение на дадени задачи. Дава 
им се възможност за достигане до по-високо ниво на обучение за придобиване 
на необходимите знания. Професионалното обучение може да изпълнява две 
функции, повишаване компетентността както на учителя, така и на учениците. 
Колкото по компетентни са учителите, толкова по лесно се организира профе-
сионалното обучение. Това води до увеличаване на интереса на подрастващите, 
повишава се мотивацията за учене, повишава се личностната им компетентност. 

Една от най-високите степени на обучение е компетентността, която съ-
държа следните компоненти:

• мобилност на знанието – постоянно актуализиране на знания за успеш-
ното решаване на проблемите в даден момент и при дадени условия;

• гъвкавост – използване на специфични начини за решаване на пробле-
ми в зависимост от условията;

• критично мислене – творческо мислене извън стандартното.
В съвременните условия в училището трябва да се използват напълно 

всички възможности, които то предлага на учители и ученици за формиране 
на компетентност.

Васил Ив. Василев
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Важна роля в развитието на подрастващите играе учителят. Учениците 
често го възприемат като основен източник на научни знания, които той им 
съобщава по време на урока. Необходимо е учителите постоянно да повишават 
своя професионализъм и компетентност, за да могат въз основа на анализ на 
различни педагогически ситуации да организират дейността си като експерти 
и консултанти и да помагат на учениците да се ориентират в разнообразната 
информация. Учителят трябва не само да има добра теоретична подготовка, 
но и да бъде в състояние да проектира, изгради и организира не само своята 
дейност, но и дейността на учениците.

Обучението е процес за формиране на смислени решения на възникнали 
проблеми и способността самостоятелно да бъдат решавани въз основа на ни-
вото на развитие на социалния опит.

Нивото на обучение се определя от следните три аспекта:
• основна грамотност;
• функционална грамотност;
• компетентност.
Нивото на основната грамотност се характеризира със способността за 

решаване на проблеми свързани с образователни дейности основани на овла-
дяването на умения за учене.

Нивото на функционална грамотност се характеризира със способността 
за решаване на проблеми свързани с познавателни дейности, основаващи се на 
когнитивни умения, както и с ориентация в системата от ценности, основани 
на придобитите знания.

Най високото ниво е компетентността – решаване на проблеми в различ-
ни сфери на живота на базата на усвоени теоретични знания.

Има три вида компетенции: общокултурни, професионални и методически.
Нивото на общокултурната компетентност се определя от способността 

за решаване на познавателни проблеми на професионалното обучение въз ос-
нова на самоопределяне на критерии за оценка на конкретни ситуации и кри-
терии за подбор на информационни източници.

Основната характеристика на предварителната професионална компе-
тентност е способността за решаване на посочените проблеми чрез използване 
на критерии, които отговарят на характеристиките на професионалното обу-
чение.

Методическа компетентност – е нивото на обучение, което се характе-
ризира със способността за решаване на всички видове проблеми, включител-
но на философски, творчески и научни изследвания, базирани на евристични 
методи за търсене.

Компетентността е съвкупност от знания, умения, нагласи и поведения 
за постигане на резултати.

Професионалното обучение е целенасочен педагогически процес на ор-
ганизиране и стимулиране на активната учебна и познавателна дейност на уче-
ниците при усвояване на научни знания, умения, развиване на творчески спо-
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собности, мироглед и морално-естетически възгледи, формиращи развитието 
на общи и професионални компетенции.

Образователният процес е голяма, сложна, отворена динамична система, 
изразена от безкрайно многообразие на състояния, поведение и взаимоотно-
шения. Тази система е организирана. Организацията ѝ се определя от целите и 
задачите на обучението на висококвалифицирани специалисти, взаимодейства 
с обкръжаващата ги реалност и се определя от състоянието на науката, техно-
логиите и социалните отношения.
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ПОСТ-ФОТОГРАФИЯТА. ТЕНДЕНЦИИ  
В АРТИСТИЧНАТА ФОТОГРАФИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК  

(АНАЛИТИЧЕН ПРЕГЛЕД И ИЗВОДИ ПО КНИГАТА 
„ПОСТ-ФОТОГРАФИЯТА – АРТИСТЪТ С КАМЕРАТА“ 

ОТ РОБЪРТ ШОР)
Венета В. Атанасова

POST-PHOTOGRAPHY. TRENDS IN ARTISTIC 
PHOTOGRAPHY IN THE XXI CENTURY  

(ANALYTICAL REVIEW AND CONCLUSIONS  
ON THE BOOK “POST-PHOTOGRAPHY –  

THE ARTIST WITH A CAMERA” BY ROBERT SHORE)
Veneta V. Atanasova

ABSTRACT: The present publication interprets the subject of the newly emerged contem-
porary manifestations of the photographic medium and the “Post-Photography” era, in 
particular. The term, which was originally exposed in the “Post-Photography – The Artist 
with a Camera” book by Robert Shore, uncovers the new photographic dimensions and 
stages in the birth of new photographs, which are essentially eclectic, sophisticated and 
multilayered. The digital era and all its related modern technologies enrich and simultane-
ously change the photographic practices’ original essence towards new so-far-undiscovered 
experimental fields and horizons.

KEY WORDS: post-photography; contemporary photographic practices; new photographic 
horizons,“manipulated photography”, “post-internet art”, “digital culture”

Реалният свят е пълен с камери; виртуалният свят е пълен с образи. Къде 
остава цялата тази фотографска дейност на художника-фотограф? Пост-фото-
графията се опитва да отговори на този въпрос, като изследва вълнуващия нов 
език за създаване на фотографски образ, който се появява в дигиталната ера на 
всичко, което е възможно и е направено преди. 

Намерените или конструираните образи стават все по-важни в пост-
фотографската практика, като интернет служи като лаборатория за експери-
ментиране с изображения. Но художниците продължават да създават изцяло 
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оригинални произведения, използвайки авангардни техники, извлечени как-
то от цифровата, така и от аналоговата епоха. Авторът на книгата представя 
ключовите стратегии, приети като подходи от 53-ма представени иновативни 
художници-фотографи от ХХІ век.

Робърт Шор е артистичен директор на списание „Elephant”. Работи 
като журналист в областта на изкуствата през последните 20 години, пише за 
„Gardian“ и работи като театрален критик за „Time Out” и „Metro”. Той е създал 
серия от програми за радио BBC, включително и един сериал за поета лауреат 
сър Уилям Дейвенант. Автор е на книга за злоупотребата с копиране и присво-
яване в историята на изкуството и „Взрив в средата”, изследване на историята, 
ритуалите и фолклора на Мидланд.[1]

Интересен момент в съвремието на фотографското изкуство е появата на 
термина, обозначаващ нов етап от промените през XXI век: пост-фотография. 
Робърт Шор смело изследва дебрите на съвременните фотографски наклонно-
сти и тенденции сред авторите. Ключов момент за тях, според него, е явлението, 
при което артистите създават експериментална фотография без обективи, а със 
средствата на разнообразни нефотографски способи.[2] Това многообразие от 
техники на съчетание на вече съществуващи фотографски изображения върху 
хартия и компилирането им с дигитални източници на визуална информация 
довежда до създаването на нови фотографски изображения. Експериментални-
ят им непринуден характер поставя ясен вододел между традиционната, вече 
твърде позната и предвидима аналогова фотография, и новия, все още нена-
пълно изследван и завладян свят на съвременната фотография[3].

Терминът „Пост-фотография“ се отнася до широк обхват от съвремен-
ни фотографски практики и експерименти, които разколебават традиционни-
те концепции за същината и методологията на фотографията. Според някои 
критици на изкуството, модерните подходи в дигиталната ера на фотографията 
застрашават и дори убиват изконните устои на фотографията от нейното въз-
никване през XIX век. Пост-фотографията, както бива обяснена от Робърт Шор 
през 2014 г. в книгата му „Пост-Фотографията – Артистът с камерата“, разкрива 
широк диапазон от съвременни фотографски обусловени творчески практики. 
Естествено възниква въпросът: пост-фотографията застрашава ли същината и 
смисъла на Фотографията? 

Бихме се съгласили с оригиналната класификация на Шор, която пред-
полага нов подход и различчн поглед с анализ на фотографското изкуство. 
Интерес са двете основни категории, които той проследява в съвременното 
творчество, а именно – Нещо заимствано / Something Borrowed и Целият свят е 
сцена / Аll the World Is Staged 

1 https://elephant.art/author/robert-shore/, посетено 12.02.2019
2 Shore, R., “Post-Photography: The Artist With a Camera”, 2014, с. 4
3 Ibid, с. 5

Венета В. Атанасова



Нещо заимствано / Something Borrowed 
Определящите за пост-фотографията характеристики включват употре-

бата на намерени обекти, често обединени от т. нар. „генерирани от потребите-
лите“ колекции от еклектични фотографии от Интернет, включително такива 
от платформите Flickr, Instagram, Google Maps (Mishka Henner) и Facebook[4].

Свидетели сме, от една страна, на практически безмерно генериране на 
фотоизображения в световната мрежа. От друга страна обаче, този еклектичен 
хаос от необятни на брой и категории фотоси постепенно започва да обезце-
нява стойността на всяко отделно изображение. Достъпността на телефонните 
камери също допринася за тази криза на ценността на изображенията. Така у 
твореца естествено възниква творчески-екзистенциалната дилема има ли дори 
реална причина и нужда да се генерират още изображения. 

Изключително далновидно звучат думите на Сюзън Зонтаг от 70-те годи-
ни на XX век в контекста на кризиса с генерирането на този необятен брой из-
ображения: “Произвеждайки и консумирайки образи, изпитваме нужда от все 
повече и повече. … Притежанието на фотоапарат може да породи у нас нещо 
като страст. И като всяка страст тя е незадоволима: първо, защото възможност-
ите на фотографията са неограничени; и второ, защото в крайна сметка начи-
нанието се самопоглъща. Опитите на фотографите да възродят притъпеното ни 
чувство за реалност допринасят още повече за притъпяването му. Потискащото 
чувство за преходността на всичко стана още по-остро, откакто фотоапаратът 
ни даде възможност да “запечатаме” отлитащия миг.”[5] Изказани преди бума 
на Интернет реалността и виртуалното пространство, мислите на Зонтаг са в 
пълен смислов синхрон с екзистенциалната проблематика, която съвременната 
фотография среща по пътя на своето себепораждане и с която трябва да намери 
начин да се справи – тематично, идеологично, контекстуално. 

Неизбежността на този творчески кризис е преодоляна именно чрез 
вграждането на тези вече създадени изображения в нови композити, фото-
графски композиции и серии, които конструират една нова реалност. Лев Ма-
нович нарича прилежащите произведения на тази нова реалност “new media 
objects”, т. е. нови медийни обекти. И тази класификация обединява всяко про-
изведение, породено от дигитализацията и Интернет реалността[6]. 

Германският фотограф Мишка Хенер, чието новаторско светоусещане за 
изкуството е обстойно изследвано в “Post-Photography: The Artist With a Camera”, 
заснема скрийншотове на сателитни снимки, изобразяващи определени обла-
сти от планетата. Хенер разкрива, че трудността на този тип фотография се 
изразява в препускането в практически необятната информация, предоставена 
от Google Maps и Street View. Нещо повече – последващото класифициране и 
наименоване на заснетата в скрийншот сателитна снимка на определена област 
се сблъсква с проблема за рамкирането, озаглавяването и всички онези катего-

4 Shore, R., “Post-Photography: The Artist With a Camera”, 2014, с. 6 
5 Зонтаг, С., “За фотографията”, 2013, с. 220
6 Manovich, L., “The Language of New Media”, 2001, с. 12
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ризации, които внасят яснота и кохерентност към обект, който иначе е твърде 
комплициран и обезсърчаващ. Свидетелство за това са фотографиите от се-
рията “Dutch Landscapes” – “Холандски пейзажи”[7] (изобр. 1 – 4), които пред-
ставляват отчасти реалистични, отчасти пикселизирани пейзажи, разкриващи/
скриващи топ тайни локации в Холандия. 

„Пост-фотографията е момент, не движение.“[8] – заявява Робърт Шор. 
Огромен брой творци експериментират интензивно с намерени и променени 
обекти в областта на фотографията. При условие, че живеем в свят, който е пре-
трупан от документи, не е учудващо, че изкуството във фотографията вече се 
основава на заснемането на нечие чуждо изображение. Няма нищо ново в преп-
равянето на някакъв намерен обект или изображение за художествените цели 
на друг творец. Разликата, която е предопределена от пост-фотографията, е в 
източниците, методите и целите, които са изключително бързо еволюиращи. И 
ако дигиталната култура е изменила фотографската практика по отношение на 
заснемане и излагане на изображенията, то тя има не по-малко влияние върху 
начина, по който творците правят съвременен прочит на намерените материали 
и после ги манипулират съобразно концептуалните цели на своето изкуство.

Целият свят е сцена / Аll the World Is Staged 
Конструираната реалност може да бъде прочетена чрез възприемането ѝ 

като една самостоятелна паралелна фотографска действителност. Бихме могли 
да окачествим от онтологична гледна точка конструираната фотография като па-
ралелен аналог на досега съществуващата традиционна фотография, като един 
самостойно съществуващ фотографски континуум, в който авторите могат още 
по-интензивно да проявят своите творчески представи и идеи чрез влизането 
им в ролята на сътворяващ и реалността, и отразяването на реалността Демиург.

Резултат от новите подходи и фотографски практики е, че процесът на 
конструиране на фотографската реалност включва неразривен тактилен пред-
варителен допир до самия фотографируем обект, тъй като първо се създава 
принтирана среда, която бива прецизно изрязана, композирана, осветявана и 
заснета. Често принтираните върху хартия или фолио изображения имитират 
реалния свят, но с по-наивистична трактовка и известна отдалеченост и аб-
стракция от архетипа и физическия свят.

Някои критици и теоретици на фотографията и киното говорят за това, 
че епохата, в която живеем днес, е „Пост-Фотографска“: ние живеем в култура, 
която е вече обучена да разпознава фото-продуцираните изображения. Но от 
друга страна, огромна част от фотографиите, които срещаме всеки ден, в реал-
ност имитират свойствата на фотографиите, без да бъдат създадени с устрой-
ство с обектив или негатив. 

7 Shore, R., “Post-Photography: The Artist With a Camera”, 2014, с. 14
8 Робърт Шор, 2014, The Camera as an Afterthought: Defining Post-Photography, 19/05/2016, 

http://hyperallergic.com/153261/the-camera-as-an-afterthought-defining-post-photography/
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С развитието на Интернет, както и с възникването на Пост-Интернет кул-
турата и на Пост-Фотографията, е неизбежно фотографията в съвремието ни да 
не навлезе в рамките на определението „дигитален обект“. Предпоставка за това е 
и начинът, по който фотографиите циркулират в интернет пространството, как-
то и начинът, по който социалните мрежи променят скоростта, интензивността 
и достъпността на фотографиите. И ако вече доказано наложени са термините 
Пост-Интернет и Пост-Фотография, неизменно трябва да се спомене още един 
момент: Пост-Телефонната Фотография[9]. Към днешна дата по-лесно отвсякога е 
да се направи фотография със средствата и възможностите на всеки един мобилен 
телефон с вградена камера. Липсата на целия някогашен аналогов фотографски 
процес на създаване на една фотография и същевременно появата на Интернет и 
съвременните дигитални технологии, пораждат един невероятен свят на мигно-
вен обмен на фотографии и цифрово дешифрирана визуална информация. Ни-
вото ни на виртуална информираност благодарение на дигиталните технологии 
и възможности предоределя новата роля и насока на развитие на фотографията.

Имайки предвид непрестанната изменчивост, която изображенията са 
придобили през дигиталната ера, фотографското съдържание би следвало да 
е придобило доминиращо значение в сравнение с фотографската форма, под 
която фотографиите се представят. Още повече – поради лекотата, с която фо-
тографите „мигрират“ и прехвърлят своите изображения от камерата към екра-
на, Интернет пространството, принтирането, фото книгите, албумите и други 
методи на разпространение, физическите параметри на фотографиите силно 
варират. Те са изменени до такава степен, че огромна част от творците, рабо-
тещи в сферата на фотографския медиум, все по-доминиращо се фокусират 
предимно на това защо е създадена дадена фотография, а не по какъв начин и 
с какви средства и способи. За този вид фотографи фотографията вече се де-
терминира повече като медиум в най-фундаменталния и необозрим смисъл на 
думата – като нещо, което е почувствано и изразено, отколкото като единичен 
обект или субстанция, същестуваща сама за себе си.

В първото десетилетие на XXI век значителен брой артисти и творци в 
сферата на фотографията създават изкуство, което изумително се вписва в го-
реописаните граници, функции и проявления. Точно както творецът и критик 
Крис Уайли отбелязва в есето си „Depth of Focus“[10] (публикувано във Frieze 
през 2011 г.), те съзнателно избират да изведат на преден план допреди това 
репресираните и потиснати аспекти на медиума – физическото изражение, в 
което фотографията е била сътворявана преди, неизброимите химически про-
цеси, с помощта на които лабораторно се е добивал фотографският образ, как-
то и всички технологични процеси и етапи. Тази група творци представлява 
последното поколение, което бива обучавано и запознато с характерните осо-
бености на тъмните фотографски стаи, фотографските лаборатории и студиа. 

9 https://www.theguardian.com/artanddesign/2012/nov/16/mobile-photography-richard-
gray. видяно на 28.03.2017

10 https://frieze.com/article/depth-focus, видяно на 03.04.2016
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Заедно с това обаче те са първите, които трябва безпрецедентно да израснат 
според бързо развиващия се дигитален медиум и технологичен свят, който не-
умолимо измества аналоговите машини, методите и материалите, които във 
всички случаи отстъпват на масовата дигитализация.

Един от най-изявените творци в областта на конструираната реалност, Да-
ниел Гордън, създава серии от натюрморти, състоящи се взети от Интернет изо-
бражения и фотографии, които той дигитално манипулира, увеличава, мултип-
лицира, наслагва и принтира. Сериите ‘Screen Selections and Still Lifes’[11] (фиг. 5, 
6), изложени в галерия „Уолспейс“ в Ню Йорк през 2014 г., открито и категорич-
но отричат прозрачността, стерилността и яснотата на традиционното картинно 
поле във фотографията. Но вместо да променя структурата на изображенията 
чрез камерата, Даниел избира да заимства изображения от Интернет. Процесът 
на конструиране на композициите включва задълбочена работа в студио, където 
артистът сглобява подобни на традиционните натюрморти обекти и впоследствие 
фотографира поставените композиции, за да създаде от тях снимки с многопла-
ново звучене[12]. Работният процес и крайният фотографски експеримент прили-
чат изключително много на живописните творби на Пол Сезан, Анри Матис, Па-
бло Пикасо и др. художници, при които класическите правила на перспективата и 
реализма са крайно отречени в полза на една антикласическа визия в творбите. И 
все пак, тъй като Даниел Гордън изначално е подбрал всеки отделен композицио-
нен елемент от непрестанно растящата онлайн библиотека с дигитални изобра-
жения, неговата представа и визия са нов вид съвременен визуален пейзаж: този, 
при който фотографските репрезентации, а не обектите сами по себе си, са пред-
мета на композиране, наблюдение и заснемане; този, при който изображенията са 
се превърнали не в символен израз, а в симбиоза на физическия свят.

Едуард Уестън – почитаният професионалист и шампион на фотогра-
фията като отличителна творческа форма – пише в своето есе „Да виждаш с 
фотографски поглед“ („Seeing Photographically“) през 1943 г.: „Най-важната и 
респективно най-трудната роля на фотографа не е научаването да борави или 
управлява неговата камера, нито да промива или принтира. Тя е научаването да 
вижда света с фотографски поглед.“[13] Със своето изменено, дори деформира-
но виждане в света на реалиите на тъмната стая и студиото, и със съзнателното 
отказване от традиционния език на фотографията, тези млади артисти колек-
тивно рефлектират сеизмичните промени, които са настъпили през последните 
десетилетия както във Вселената на фотографията, така и в културния свят. 
С продължаването на революционните завои и промени в технологиите, тези 
артисти е трябвало да изучават отново и отново медиума на фотографията. И 
тъкмо при всеки нов прочит те са експериментирали така, че да разширяват 
процесите и свойствата му. Последицата от този експериментален творчески 

11 https://www.nytimes.com/2014/11/07/arts/design/daniel-gordon-screen-selections-
and-still-lifes.html, видяно на 06.06.2016

12 Cotton, Ch., “Photography Is Magic”, 2015, с. 356
13 Weston, Ed., “Seeing Photographically”, 1943, с. 2 (Recording the image)
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заряд е създаването на творби, които не само крещящо носят белезите на на-
чина на тяхното „конструиране“, но също така са наложили нови начини, чрез 
които фотографското съдържание може да бъде представяно и разбирано. 
Чрез реновирането и реконструирането на фотографската форма, те също така 
„конструират“ новите начини, по които можем да виждаме и да се научим да 
наблюдаваме с „фотографски поглед“.

Изправени сме пред лицето на доминиращата дигитална култура и е не-
избежно да не се промени формалният потенциал на фотографския медиум. 
Независимо от това колко интроспективна, предопределена от процесите или 
колко фокусирана е върху процеса на създаване, фотографията е най-вече ме-
диум, който се уповава на наблюдението: тя се отнася винаги към съдържание-
то, дори ако същото това съдържание е отново фотографска снимка. Поглеж-
дайки към съвременните творци, които работят в областта на конструираната 
реалност във фотографията, става ясно, че съдържанието не е своеволно, на-
против, то е често прецизно подбрано така, че да служи в полза на собствената 
си форма. Още повече, че творчеството на тези млади творци отразява тради-
ции, които са били положени в сферата на фотографията преди много десети-
летия. Така фотографията си остава „прозорец към света“, макар тя изрично да 
буди внимание предимно към самата рамка на прозореца, а стъклото му често 
е затъмнено, деформирано, дигитално оформено и гравирано, вместо просто 
прозрачно и буквално предаващо реалността.
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СОЦИАЛНА ПРОМЯНА  
И ИСТОРИЧЕСКА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Веселина Н. Илиева

SOCIAL CHANGE AND HISTORICAL ACTIVITY
Veselina N. Ilieva

ABSTRACT: Social change is understood as the transformations that take place in the 
course of time in the organization, in the structure of society, in the patterns of think-
ing, culture and social behavior. The paper examines the perceptions of a number of social 
thinkers about social change, as well as certain historical events related to it, including 
Bulgaria. The main types of social change – evolution and revolution – are analyzed.

KEY WORDS: social change, evolution, revolution.

Изследването е финансирано по проект „Стратегии и технологии за преодоляване 
на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“ № РД-08-82/31.01.2019 г. 
от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“.

Дефиниране на понятието „социална промяна“
Промяната и измененията са присъщи на живия и неживия свят. Те про-

изтичат всяка минута. Човек се ражда, старее и умира. По същия начин се раж-
дат, достигат зрялост или се разпадат обществата.

В социологията под социална промяна се разбират преобразуванията, 
протичащи с течението на времето в организацията, в структурата на обще-
ството, в образците на мислене, културата и социалното поведение. Като фак-
тори за социалната промяна могат да се посочат различни и многообразни об-
стоятелства например динамиката и числеността на структурата на населението, 
нивото на напрежение в борбата за ресурси, открития и изобретения, акултура-
цията (усвояване на елементи от други култури). А движещи сили на социална-
та промяна могат да бъдат прeобразувания в икономическата, политическата и 
социалната сфера, но с различна скорост и сила или фундаментално влияние [9].

Българският социолог РУМЕН ДИМИТРОВ [2] дефинира социалната 
промяна като изменение на състоянието на социологическата система на об-
ществото или на нейни елементи и страни в хода на функционирането и разви-
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тието. Според него параметрите на социалната промяната са [3, с.356–357]: 
„1.обхват – показващ от малък или голям формат са измененията, в центъра 
или периферията на системата са те; 2.сфери на проява – икономическа, тех-
нологична, организационна, политическа, ценностна и др; 3.предметно съ-
държание – историческо, еволюционно, революционна, конфликтно-ролево, 
функционално и др; 4.времетраене – краткосрочна или дългосрочна, внезапна 
или постепенна; 5.скорост – степен на интензивност, забавяне или ускоряване; 
6.начин на проява – протича скрито или открито, по установен ред или хао-
тично, по план или без план, управляема или неуправляема е тя; 7.степен на 
насилственост – доколко се извършва чрез натиск или съпротива; 8.посока 
(ценност) на развитието – прогресивно, регресивно или неутрално; 9.място 
на промяната – едномерна, многомерна, отделна (автономна) или разпростра-
нена (хетерономно); 10.причини (фактори) – вътрешни (ендогенни) и външ-
ни (екзогенни), единични или комплексни, взаимозаменими (еквивалентни) 
или не; 11. перспективи на развитието – тенденция към по-добро съхраня-
ване (традиране) или по-нататъшно обновяване (иновиране); 12.носители на 
измененията – съдържа количествени (кумулативни) преходи или качествени 
(адаптивни) преходи, разчленени във времето етапи и др.; 13.носители на изме-
ненията – различни социални групи или общности като движещи сили.“

В светлината на изложеното може да се заключи, че социалната промяна 
в България след 1989 г. има следните характеристики: 1.обхват – има голям 
формат, тъй като обхваща изцяло българското общество; 2.сфери на проява – 
обхваща всички сфери на обществото, разпростира се изцяло върху неговата 
социологическа система; 3.предметно съдържание – промяната е историческа 
и се извършва по еволюционен път; 5.скорост – извършва се с определена сте-
пен на забавяне; 6.начин на проява – проявава се открито, но хаотично, със 
съмнителен план, който се променя непрекъснато от управляващите и поради 
тази причина е неуправляема; 7.степен на насилственост – не се извършва на 
фона на съпротива, ако се има предвид, че народът не е предприел някакви мер-
ки за корекции; 8.посока (ценност) на развитието – като цяло движението е 
прогресивно, тъй като системата се демократизира, но в нея се забелязват сфе-
ри, които имат регресивен характер; 9.място на промяната – тя е многомерна, 
хетерономна; 10.причини (фактори) – налице са както вътрешни (ендогенни), 
така и външни (екзогенни), те са комплексни; 11.перспективи на развитието – 
налице е тенденция към по-нататъшно обновяване (иновиране); 12.носители 
на измененията – съдържа преди всичко качествени (адаптивни) преходи, с 
ясно разчленени във времето етапи; 13.носители на измененията – различни 
социални групи, общности и цялото общество като движещи сили.

Социологически теории за социалната промяна
Темата за социалната промяна е една от централните в социологията на 

XIX и XX в. Това се обяснява с естествения интерес на социологията към про-
блемите на социалното развитие и социалния прогрес.
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Социологическите теории за социалната промяна се разделят главно на: 
теория за социалната еволюция и теория за социалната революция.

Еволюция 
Социалната промяна като еволюция се дефинира, в контекста на еволю-

ционизма, от социолога НИКОЛАЙ ГЕНОВ като [1, с.111-114] „теоретична и 
методологична ориентация към изследване на процесите на социална промяна 
и развитие като праволинейни, непрекъснати и постепенни.“ 

Теориите за социалната еволюция определят социалната промяна 
като мирен преход от един стадий в развитието на обществото към по-сло-
жен. Тези теории са представени в теориите на АНРИ СЕН-СИМОН, ОГЮСТ 
КОНТ, ХЪРБЪРТ СПЕНСЪР, ЕМИЛ ДЮРКЕМ и др.[4].

За предшественик на тези теории се приема АНРИ СЕН-СИМОН. Той 
смята, че обществото неотклонно се придвижва към по-високи нива на раз-
витие. А ОГЮСТ КОНТ свързва процесите на развитие на обществото с чо-
вешките знания и култура. Според него всички общества преминават през три 
стадия: примитивен, промеждутъчен и научен, които съответстват на формите 
на човешкото знание – теологическо, метафизическо и научно. Еволюцията на 
обществата за него представляват ръст на функционалната специализация на 
структурите и подобряване на адаптацията на отделни части към обществото 
като цялостен организъм.

Видният представител на еволюционизма ХЪРЪРТ СПЕНСЪР представя 
еволюцията като възходящо движение, преход от простото към сложното, но 
което няма линейна и еднопосочна природа.

Всяка еволюция се състои от два взаимосвързани процеса: диференциация 
на структури и тяхната интеграция на по-високо ниво. В резултат общества-
та се разпределят на различаващи се и разклонени групи.

Съвременният структурен функционализъм, продължавайки спенсъро-
вата традиция, отхвърляйки непрекъснатостта и еднолинейността на еволюци-
ята, я допълва с идеи за голяма функционална приспособеност, възникваща в 
хода на диференциацията на структурите. Социалната промяна се разбира като 
резултат от адаптацията на системите към своето обкръжение. 

Посочените еволюционистки концепции преди всичко обясняват про-
изходът на социалната промяна с ендогенни (вътрешни причини). Процесите, 
протичащи в обществото се обясняват по аналогия с биологичните организми.

Другият подход – екзогенният (външен), се представя от теорията за ди-
фузията, инфилтрация на културни модели от едно общество в друго. В цен-
търа на анализа тук са поместени каналите и механизмите на проникване на 
външните влияния. Към тях се отнасят завоеванията, търговията, миграция-
та, колонизацията, подражанието и др. Всяка от културите неизбежно изпит-
ва върху себе си влиянието на другите култури, в това число и културата на 
завоюваните народи. Този процес на взаимно влияние на културите са нари-
ча акултурация. Например в САЩ и Канада важна роля в цялата им история 
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са играли емигранти от най-различни страни от света. Може определено да се 
каже, че в последните години влияние върху англоезичната култура оказва ис-
паноезичната и афроамериканската субкултури [4].

Еволюционната социална промяна освен по фундаментален начин, посо-
чен по-напред, може да протече в подвидови реформи, модернизация, трансфор-
мация и кризиси:

1. Реформи в социалните системи – Те представляват преобразуване, из-
менение или преустройство на някаква страна от обществения живот или на ця-
лата социална система. Реформите в отличие от революцията предполагат посте-
пенни изменения на различни институти, сфери на жизнена дейност или систе-
мите в цялостност. Те се провеждат с помощта на нови законодателни актове и са 
отправени към усъвършенстване на съществуващите системи, без да протичат 
качествени изменения. Под реформи обикновено се разбира бавни еволюцион-
ни изменения, без масови насилия, бърза смяна на политическия елит, бързи ра-
дикални изменения в социалната структура и ценностната ориентация. Пример 
в това отношение е Указ № 56/9 януари 1989 г. [7], който по време на тоталитар-
ната държава, в рамките на пълната държавност и плановост в икономиката до-
пуска развитие на частен бизнес, немислим по това време за социалистическата 
държава. Според някои изследователи на този процес, само за шест месеца след 
публикуването му в България заработват 1500 частни фирми. Така икономиче-
ската сфера се реформира, но социализмът в същото време си остава непокътнат.

2. Социална модернизация – Това са прогресивни социални изменения, 
в резултат на които социалната система или някоя от нейните подсистеми по-
добряват параметрите на своето функциониране. Процесът на превръщане на 
традиционното общество в индустриално е прието да се нарича модернизация. 
Социалната модернизация има две разновидности: 1.органическа – развитие 
на собствена основа и 2.неорганическа – отговаря на външни предизвикател-
ства с цел преодоляване на изоставане и се инициира обикновено от „върха“. 
Тук като пример може да се посочи т.нар. демократичен социализъм в Китай. 
Под това наименование там се модернизира политическата система с курс от 
„твърдия социализъм“, предполагащ държавно регулиране и държавна плано-
вост, към пазарна икономика, без да се засяга върховенството на Китайската 
комунистическа партия в обществото. Тя заявява, че в страната е създадена 
социалистическа пазарна икономика, доминирана от публичния сектор. Ком-
партията твърди, че не е изоставила марксизма, а е развила много от концепци-
ите на марксистката теория според новата икономическа система. Освен това 
тя твърди, че социализмът е съвместим с тези икономически политики. Според 
ЛИН СЯОГУАН [6] в резултат на тази модернизация в политическата и ико-
номическата сфера от 1978 до 2008 г. средният годишен растеж на китайската 
икономика достига 9.7%, а през 2008 г. произведеният в страната продукт се 
равнява на 3006.7 млрд. юана и е 4-то място в света.

По-подробно темата за социалната модернизация е разработена по-ната-
тък в статията.
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3. Социална трансформация – Представлява преобразувания, произти-
чащи в обществото в резултат на определени социални изменения, както це-
ленасочени така и хаотични. Този процес предполага да са налице следните 
изменения: изменение на политическата и държавната система, създаване на 
парламентарна република, обща демократизация на обществените отношения; 
обновяване на икономическите отношения в обществото, чрез отказ от планова 
икономика и ориентиране към пазарна икономика и др. Например трансфор-
мацията на българското общество след 1989 г. върви основно по тези главни 
линии. Освен това в обществото са провъзгласени стандартите на либерално-
демократичните свободи. Социална трансформация протича и в другите би-
вши социалистически страни – Албания, Румъния, Сърбия, Словения, Чехия, 
Словакия, Унгария и Полша. В целия бивш социалистически блок, включител-
но и България, протича процес на трансформация от тоталитарно към демо-
кратично общество, от командно–планова икономика към пазарна икономика.

Еволюционизмът постулира, че обществото се развива по линейна и 
възходяща линия. Това движение е постоянно и необратимо. Но тази теория 
нееднократно се отхвърля от нейните критици. Те формулират следните аргу-
менти: много исторически събития имат ограничен и случаен характер; ръстът 
от многообразие на човешката популация – племена, култури, цивилизации, 
не дава основание да се говори за единен еволюционен процес; нарастващата 
конфликтогенност на социалните системи не съответства на еволюционните 
възгледи и изменения; протеклите в историята на човечеството случаи на от-
стъпления от дадени позиции, провалите и гибелта на много държави, етноси и 
цивилизации не дават основания да се говори за единен еволюционен сценарий.

 Еволюционисткият постулат за неизбежната последователност в разви-
тието се поставя под съмнение от исторически факти, които показват, че в хода 
на развитие едни стадии могат да бъдат пропуснати, а протичането на други да 
става ускорено. Например повечето европейски страни в хода на своето раз-
витие не са преминавали през такъв стадий като робството. Освен това неза-
падните общества не могат да се оценяват по единна скала в своето развитие и 
зрелост. Те качествено се различават от западните.

Класическият еволюционизъм всъщност изключва човешкия фактор в 
социалната промяна, внушавайки на хората неизбежността на възходящото 
развитие. 

През 50-те г. на XX в. еволюционизмът отново се оказва в центъра на 
вниманието на социолозите. Такива учени като ГЕРХАРД ЛЕНСКИ, ТОЛКЪТ 
ПЪРСЪНЗ и др., дистанцирайки се от класическия еволюционизъм, предла-
гат теоретически подходи към еволюционизма, който е приет да се обозначава 
като неоеволюционизъм. Ако класическият еволюционизъм изхожда от това, 
че всички общества преминават през един и същи път на развитие от нисши 
форми към висши, то представителите на неоеволюционизма стигат до из-
вода, че всяка култура, всяко общество наред с общите тенденции имат своя 
логика на еволюционно развитие. Основното внимание се насочва не към по-
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следователността на необходимите стадии, а към причинния механизъм на 
промяната.

На практика неоеволюционизмът проповядва еднолинейност в разви-
тието на обществото – възприема биологичните аналогии, но се обогатява от 
някои изследвания на социалната антропология, тези на БРОНИСЛАВ МАЛИ-
НОВСКИ, МАРГАРЕТ МИЙД, РАЛФ ТЪРНЪР.

Те се концентрират върху външните причини за социалната промяна 
като проблематизират преди всичко еволюционисткия постулат за едноли-
нейността и приемствеността в развитието на обществото. В рамките на не-
оеволюционизма се създават теории за многолинейната еволюция, където се 
формулира Законът за еволюционния потенциал, който показва обратно про-
порционалното отношение между „специфична“ и обща (генерална) еволюция. 
Към неоеволюционизма се числи и концепцията за т.нар. „културно изостава-
не“ на УИЛЯМ ОГБЪРН, според която се разделят биологичната от културната 
революция. Промените в материалната (кумулативната) култура се извършват, 
според тази теория с по-бърз темп от измененията в идеалната (адаптивната) 
култура и затова втората изостава в приспособяването си към първата [2].

Еволюционните процеси протичат не равномерно по възходяща права 
линия, а скокообразно и имат скокообразен характер. На всяка нова степен на 
обществено развитие водеща може да стане една от линиите, играеща второсте-
пенна роля в предходните стадии.

В светлината на еволюционизма се разглежда и т.нар. Теория на циклич-
ните изменения [10]. Цикличността на различните природни, биологически и 
социални явления е била известна още в древността. Например, древногръцки-
те философи ПЛАТОН и АРИСТОТЕЛ разработват учението за цикличност-
та на политическите режими и властта. През Средновековието арабския учен 
ИБН-ХАЛДУН е сравнявал циклите на цивилизацията с жизнените цикли на 
живите организми: растеж – зрелост – старост. През Просвещението ДЖАМ-
БАТИСТА ВИКО разработва теорията за цикличното развитие на историята. 
Той е смятал, че типичният исторически цикъл протича през три стадия: анар-
хия и дивачество; ред и цивилизация; упадък на цивилизацията и връщане към 
ново варварство.

В своята книга „Залезът на Европа“ ОСВАЛД ШПЕНГЛЕР също развива 
идеите се за цикличния характер на историческите изменения. Той смята, че 
всяка култура преживява циклите на детство, юношество, зрелост и старост. 
След като реализира всичките си възможности и изпълнявайки своето пред-
назначение, културата умира. Прогнозата на О. Шпенглер за бъдещето на запад-
ната култура е мрачно. Той постулира, че западната култура е преминала през 
стадия си на разцвет – зрелост и е влязла в стадия на разложението – старост.

Теорията за жизнените цикли намира своето развитие и в трудовете на 
АРНОЛД ТОЙНБИ, който смята, че световната история се развива през етапи-
те на възникване, развитие и упадък. Цивилизациите възникват и се развиват 
като отговор на предизвикателството на окръжаващата природна и социална 
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среди например – неблагоприятни природни условия, нападение на чуждес-
транни сили, преследвания на предходната цивилизация.

Анализът на посочените отправни точки дава възможност да се направят 
някои общи изводи за теориите за цикличната промяна: 1.всяка социална сис-
тема в своето развитие преживява няколко последователни стадия: зараждане, 
развитие (зрелост), упадък, разрушаване; 2.нито една цивилизация не е по-
добра или съвършена; 3.социалните изменения не са само резултат на естест-
вения процес на развитие на социалните системи, но и резултат от активната 
преобразуваща дейност на човека.

Революция
Вторият вид социални изменения са революционните. Представители на 

теорията за революционните изменения са КАРЛ МАРКС, ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, 
ЕМИЛ БЕРНЩАЙН, ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН и др. [11], [12].

Революцията представлява бързи, фундаментални, социално-икономи-
чески и политически изменения, осъществяващи се по насилствен път. Тя по 
същество е преврат, който идва от низините на обществото. Помита упра-
вляващия елит, доказващ своята неспособност да управлява и създава нова 
политическа и социална структура на обществото, нови политически, иконо-
мически и социални отношения. В резултат на това протичат базови преобра-
зования в социално-класовата структура на обществото, в ценностите и пове-
дението на хората.

В този контекст българския социолог СВЕТЛА КОЛЕВА пише, че [3, 
с.384] „обикновено социалната революция се възприема в смисъла на дълбока 
и коренна промяна на даден политически режим, на замяната му с друг, съот-
ветстващ на интересите на исторически нови, социално-класови сили.“

Революцията въвлича в активна политическа дейност големи маси от 
народа. Активността, ентусиазма, оптимизма, надеждата за светлото бъдеще 
мобилизира хората за подвизи, безвъзмезден труд и социално творчество. В 
периоди на революции масовата активност достига своя апогей, а социални-
те изменения – невиждани темпове и дълбочини. Не случайно КАРЛ МАРКС 
нарича революциите локомотиви на историята. Те, според него, са качест-
вен скок на обществото, разрешаване на коренни противоречия и създаване 
на нови производителни сили. Според марксистката логика, социалистически 
революции следва да се случат в най-силно развитите страни, защото те най-
много са съзрели за това.

Решаващи за развитието на човешкото общество са две революции: Ве-
ликата френска революция (1789–1799) и Октомврийската революция в Русия 
от 1917 г.

Великата френска революция (1789–1799) се характеризира с премахва-
нето на абсолютната монархия, установяването на републиканско управление, 
отмяна на феодалните, аристократически и църковни привилегии, проклами-
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ра равенство, гражданство и неотменими, естествени права. По този начин тя 
стимулира либералните движения на Европейския континент и отваря път за 
демократично развитие в света.

Октомврийската революция в Русия от 1917 г. обуславя създаването на 
първата в света социалистическа държава и като продължение след Втората 
световна война (1939-1945) се създават редица социалистически държави на 
Европейския континент, включително и България. Едва през 1989 г. тези дър-
жави започват да се развиват демократично.

Последователят на К. Маркс ЕМИЛ БЕРНЩАЙН, в края на XIX в., опи-
райки се на статистически данни за развитието на капитализма, се усъмнява в 
неизбежността на революциите в близко време и предполага, че преходът към 
социализма може да бъде относително мирен и да заеме също така относително 
дълъг исторически период.

ВЛАДИМИР ИЛИЧ ЛЕНИН модернизира теорията за социалистическа-
та революция, настоявайки на това, че те тя трябва да протече в най-слабото 
звено на капиталистическата система и да послужи за залп на световна револю-
ция. Това става с Октомврийската революция в Русия от 1917 г. [5].

Историята на XX в. показа, че и Е. Бернщайн и В. Ленин се оказват по 
своему прави. Социалистически революции в икономически развитите страни 
не се случват. Те се случват в проблемни региони на Азия и Латинска Америка. 
АЛЕН ТУРЕН смята, че основната причина за липса на революции в развитите 
страни е институционализацията на основния конфликт – конфликта между 
труда и капитала. В тях действат законодателни регулатори за взаимодействие 
между работодателите и наемните работници, а държавата се явява в качество-
то на социален арбитър. Освен това, пролетариатът на ранно капиталистиче-
ските общества, които е изучавал К. Маркс е бил абсолютно безправен и той е 
нямал нищо за губене, освен веригите си. Днес положението се е изменило: във 
водещите индустриални държави действат и строго се съблюдават демократич-
ни процедури в политическата сфера, а голяма част от пролетариата съставля-
ва средната класа, която има какво да губи – стабилното си положение.

Съвременните последователи на марксизма подчертават също така и ро-
лята на мощния идеологически апарат на капиталистическите държави, дейст-
ващ за възпиране от възможни революции.

Във връзка със социалните революции е интересна единствената „Со-
циология на революцията“ (1935) създадена от руско-американския социолог 
ПИТИРИМ СОРОКИН. По негово мнение революцията е болезнен процес, 
превръщащ се в тотална социална дезорганизация. Но даже и при болезнените 
процеси се наблюдава някаква логика, т.е. революцията не е случайно събитие. 
П. Сорокин посочва три нейни основни условия: 1.увеличаване на потиснати 
основни инстинкти – основни потребности на населението и невъзможност те 
да бъдат удовлетворени; 2. репресиите, пред които са изправени недоволните; 
3.силите на реда не притежават средства за потушаване на революционните, 
разрушителните действия.
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Според П. Сорокин революциите имат три фази: 1.кратковременна 
фаза – на радост и очакване; 2.деструктивна – изкореняване на старите поряд-
ки, заедно с тях и техните носители; 3.съзидателна – в нея се фундаментират 
най-устойчивите революционни ценности и институти. Общият извод, който 
той прави е: вредата, нанесена на обществото от революцията винаги се оказва 
по-голяма от вероятната полза [8].

Други разбирания за социалната промяна
В опитите да се обясни социалната промяна на обществото могат да се 

идентифицират и други схващания [2]: 
1. Замяна на понятията „статика“ и динамика“ с понятията „стабил-

ност“ и промяна“. Смяната не е само терминологична, а и съдържателна. Реди-
ца теории, предимно на средно и микрониво обясняват социалната промяна 
предимно с вътрешни за системата причини. Такива са концепциите за ци-
кличното развитие независимо от това дали става дума за периодична смяна на 
културни модели – ПИТИРИМ СОРОКИН, за комбиниращи или агрегиращи 
елити – ВИЛФРЕДО ПАРЕТО или за тенденциите на „харизматично обновява-
не“ и „традиционализиращо“ или „рационализиращо овсекидняване“ – МАКС 
ВЕБЕР и др.

2. Теориите за конфликта в основата на социалната промяна – основ-
ни представители ЛУИС КОУЗЪР, РАЛФ ДАРЕНДОРФ, РЕЙМОН АРОН. Те 
поставят в основата на социалното движение, на социалната промяна конфли-
ктите между господстващи и подчинени като основна причина за социалната 
промяна приемат неравномерното разпределение на властта. Тази теория се 
прилага и на наднационално ниво.

3. Социалната промяна като детерминирана от кризисни събития – 
тази концепция представя социалната промяна като резултат от външни вли-
яния. Основна теория в това направление е теорията за „кризисните събития“ 
на РОБЪРТ НИСБЕТ. Според нея епидемии, глад, природни катастрофи, или 
просто външни, необясними за логиката на засегнатата система, но катализи-
ращи събития са в основата на социалната промяна.

4. Структурно-функционалистка концепция за „равновесие“ и „съхра-
няване на границите“ между система и обкръжение – на РОБЪРТ БРАУН и 
ТОЛКЪТ ПАРСЪНЗ. Според тази концепция социалната промяна е вътреш-
но преструктуриране и диференциране на системата, повишаване на нейния 
приспособителен потенциал, в отговор на измененото влияние на средата. Без 
причини идващи отвън системата показва тенденции към равновесие и самос-
табилизиране, т.е. към минимизиране на отклоненията.

В заключение следва да се отбележи следното:
Съвременното българско общество преминава през социална промяна, 

която продължава вече няколко десетилетия. През този период се осъществя-
ват мащабни социални, икономически, политически, културни и технологични 
промени. Наблюдават се разнообразни техни аспекти, които се отнасят както до 
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публичната, така и до индивидуалната сфера. Една от ключовите констатации е 
силната зависимост на социалната промяна от икономическото развитие, коя-
то се оказва съществена при изграждането на идентичността на всеки отделен 
човек, група или общност и за функционирането на обществените институции.
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ОЧАКВАНИЯ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ  
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  

ОТ ОБУЧЕНИЕТО
Виолета Ив. Кюркчийска

EXPECTATIONS AND SATISFACTION OF PARTICIPANTS 
IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Violeta Iv. Kyurkchiyska

ABSTRACT: Participants in the educational process are children, students, teachers, direc-
tors and other pedagogical specialists, as well as parents. Each of them has expectations of 
learning, education and socialization – the components of the process. These expectations 
correspond to the satisfaction, which in turn is the basis for achieving the goals. When ex-
pectations are proportionate to the satisfaction, then the activity of the participants is great 
and the path to efficiency is lighter and more successful.

KEY WORDS: еeducational process, expectations, satisfaction, teachers, training

Изследването е финансирано по проект РД-21-273 от 28.02.2019 г., Катедра „Науки 
за образованието“, ДИКПО – Варна, ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Участниците в образователния процес са много. Според чл. 2(2) от Зако-
на за предучилищно и училищно образование това са: децата, учениците, учи-
телите, директорите и другите педагогически специалисти, както и родителите 
[1]. Всеки един от тях има очаквания от обучението, възпитанието и социали-
зацията – компоненти на процеса. Тези очаквания кореспондират с удовлет-
вореността, която от своя страна е в основата на постигането на целите. Само 
мотивираните участници в процеса ще постигнат резултатите, в края на класа 
и степента на образование, които намират израз в знания, умения и отношения 
от различни области на компетентност. Когато очакванията са в пропорцио-
нална зависимост с удовлетвореността, тогава активността на участниците е 
голяма и пътят към ефективност е по-лек и успешен.

Обучението в образователния процес поставя пред участниците предиз-
викателства от различно естество, зависещи от функциите, които изпълняват. 
Всеки един от тях (от изброените в чл.2 (2 ) на Закона за предучилищно и учи-
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лищно образование) има определена роля, която регламентира неговите задъл-
жения и отговорности. Съгласуването между отделните участници е критерий 
за ефективност и положителни резултати.

Предмет на настоящото изложение са очакванията и удовлетвореността 
на учителите, които имат ключова роля в образователния процес. Тази роля се 
определя от факта, че те реализират целите, заложени в държавната образова-
телна политика. Учителите общуват с всички участници. Техните очаквания и 
удовлетвореност са резултат от това взаимодействие с ученици, родители, ди-
ректори и други педагогически специалисти. Общуване, което е регламенти-
рано от нормативна уредба, намираща израз в закони, наредби, правилници, 
учебни програми и др. Нещо повече – последните перманентно се променят и 
всяка промяна изисква адекватна и навременна реакция от страна на учителите. 
Така нормативната уредба е едно предизвикателство, което пряко кореспондира 
с очакванията. Тя често демотивира и е основа за липсва на удовлетвореност.

Според една от теориите за очакванията (Врум, В.) мотивацията се ос-
новава на решението на човек колко усилия да употреби, за да постигне това, 
което се иска от него. [4]. Решенията, които учителят трябва да вземе, са по 
посока на обучението, възпитанието и социализацията на децата/учениците, 
т.е. „това се иска от него“ – да обучава и възпитава. Врум твърди, че изборът 
на решение зависи от очакванията на човека, а те се образуват в два последова-
телни етапа:

✓ През първия етап мотивацията се влияе от очакванията за това какви 
усилия ще са необходими, за да се постигне определено равнище на 
изпълнение на задачата;

✓ През втория етап мотивацията се влияе от увереността на индивида, 
че изпълнението на задачата, като резултат от положените усилия, ще 
способства за получаването на очаквания резултат.

Резултатите, които трябва да постигне учителят в процеса на обучение са 
регламентирани в учебни програми, утвърдени от Министерството на образо-
ванието и науката. Всеки предмет е обезпечен с програма за всеки клас, която 
включва: 

• Кратко представяне на учебната програма;
• Очаквани резултати от обучението в края на класа;
•  Учебно съдържание;
•  Препоръчително процентно разпределение на задължителните учеб-

ни часове за годината;
•  Специфични методи и форми за оценяване на постиженията на уче-

ниците;
• Дейности за придобиване на ключовите компетентности, както и меж-

дупредметни връзки. 
През първия етап, за който вече бе посочено, характерното за мотива-

цията, а именно усилията, които ще са необходими, за да се постигне опреде-
лено равнище на изпълнение, учителите полагат такива както на ниво учебна 
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програма, така и на ниво етап на образователна степен. Към този етап има от-
ношение и степента на познаване на останалите нормативни документи, като 
основен сред тях е Законът за предучилищното и училищното образование в 
сила от 1.08.2016. В него са регламентирани задължителните изисквания за ре-
зултатите, условията и процесите за тяхното постигане чрез държавни образо-
вателни стандарти (ДОС).

Според чл.22 (2 ) [ 1 ] те са 19, а именно стандарт за:
1. предучилищното образование; 
2. усвояването на българския книжовен език;
3. учебния план;
4. общообразователната подготовка; 
5. профилираната подготовка; 
6. придобиването на квалификация по професия; 
7. приобщаващото образование;
8. гражданското,здравното,екологичното и интеркултурното образование;
9. оценяването на резултатите от обучението на учениците; 
10. информацията и документите; 
11. институциите; 
12. физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване 

на детските градини,училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
13. познавателните книжки,учебниците и учебните помагала;
14. статута и професионалното развитие на учителите, директорите и 

другите педагогически специалисти;
15. управлението на качеството в институциите;
16. инспектирането на детските градини и училищата;
17. финансирането на институциите; 
18. нормирането и заплащането на труда;
19. организацията на дейностите в училищното образование.
Всички стандарти имат пряко или косвено отношение към работата на 

учителя. Някои от тях са свързани с това, „което се иска от него“, а други с 
оценката за работата му. Към учителя се поставят много и разнообразни из-
исквания, които перманентно се променят. Това предполага продължаващо 
образование, което е част от стремежа към самоусъвършенстване на учителя. 
Предизвикателствата към него са мост към втория етап на мотивация, който 
бе посочен, а именно: увереността на индивида в изпълнението на задачите. 
За да се справя адекватно с променящите се обстоятелства, с новата социална 
реалност и произтичащите от нея условия за работа, учителят е необходимо да 
участва в квалификационни форми, в които би трябвало да открива търсени-
те отговори. /уточнението би трябвало e резултат от наличието на множество 
курсове и др.квалификационни форми, които се предлагат на учителските ко-
лективи независимо от техните предпочитания и потребности/. Увереността му 
за справяне с предизвикателствата кореспондират с продължаващата квалифи-
кация, която според Чл. 45. (1) от Наредба №12 за статута и професионалното 
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развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е 
насочена към непрекъснато професионално и личностно усъвършенстване в 
рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на 
педагогическите специалисти и успешната им реализация [ 3 ].

Учителят избира тематиката и вида на продължаващата квалификация, 
която се реализира чрез:

а) краткосрочни обучения и практикуми за периодично актуализиране 
на знанията по съответния учебен предмет, за развитие на умения за препода-
ване на ключовите компетентности, за познаване и прилагане на иновативни 
подходи в образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на 
учениците, за управление на образованието и др.; 

б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност;
в) обучения за придобиване на по-висока професионално-квалифика-

ционна степен; 
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалифика-

ция или специализация [ 3 ].
Посочените в Наредба №12 форми за продължаваща квалификация са 

предназначени за всички педагогически специалисти, които са мотивирани да 
се усъвършенстват и да са конкурентни на пазара на труда. В тях участват учи-
тели, които са с определен опит и са изправени пред необходимостта от про-
фесионално усъвършенстване. Знанията, уменията и компетентностите, при-
добити по време на обучението в образователно-квалификационните степени 
„бакалавър „ и магистър“, са основа, която е необходимо да се надгражда. Нещо 
повече – всяка допълнителна професионална квалификация или специализа-
ция е нова възможност за реализация. Често условията на работа налагат необ-
ходимостта от наличие не само на една специалност. 

За начинаещите учители е предназначена въвеждащата квалификация – 
насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в про-
фесията, ориентирана към адаптиране в образователна среда и за методическо 
и организационно подпомагане; въвеждащата квалификация е задължителна 
подкрепа за педагогически специалисти [ 3 ]:

а) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и 
училищното образование; 

б) назначени за първи път на нова длъжност, включително и на длъжност 
по управление на институцията; 

в) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и 
училищното образование;

г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специал-
ността за повече от две учебни години;

д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и 
на програмни системи в предучилищното образование. 

Въвеждащата квалификация на педагогическите специалисти има от-
ношение към тяхното реализиране и е със задължителен характер. Както във 
въвеждащата, така и в продължаващата квалификация на педагогическите спе-
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циалисти би трябвало водещ да бъде мотивът към самоусъвършенстване, а не 
само задължителният момент, намиращ израз в Чл. 46 от Наредба №12. Според 
него: Педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията 
си: 1. В обучителни организации не по-малко от 48 академични часа за всеки 
период на атестиране; 2.В рамките на вътрешноинституционалната квали-
фикация – в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически 
специалист [3]. Този наложителен характер на квалификацията намалява мо-
тивиращия елемент. Освен за атестирането, което се извършва на всеки четири 
години, тези кредити имат отношение и към придобиване на професионално-
квалификационни степени. В тази връзка училищните ръководства е необ-
ходимо да стимулират това развитие. Освен за професионалното израстване 
петте професионално-квалификационни степени имат отношение и към пови-
шаване на възнаграждението. Необходимо е ръководителят да оцени труда на 
учителите и ги възнагради, като използва техники за убеждение за постигане на 
резултатите, които се желаят от тях, като обвързва резултатите със съответните 
степени на възнаграждение. На настоящия етап възнагражденията са обвърза-
ни с допълнително материално стимулиране, което се извършва по специални 
критерии, приети от педагогическия колектив на заседание на педагогически 
съвет. 

Според Портър и Лоулър изпълнението на една задача с очакваните 
крайни резултати, води до два вида възнаграждения:[5]

✓ Вътрешно възнаграждение от изпълнената задача, чувство за компе-
тентност и самоуважение;

✓ Външно възнаграждение, под формата на похвала от ръководителя, 
премия, повишение в службата и/или др.

Когато вътрешните и външните възнаграждения, които се получават за 
извършената работа, се възприемат като справедливи, педагогическият спе-
циалист получава удовлетворение от положения труд. 

За целите на настоящото изследване бе проведена анкета с педагогически 
специалисти, преподаващи в начален етап на основна образователна степен. 
Въпросите целят получаване на информация както относно вътрешното, така 
и външното възнаграждение. 1 На въпрос Доволни ли сте от заплащането в 
сферата на образованието?“ анкетираните лица (500 броя) са отговорили по 
следния начин: 57 % (284 респондента) са доволни от своето заплащане в сфе-
рата на образованието; 33 % (163 респондента) не са доволни от заплащането, а 
останалите 10 % (53 респондента) донякъде са доволни. Преобладаващ отговор 
е удовлетвореността от заплащането, което навярно се дължи на факта, че през 
2019 г. учителските заплати се повишиха с 20 %. Така минималната учителска 
заплата стана 920 лв. Това е само една от страните на външното възнаграждение. 

1 Цялата анкета, състояща се от 21 въпроса и анализът от отговорите им са пред-
ставени на форума Национална научно-практическа конференция по психология,юни, 
2019, Варна.
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Премиите, които намират израз в допълнително материално стимулиране, също 
допринасят за удовлетвореността, която показва цитираният висок процент. 

По-голяма част от въпросите в анкетата имат отношение към вътреш-
ното възнаграждение. Въпросът Срещате ли трудности във Вашата работа? 
дава информация за способността и подготовката на учителите за справяне с 
предизвикателствата. Отговорите са в следното съотношение: понякога срещат 
трудности – 41 % ; често срещат трудности– 30 % ; учителите, които срещат 
трудности ежедневно, са 15 % ; 14 % срещат много често трудности в своята 
работа. Отговорите „често“ и „ежедневно“ са повод за анализи, които имат от-
ношение към квалификацията и компетентността на преподавателите. За тези 
трудности е от значение и професионалният опит на анкетираните лица, който 
е: 63 % попадат в групата „от 20 до 29 години“; 14 % – от 10 до 19 години; 12 % – 
от 5 до 9 години. Лицата с професионален опит над 40 години са 4 %. Ниският 
процент – 4% на учителите с професионален опит от 2 до 4 години и 3 % под 2 
години професионален опит провокират извод, който не открива причините за 
трудностите в работата в липсата на опит. 

Търсенето на причините за тези трудности намира израз във въпроса: 
В какво се изразяват трудностите във Вашата работа?. Анкетираните лица 
отбелязват множество отговори. Най-голямата трудност е „административната 
работа, без пряка връзка с учебната дейност“ – 22 %. Следващата по популяр-
ност трудност е „проблемното поведение на учениците“ – 15 %, последвана от 
„неуважение и проблемно поведение от страна на родител“ и „липса на почивка 
след учебен час, и през междучасията съм с децата“ с по 14 %. „учителската про-
фесия е незачитана от обществото“ – 11%. Отговорите „големият брой деца, с 
които трябва да работя“ и „претенциозни родители, които ми казват как трябва 
да обучавам децата“ са с по 10 %. Най-непопулярен отговор е „неуважение от 
страна на директора и колеги“ – 4 %. Една част от трудностите, които са по-
сочени от учителите са свързани с всички участници в образователно-възпи-
тателния процес. Комплексният характер е основа за разработване на система 
от мерки за преодоляването им. В тази връзка Министерският съвет утвърди 
План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за уче-
не през целия живот за периода 2014–2020 г, одобрена през януари 2014 г. За 
осигуряване на условия за преход към функционираща национална система за 
учене през целия живот през 2019 г. се изпълнява комплекс от задачи. В учи-
лищното образование ще се прилага комплексен подход за повишаване на об-
разователните постижения и намаляване дела на преждевременно напусналите 
училище с дейности, насочени към преодоляване на затрудненията в обучение-
то и пропуски в учебното съдържание. Работата в приобщаваща среда е не само 
трудност за учителите, но и предизвикателство. Показателни в това отношение 
за отговорите на въпроса: Според Вас, има ли условия в българското училище 
за прилагане на Наредбата за Приобщаващото образование? За 43 % няма ус-
ловия за прилагането на Наредбата за приобщаващото образование. Според 
29 % тази Наредба е необходима и има определени условия, а 28 % не могат 
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да преценят. Стандартът Приобщаващо образование поражда много проблеми, 
които не оспорват хуманния му и демократичен характер. Възможността всяко 
дете – независимо от възможностите и потенциала си да получи образование 
в българското училище е част от европейските образователни политики, които 
намират място и в българското образование. Той има за цел да определи усло-
вията 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. Стандарт, 
който е резултат от необходимостта специалното образование да има приори-
тетно значение в българската образователна политика. Но един стандарт, една 
наредба не води до реализиране на целта. Пътищата и средствата за изпълне-
нието са трудни поради множество фактори. Един от тях е компетентността на 
учителите, която се постига чрез квалификация, която е перманентен процес. 
Относно необходимостта от такава 64 % от анкетираните учители са посочили 
положителен отговор, защото е необходима за тяхната работа. 22 % са дали от-
рицателен отговор, а 8 % са отговорили „не мога да преценя“. 4% са дали отри-
цателен отговор, защото искат да напуснат сферата на образованието.

Преобладаващото мнение относно необходимостта от квалификация 
поражда въпроси, свързани с: вида на квалификационните форми; тяхната 
проблематика и организация; мотивите за участие. Не би ли трябвало темите и 
обучителните организации, които ще провеждат обученията, да се избират от 
учителя, а не изборът да е масов от училищните ръководства? Уместни ли са съ-
ществуващите според Наредба №12 пет квалификационни степени? Дали не е 
по-добре усилията на учителя да бъдат насочени към допълнителна професио-
нална квалификация, а не към толкова много на брой квалификационни степе-
ни?! Дали регламентът за три задължителни кредита, които учителите трябва 
да придобият за един атестационен период, е начинът да се стимулира стреме-
жът към самоусъвършенстване? Много са въпросите, свързани с квалифика-
цията на учителите, която е предизвикателство пред тях. Отговорите на всички 
тях кореспондират с тяхната компетентност и увереност, което е в основата на 
удовлетвореността и очакванията им като участници в образователния процес.

Системата на предучилищното и училищното образование включва „ 
участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията 
и връзките между тях за постигане целите на образованието. Институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование са детските гра-
дини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специали-
зираните обслужващи звена. Участниците в образователния процес и инсти-
туциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни“ [1]. Само 
доброто партньорство ще доведе до положителни резултати, намиращи израз в 
обучение, даващо знания, формиращо умения и ценности, които ще позволят 
на учениците да се справят в утрешния свят. Резултати, които водят до удовлет-
вореност от положения труд от учителите, труд – превърнал се в мисия.
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ВЪЗГЛЕДИТЕ НА АЛФИ КОН ЗА ДИСЦИПЛИНАТА
Виолета К. Атанасова

THE VIEWS OF ALFIE KOHN ON DISCIPLINE
Violeta K. Atanasova

ABSTRACT: The issue presents the views of the American psychologist Alfie Kohn on the 
essence of discipline, its` aim and the basic methods of traditional discipline – prizes and 
punishments. The alternative that he proposes, collaboration between educator and child, 
is revealed.
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Изследването е финансирано по проект „Актуални проблеми на мениджмънта 
на класа“ № РД-08-87/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Алфи Кон (роден 1957) е американски психолог, специализирал в облас-
тта на образованието и възпитанието на децата. Той критикува традиционните 
възпитателни методи и техники, позовавайки се на резултатите от най-новите 
изследвания в областта на психологията и по-специално на социалната психо-
логия [https://bg.wikiquote.org]. Развенчава митовете за дисциплината и мето-
дите за нейното постигане; за ефективността на конкуренцията, включително 
и между децата и учениците; за свръхтолерантността на родителите [Кон, 2011; 
Кон, 2012; Кон, 2017].

Същност и цел на традиционната дисциплина 
Алфи Кон изразява резерви към термина дисциплина, който според него 

има близост с думата робство. Не одобрява и термина мениджмънт на учениче-
ския клас, тъй като го свързва с мениджмънта в бизнеса, при който управляващи-
те упражняват ръководство и контрол над служителите си. Според него и двата 
термина – дисциплина и мениджмънт – като че ли по-скоро се отнасят за „група 
непознати, отколкото до хора, които работят заедно като общност“ [Кон, 2011: 10].

Американският психолог не приема модела на традиционната дисципли-
на, насочена към подчинение на детето чрез външна мотивация – поощрения 
и наказания. «Целта на дисциплината или мениджмънта на ученическия клас – 
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пише той – е почти винаги следната: децата да съблюдават изискванията на 
възрастните. Приема се за даденост, че учителят носи отговорност да установи 
контрол в класната стая и никога да не го изпуска. Стремежът към контрол го 
принуждава да се концентрира върху поведението на учениците и да се стре-
ми да го променя, ако го счита за неприемливо. За да постигне тази промяна, 
учителят обикновено прибягва до някакъв външен стимул, т.е. определен вид 
награда или наказание» [Кон, 2011: 8-9]. Според Кон този модел не води до дъ-
лготрайна ефективност.

Наказанието – същност, цел, техники
Алфи Кон твърди, че стратегиите, опиращи се на контрола и наказания-

та, се основават на «фундаментална липса на уважение» към детето и недоверие 
към него, на «негативни убеждения» за неговата природа и «мрачни възгледи за 
човешката природа» изобщо [Кон, 2017: 40, 72; 2011: 9, 21]. Американският пси-
холог е скептичен към този модел, който залага на контрола и наказанията. Той 
е убеден, че строгите наказания не са ефективни, че «колкото повече дисципли-
нираме децата, толкова повече се налага да ги дисциплинираме» [Кон, 2011: 9].

Алфи Кон посочва различни „техники“, присъщи на традиционната дис-
циплина. Първата от тях е директната принуда, която се осъществява чрез за-
поведи и забрани; втората – наказанието, което също може да има характер на 
принуда [Кон, 2011: 37–39]. „Акцентът върху дисциплината всъщност игнори-
ра истинския проблем: никога няма да можем да накараме учениците (или кой-
то и да е било друг) да спазват реда, ако постоянно ги принуждаваме да правят 
неща, които не им носят удовлетворение» – убеден е Кон [Кон, 2011: 27]. Той 
определя две основни характеристики на наказанието, които изразяват негова-
та същност: първо, то трябва съзнателно да се подбира така, че да е неприятно 
за детето, например да се принуди „да направи нещо, което не иска, или да му 
се попречи да направи друго, което иска“, и второ, наказанието има за цел да 
промени поведението на детето в бъдеще [Кон, 2011: 39]. 

Смисълът на наказанието е да причини страдание на провинилия се, кое-
то да му служи като урок. Алфи Кон представя различни техники за наказание, 
които учителите прилагат в педагогическата си практика – лишаване от свобо-
да (оставане след часовете в училище), заточение извън общността (временно 
отстраняване от училище), насилствено изолиране („пауза“), вербално унижа-
ване на учениците пред техни връстници, изпращане на заплашителни бележ-
ки до родителите, оттегляне на привилегии, изпращане в кабинета на дирек-
тора, оценяване с ниски бележки, възлагане на допълнителна работа или дори 
физическо насилие. Американският психолог отрича всички, като привежда 
аргументи относно някои от тях, напр. телесното наказание води до извода, че 
агресията е приемлива; изпращането до директора му изгражда образ на „пла-
шило“ сред учениците; възлагането на допълнителни учебни задачи налага из-
вода, че ученето е противна работа [Кон, 2011: 39-40]. 

Възгледите на Алфи Кон за дисциплината
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Т. нар. „пауза“ – седене или стоене прав отделно от другите ученици – не 
предлага на детето „нов стандарт на поведение“, свързан с разбиране на отра-
жението на действията му върху другите деца, или „стратегии за справяне с 
неприятната или болезнена ситуация“. Възрастният не се интересува от при-
чините за простъпката на детето, не предлага алтернативи, а налага волята си: 
„Прави, каквото ти казвам или напусни стаята“. Принудителната изолация 
предизвиква чувство на обида и унижение. Алфи Кон смята, че наличието на 
безопасно и удобно място, където детето може да се усамоти, за да се успокои, е 
добра идея. Но тя е такава само в случаите, когато то се възползва доброволно 
от нея (вследствие на внимателно отправена препоръка и по възможност наса-
ме, а не вследствие на заповед да напусне групата) [Кон, 2011: 63-64]. Вредното 
въздействие на „паузата“ върху детето може да бъде смекчено, ако се спазват 
следните изисквания: то да не се оставя само, ако не иска това; да не се заплаш-
ва с „пауза“, за да не се страхува от нея; „паузата“ да не е унизителна, т.е. свър-
зана с определени за нея време и пространство [Кон, 2011: 65].

Алфи Кон отрича методите на различни дисциплинарни модели – не 
само на „Строгата дисциплина“, а и на „Новата дисциплина“. Той „разконспи-
рира“ т.нар. логически последствия на Драйкурс (представител на т.нар. модел 
„Дисциплина с достойнство“) като вид наказание. Според Драйкурс наказа-
нията утвърждават авторитета на възрастния, докато логическите послед-
ствия служат за запазване на „социалния ред“, като утвърждават авторитета на 
правилото (Дюркем посочва същата функция на наказанието [Дюркем, 2006: 
117]). Но според Кон за ученика това няма голямо значение, тъй като учителят 
е представителят на този ред, той налага последствията при нарушаването му. 
Драйфус разграничава наказанията и логическите последствия и по това, че 
вторите не са така сурови. Кон отвръща с определението, че те са наказание „с 
подсладител“ и разликата между тях не е качествена, а количествена [Кон, 2011: 
57–59]. Третото разграничение според Драйкурс е, че логическите последствия 
имат пряка връзка с действията на детето. Напр. ако детето остави играчките 
си разхвърляни, родителят може да ги скрие или „случайно“ да настъпи люби-
мата му играчка. Връзката между действието и последствията от него не проме-
ня същността им на наказания – смята Кон [Кон, 2011: 59].

Той се противопоставя и на метода, наречен „Дисциплина с любов и логи-
ка“, при който децата са принудени да направят избор („насилени да … вземат 
решение“) и да изпитат последствията от неправилния си избор, за да съжаляват 
за него. Кон се възмущава от „самодоволството на възрастния, който наблюдава 
как децата „се учат“ (разбирай страдат – б.н.) от собствените си грешки“ [Кон, 
2011: 69]. Според американския психолог грижовният възрастен помага на деца-
та да се научат да вземат решения относно важните неща и да носят отговорност 
за тях, но не позволява съзнателно да се случи нещо неприятно на детето. При 
този метод последиците не са нито логически, нито естествени – смята Кон. 

Наказанието според него постига само временно послушание, то може 
да промени единствено поведението. Наказанието „няма как да окаже положи-
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телна промяна върху мотивите и ценностите; върху личността зад поведение-
то“ – убеден е той [Кон, 2011: 41]. Американският психолог се противопоставя 
на използването на наказанието даже и като средство за постигане на временно 
послушание. След като многократното прилагане на една и съща стратегия, ос-
нована върху наказанията, не постига успех (обикновено учителите наказват 
все едни и същи ученици), значи тя не е ефективна. 

Наказанието не само, че не разрешава проблемите, а в повечето случаи ги 
влошава. То предизвиква възмущение и гняв у наказания, измисляне на начи-
ни да не бъде хванат и насочване на вниманието почти само към собствените 
му интереси [Кон, 2011: 41,61; 2017: 147]. И накрая, „наказанието създава свой 
собствен асортимент от проблеми“: 

• урокът, който то преподава, влияе зле върху ценностната система на 
детето – то достига до извода, че когато нещо в поведението на друг не 
му харесва, трябва да направи така, че да му се случи нещо лошо;

• наказанието изкривява взаимоотношенията между наказващия и на-
казвания – детето вижда в лицето на възрастния репресивен орган, а 
не човек, загрижен за неговото развитие;

• наказанието спъва процеса на нравственото развитие – последицата от 
наказанието е, че детето започва да се държи както иска възрастният, 
за да избегне наказанието, а не защото е осъзнало смисъла и необходи-
мостта от спазване на обществените норми, т.е. то е водено единствено 
от личния си интерес, а не от заинтересованост за околните [Кон, 2011: 
42–45, 61]. 

Алфи Кон посочва следните причини, поради които възрастните продъл-
жават упорито да си служат с наказанието, въпреки очевидните му недостатъци:

• то е лесно и бързо;
• постига временно послушание;
• то е традиционно използван метод;
• то е очаквано използван метод – администратори, родители, дори и 

ученици очакват именно той да бъде прилаган при дисциплинарни на-
рушения;

• то създава чувство за власт;
• то задоволява желанието за примитивен вид справедливост – „ако 

правиш нещо лошо, трябва и на теб да се случи нещо лошо“;
•  съществува опасение, че ако то не бъде приложено при дисциплинар-

но нарушение, детето ще повтори нарушението;
• то се прилага поради схващането, че единствената му алтернатива е 

пасивността – „или наказваме детето, или не предприемаме нищо, за-
тваряме си очите и му даваме възможност да продължава да се държи 
така“ [Кон, 2011: 45–47].

Възгледите на Алфи Кон за дисциплината
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Наградата – същност, цел, средства
Алфи Кон отрича и наградата като средство за поощрение на жела-

телното поведение на детето. Определя я като „условно позитивна оценка“. 
Получаването ѝ е под условие – „трябва да „направиш това“, за да „получиш 
онова““ [Кон, 2017: 92, 145]. Нейното приложение се дължи на убеждението, 
че тя е единственото мотивиращо средство. Кон разграничава външната мо-
тивация, която наградата предизвиква, от вътрешната мотивация, която е „ис-
тинска, всеобхватна и мощна“. „„Външната“ мотивация се отнася до резултат 
извън задачата, с която човек е ангажиран“ – смята Кон, а „вътрешната“ моти-
вация произхожда от самата дейност, свързана е с желание да се направи нещо 
заради самото него, а не заради нещо извън него [Кон, 2017: 114–115; 213]. 

Причините, поради които Кон смята наградата за неподходящо възпита-
телно средство, са следните:

• наградата е „контрол чрез прелъстяване“ (по Е. Деци и Р. Райън) – в 
дългосрочен план той отблъсква хората;

• обещанието за награда води до по-лошо изпълнение на задачата в 
сравнение с онова, когато е възложена същата задача без награда;

• често награждаваните деца проявяват по-малко щедрост и сътрудни-
чество в сравнение с децата, които не са били награждавани;

• публичните похвали, класирането на учениците по успех, почетните 
грамоти, стипендиите за успех настройват децата едни срещу други и 
подкопават чувството за общност в класа; колективната награда също 
разделя децата, настройвайки ги срещу някого, който не се подчинява 
– тя има за цел учениците да му окажат натиск и да станат „неволни 
съучастници на учителя, вършейки мръсната му работа“ [Кон, 2011: 
48–52; 2012: 275; 2017: 123–124].

Алфи Кон определя похвалата, традиционно използвана като средство за 
поощрение, като „вербална кучешка бисквитка" [https://bg.wikiquote.org]. Тя 
се дава, за да се промени нечие поведение „с по-малко упражняване на власт“. 
Главният ефект на похвалите според Кон е създаване на зависимост у децата 
към такива изрази на одобрение [Кон, 2017: 148–149]. Американският психолог 
се обявява против конкуренцията между учениците за спечелване на внима-
нието и одобрението на учителя, която ги противопоставя един срещу друг. В 
условията на конкуренция успехът на един превръща останалите в неудачни-
ци – смята Кон [Кон, 2012: 252].

Противопоставя се и на „подаръчетата“, които някои нови дисциплинарни 
модели използват – „джунджурийките на Скинър като звезди, лепенки … и на-
гради“, изписване имената на послушните ученици на дъската, публични похвали, 
поставяне на лентички към дрехите на учениците (модел „Дисциплина чрез съ-
трудничество“) или „привилегии, които трябва да бъдат заслужени, не подарени“ 
– екскурзии, свободно време, роля на надзирател, освобождаване от домашни за 
добро поведение, похвала (модел „Дисциплина с достойнство“). По своята същ-
ност тези награди са средства за контролиране на поведението [Кон, 2011: 54–55].

Виолета К. Атанасова
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Поощрението и наказанието – прилики
Алфи Кон отрича възгледа, че поощрението и наказанието са много раз-

лични методи. Според него те са идентични, свързани с подхода "правещ-нещо-
на-детето". „Поощренията и наказанията са огледални стратегии – пише Кон – 
и двете са опит да се контролират децата. A децата, също като възрастните, не 
обичат особено да бъдат контролирани. Единственото нещо, което наградите 
и наказанията могат да ни спечелят, е краткосрочно послушание, но на теж-
ка цена“ [https://bg.wikiquote.org]. Те са инструмент за контрол, а главната им 
цел е една и съща – подчинение [Кон, 2011: 75–76; 2017: 197]. Те са средства за 
постигане на подчинение чрез принуда: “За да бъдат накарани хората да вършат 
нещо, което не им се върши, изключително важно е да се предлага награда за 
подчинение и наказание за неподчинение…“ – заявява Кон [Кон, 2017: 164]. Той 
определя наказанието и наградата като начини на въздействие върху ученици-
те, а не на съвместна работа с тях [Кон, 2011: 52]. 

Алфи Кон посочва „употребата на моркова и тоягата с цел манипулация 
на поведението“ като техники на приложния бихейвиоризъм. Според един от 
видните му представители Б.Ф. Скинър човекът е лишен от собствено „аз“, 
„определен поведенчески репертоар“, който се влияе от външни причини [Кон, 
2011: 86–87]. Кон е противник на това психологическо направление. Той смята, 
че третирането на децата като «домашни любимци» чрез подкупи или заплахи, 
за да направят каквото искаме, е проява на неуважение към тях. «С такъв под-
ход ние компрометираме собствените си дългосрочни цели» – убеден е амери-
канският психолог [https://bg.wikiquote.org]. Според него „колкото повече „уп-
равляваме“ поведението на учениците и се опитваме да ги накараме да правят 
каквото им се казва, толкова по-трудно е за тях да станат хора с висок морал, 
които мислят самостоятелно и се грижат за околните (к.н.)“ [Кон, 2011: 80]. 
Затова той се обявява против традиционната дисциплина и нейните методи. 
„Единственият начин да помогнем на учениците да станат почтени и принцип-
ни личности, а не хора, които просто правят каквото им се каже, е да им дадем 
шанс сами да открият смисъл в нравствеността. Това означава да им съдейства-
ме те сами (или заедно с други) да решат как трябва да се държи човек. Няма да 
поемем в тази посока, ако не изоставим инструментариума на традиционната 
дисциплина“ – пише Кон [Кон, 2011: 85].

Алтернативата на Алфи Кон
Алфи Кон определя дихотомията „или наказание, или пасивност“ като 

некоректна и погрешна, а противопоставянето „или контрол, или хаос“ като 
опростенческо и погрешно [Кон, 2011: 47, 81; 2017: 68]. Според него наградите 
и наказанията, чрез които се упражнява контрол върху поведението на детето, 
имат алтернатива. Тя е несъвместима със схващането, че децата са „пасивни 
контейнери, в които се налива знание“, „глина за моделиране, компютър за про-
грамиране или животни за дресиране“. Алтернативата се основава на констру-
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ктивизма, при който децата се възприемат като хора, които „активно търсят 
смисъл и придават значение на света, изпитват теории и се опитват да проуме-
ят себе си и заобикалящата ги реалност“ [Кон, 2011: 84]. 

Кон препоръчва вместо критика на младите хора за техния мързел, егои-
зъм и егоцентризъм – окуражаване да се съсредоточат върху потребностите и 
правата на останалите, да анализират практиките и институциите, които въз-
препятстват подобряване на живота на всички и „да съберат куража да поста-
вят под въпрос казаното от някого и да са готови понякога да нарушат (к.н.) 
правилата“ [Кон, 2017: 245–246]. Той няма предвид „първосигнално противо-
поставяне на всичко“, грубост или цинизъм, а разумно търсене на смисъла от 
спазване на конкретните правила. Алтернативата на нарцисизма и самолюби-
ето според него не е „безмозъчното подчинение, а адекватният бунт“. Защото, 
ако целта на възпитанието е хора, които не се примиряват със съществуващия 
ред и несправедливост, които се борят за демократизиране (те имат склонност 
да си задават въпроса „Защо?“ и, когато е необходимо, казват „не“), то отгово-
рът не се намира по пътя на най-малкото съпротивление, а в „рефлексивното 
бунтарство“ [Кон, 2017: 246–259]. 

Отглеждането и възпитанието на такива хора е възможно в определена 
среда – семейна и училищна. Алтернативата на Кон „не е нито рецепта, нито 
поредната техника за постигане на празноглаво подчинение“. Тя изисква преос-
мисляне на родителското и учителското поведение, „трансформация на класна-
та стая, отказ от някои претенции за власт и преосмисляне на начина, по който 
дефинираме и възприемаме лошото поведение […]. Тя може би е единственият 
начин да помогнем на децата да пораснат и да се превърнат в отговорни и гри-
жовни възрастни“ – пише Кон [Кон, 2011: 11-12; 2017: 262]. Той се обявява за 
пренасочване на центъра от учителя (какъвто е в модела на традиционната дис-
циплина) към учениците и техните потребности. Според Кон първите въпроси, 
които учителят следва да си зададе, са: «От какво се нуждаят децата?» и «Как 
мога да удовлетворя тези нужди?», а не «Как да накарам децата да правят това, 
което искам?» [Кон, 2011: 12].

Решението, което Алфи Кон посочва, е сътрудничество, съвместна рабо-
та на родителя и детето, на учителя с учениците за създаване на демократична 
общност, която се изгражда на основата на взаимното доверие [Кон, 2012: 188; 
2011: 81; 2017: 262]. Американският психолог нарича този подход "работещ-за-
едно-с-детето". Той се различава както от неангажираното «вдигане на ръце от 
детето» („свръхтолерантно“ възпитание), така и от «силовото», «авторитарно» 
възпитание, чийто фокус е върху подчинението и контрола [Кон, 2017:58–61, 
262]. Подходът „работя с“ има следните характеристики:

• повече сътрудничество, отколкото контрол;
• повече обич и убеждаване, отколкото сила и власт;
• безусловно приемане на децата;
• осигуряване на възможности да вземат участие в решаване на въпро-

си, които ги засягат;

Виолета К. Атанасова



185

• приемане на лошото поведение като проблем, а не като повод за нака-
зания;

• прозиране зад поведението, търсене на мотивите, които го предизвик-
ват [Кон, 2017: 61].

Алфи Кон представя резултатите от различни изследвания, които по-
твърждават ползите от сътрудничеството между учениците. Според тези ре-
зултати децата в условията на сътрудничество:

• насърчават и подкрепят развитието на другите;
• получават насърчение и подкрепа от другите;
• проявяват по-висока чувствителност към нуждите на другите;
• „загърбват егоцентризма и започват да се съобразяват с другите“;
• виждат нещата от гледната точка на другия;
• подобряват общуването си с другите;
• проявяват повече доверие към другите [Кон, 2012: 189–190, 259].
В конструктивистката класна стая според Кон важен е не само крайни-

ят продукт, а и процесът. В тази връзка американският психолог утвърждава 
борбата с дилемите, сблъсъкът на идеи, конфликтите, споровете, възражени-
ята, дискусиите не само между учениците, а и между учениците и учителя. Но 
подчертава, че ако тези дискусии се използват от учителите, за да „убеждават 
децата да се подчиняват“, ако учениците нямат реална възможност за взема-
не на решения, то „целта не е ученето, а подчинението“ [Кон, 2011: 77–78, 94]. 
Качествената промяна в мисленето според него означава „да преминем от из-
тръгването на послушание от учениците и прекратяването на конфликтите 
между и с тях към това да им оказваме подкрепа, за да станат те активни учас-
тници в собственото си социално и нравствено израстване“ [Кон, 2011: 95].

В основата на това мислене стои възгледът, че децата не са „просто бъ-
дещи възрастни“, а хора, чиито потребности, права и преживявания трябва да 
бъдат зачитани [Кон, 2011: 100]. Учениците следва да имат шанс за вземане на 
решения относно това, което се случва в класната стая. Нежелателното пове-
дение според Кон ще се наблюдава по-рядко, ако те „се чувстват по-свободни 
от контрол“ и „не им се налага да отстояват автономността си“ [Кон, 2011: 100-
101]. Когато учениците „имат думата“, те ще се научат да вземат свои собствени 
решения, а това ще им помогне да станат „етични и състрадателни“ хора, които 
могат да поемат отговорност.

Алфи Кон определя шест критерия за определяне на степента, в която 
дадено изискване или ограничение по отношение на поведението на детето е 
обосновано:

• цел – ограничението да е насочено към предпазване на детето – напр. 
от нараняване, вместо самоцелно налагане на ред;

• ограничения – да се избягват максималистките изисквания – напр. да 
се говори тихо, а не да се пази пълна тишина;

• гъвкавост – организацията на учебния ден е важна, но е добре да има 
възможност за промяна при определени обстоятелства – напр., ако по 
време на учебните занимания „изникне нещо“;
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• адекватност на етапа на развитието – ограниченията и надзора над деца-
та в различна възраст следва да са различни и да намаляват с възрастта;

• начин на представяне – изискванията и ограниченията от страна на 
възрастните да се поставят с уважение и съответни аргументи, тогава 
негативният им ефект намалява;

• участие от страна на учениците – необходимо е те да вземат участие 
при определяне на правилата, това е най-важната разлика между „при-
емливата структура на работа в класа и механизма на контрол“ [Кон, 
2011: 105–106]. 

Кон се противопоставя на правилата, налагани „отгоре“. Нещо повече, 
според него даже и съвместното им (заедно с учениците) определяне, е про-
блематично от конструктивистка гледна точка. Причините за това са следните:

• правилата превръщат децата в юристи, които търсят вратички и пов-
дигат възражения и при възникване на проблем го ограничават до тех-
нически подробности;

• правилата превръщат учителя в полицай – роля, която е в противоре-
чие с тази на човек, който съдейства на децата да учат;

•  правилата са обвързани с наказателни последици в случаите, когато са 
нарушени [Кон, 2011: 88–91].

Алтернативата на дисциплината според Алфи Кон е възможна при създа-
ването на класа като общност. Не е достатъчно учениците да са автономни, те 
трябва да чувстват, че са заедно. Преходът от „въздействие върху…“ към „съ-
трудничество с…“ изисква полагане на усилия за създаване и поддържане на 
взаимоотношения между учениците [Кон, 2011: 127]. Кон определя следните 
характеристики на класа като общност:

• „грижата и доверието са по-важни, отколкото ограниченията и запла-
хите“;

• „единството и гордостта (от постиженията и целите) заместват побе-
дите и загубите“;

• „от всеки човек се очаква да подкрепя, да се вдъхновява според идеали 
и ценности като доброта и благост, честност и отговорност“;

• класът „се стреми да удовлетвори нуждата на всеки ученик да се чув-
ства компетентен, свързан с другите и автономен“;

• „учениците живеят съобразно основни човешки ценности, […] имат 
възможности да мислят за тях, да ги дискутират и да действат в съгла-
сие с тях, като същевременно трупат опит в състраданието и разбира-
нето на другия“ [Кон, 2011: 124].

Американският психолог отбелязва разликите между общност и колек-
тив. Според него индивидът не се претопява в общността – не се посвещава на 
групата, не потиска нуждите си в името на групата, не се изгражда като кон-
формист, който не участва в конфликти. Тези характеристики не се отнасят за 
колектива, чиито членове следва да преодолеят личните си предпочитания, за 
да служат на групата [Кон, 2011: 130].
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Според Кон съществените предпоставки за създаване на класа като общ-
ност са: 

• време;
• относително малък брой ученици;
• учител, който също да е част от общност на възрастни [Кон, 2011: 132].
Създаването на общност е най-успешно, когато се реализира едновре-

менно на четири нива:
• взаимоотношения с възрастните – децата проявяват уважение към 

възрастните, ако срещат същото отношение от тяхна страна; те са 
склонни да проявят загриженост към някого, ако някой се грижи за 
тях; следователно учителят следва да поддържа естествени, топли чо-
вешки взаимоотношения с учениците – удовлетворявайки емоционал-
ните им потребности, той им дава положителен пример;

• връзки между учениците – учениците трябва да работят, играят и ми-
слят заедно с някой друг – всеки ученик да има възможност да взаи-
модейства един по един с всички останали – напр. чрез дейности за 
взаимно опознаване; 

• дейности с целия клас и училище – класът трябва да има възможности да 
си сътрудничи като цяло – напр. учениците заедно да напишат книга, да 
поставят пиеса, да извършат общественополезна дейност и др.; събрани-
ята са такава съвместна дейност; при съвместно решаване на проблеми 
наказанието да се замени с … помощ – на ученик, който е наранил нечии 
чувства, постъпил е лошо, да се гледа на човек, нуждаещ се от помощ, да 
му се задава въпросът: „Как да ти помогна?“ „Какво да сторя за теб?“, а 
не: „Какво да ти сторя?“ Необходимо е и цялото училище да провежда 
такива съвместни дейности, а ако е много голямо, да се раздели на мини 
общности с ученици от различни класове и на различна възраст;

• преподаване на учебния материал – дейности за създаване на общност 
може да се обвържат с теми от учебния материал – на събранията може 
да се обсъждат въпроси, свързани с учебната дейност; учебният мате-
риал може да се пренесе в други задачи и дискусии; учебният материал 
може да се изучава в сътрудничество – съвместно учене, но без сти-
мули и съперничество; учебната програма може да подпомага „както 
социалното и нравственото развитие, така и индиректното създаване 
на общност“ [Кон, 2011: 134–141].

Освен грижовна общност, за преодоляване на традиционната дисципли-
на са необходими и „интригуващ учебен материал“, и „възможност ученици-
те да взимат сериозни решения за собственото си учене“ [Кон, 2011: 141–142]. 
Обобщението на Кон е: „Сама по себе си общността не е достатъчна; необходи-
ма е също и автономност. Когато и двете неща присъстват, резултатът може да 
се нарече по още един начин: демокрация“ [Кон, 2011: 142].

Той отправя десет препоръки („предложения“) относно съвместното ре-
шаване на проблеми:
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1. Учениците трябва да имат доверие на учителя, да знаят, че ги уважава 
и, че е безопасно да споделят мнението си с него, че се интересува от тях и го е 
грижа за тях.

2. Необходимо е учителят да помага на децата да изграждат умения да се 
концентрират, да дават предложения, да представят друга гледна точка.

3. Учителят следва да започне решаването на даден проблем с поставяне 
на диагноза – какво се е случило и защо?

4. Необходим е поглед отвъд привидната ситуация. Понякога осмисля-
нето на причините и контекста поставят под въпрос собствените му практики. 
Истинското решение често изисква точно това – промяна.

5. Важно е да се увеличи възможно най-много участието на учениците в 
решаването на проблеми.

6. Въпросите, които учителят задава, трябва да са отворени, да ги окура-
жават да мислят над различни възможности, над мотивите си, да има разногла-
сия и като цяло да вземат истински решения.

7. Когато някой ученик постъпи жестоко, учителят следва да му помогне да 
осмисли постъпката си, да му обясни защо повече не бива да постъпва така, да 
му помогне да измисли как да възстанови щетата или да поправи случилото се.

8. Учителят следва да провери впоследствие какъв е резултатът, дали 
проблемът е бил решен или са необходими допълнителни или нови стратегии 
за справяне с него.

9. Решаването на проблеми изисква гъвкавост както по отношение на 
формата, така и относно съдържанието; няма точни рецепти, често се налагат 
импровизации.

10. Понякога учителят не може да реши с какво да замени „въздействие-
то върху“ и прибягва до упражняване на контрол. Необходимо е да се намали 
„наказателният характер на подобен ход“ с подходящ тон, изразяващ топлота 
и съжаление и в същото време увереност, че проблемът може да се реши съв-
местно с ученика [Кон, 2011: 145–152].

Като най-подходящ форум за решаване на проблемите на класа Кон оп-
ределя събранието. То е място за споделяне, решаване, планиране и разми-
съл. Американският психолог намира в събранието изключителни социални 
и нравствени ползи, както и ползи за интелектуалното развитие на учениците, 
тъй като те анализират възможности и договарят решения за справяне с про-
блемите [Кон, 2011: 107–108, 110]. 

Заключение
Американският психолог Алфи Кон разбива мита за традиционната дис-

циплина, основана върху принудата и подчинението. Той предлага алтернати-
ва, при която се осъществява преход от „въздействие върху …“ към „сътруд-
ничество с …“. При този подход на неприемливото действие се гледа като на 
проблем, който трябва да се реши заедно от родителя и детето, от учителя и 
учениците. За реализацията на тази алтернатива в училище са необходими: ор-
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ганизация на класа като грижовна и безопасна общност; автономност на уче-
ниците, която намира израз в активното им участие във вземането на решения; 
стойностна учебна програма. При възпитанието чрез сътрудничество погледът 
е отвъд конкретното поведение на децата и учениците, към постигането на 
«амбициозни дългосрочни цели като желанието децата да пораснат щастливи, 
етични, състрадателни, креативни, независими и мислещи» [Кон, 2017: 262]. 
Такива цели са отразени и в българските нормативни документи и публикации, 
посветени на възпитанието. Време е да се фокусираме върху подхода и методи-
те за тяхното постигане. 
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ЗАРАЖДАНЕТО НА СПЕЦИАЛНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ФРАНЦИЯ
Виолета Л. Георгиева-Христозова 

THE COMMENCEMENT OF SPECIAL EDUCATION  
IN FRANCE

Violeta L. Georgieva-Hristozova 

ABSTRACT: The article is dedicated to the 110th anniversary of the death of Désiré-Ma-
gloire Bourneville, the founder of the earliest ideas for special education in France. This is 
a brief historiographical theoretical construction of the life traces, educational ideas and 
spiritual heritage of the French neurologist and politician. Based on scientific methods 
theoretical analysis, theoretical synthesis, historical method, and secondary pedagogical 
interpretation of historical sources, the present production focuses on the significance of 
Bourneville for pedagogical science (especially Special Pedagogy) and refers to future re-
source teachers and students of pedagogical specialties, studying „History of Pedagogy“ and 
„Special Education“. Introducing them to Bourneville‘s educational concept would enrich 
and develop their cognitive horizons on special education issues.

KEY WORDS: Désiré-Magloire, Bourneville, children with intellectual disabilities, mental 
retardation, special education.

Въведение
Идеята за теоретичното представяне на живота и образователния миро-

глед на френския невролог и политик Дезире-Маглоар Бурневил е посветена на 
110-та годишнина от неговата кончина. Това е едно от добре познатите имена в 
медицината, но останало извън полезрението на специалистите по педагогика, 
въпреки забележителен принос към нея и по-конкретно към зараждането на 
специалното образование. Погледът към образователните убеждения и педаго-
гическата практика, представени в настоящата статия, се отнася до обучението 
на студенти по „История на педагогиката“ и „Специална педагогика“ с оглед 
обогатяване познавателните възможности на бъдещите специални педагози.

Интересът към Дезире-Маглоар Бурневил е материализиран в трудове 
на изследователи, част от които са Bernard Brais, Evelyne Diebolt, Nicole Fouché, 
Ives Jean, Jean-Paul Martineaud, Jacques Hochmann, Jacqueline Gateaux-Mannecier, 
Adolphe Robert, Gaston Cougny и други. Импониран от техните интерпретации 
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за живота и дейността на Бурневил, авторът събира, синтезира и популяризира 
за педагогическата съкровищница факти, които не са привлекли особено вни-
мание или бягат от полезрението на изследователите и професионалистите в 
сферата на образованието, особено в Р България.

Житейски следи и биографични елементи
Дезире-Маглоар Бурневил (фиг. №1) е едно от най-забележителните 

френски имена в еволюцията на медицината (генетичното заболяване „Тубе-
розна склероза“ или т.нар. „Болест на Бурневил“), но е получил учудващо сем-
пло внимание от педагогическата наука. 

Фигура №1. Дезире-Маглоар Бурневил (1840-1909)

Дезире-Маглоар Бурневил е роден на 20 октомври 1840 г. в нормандското 
селце Гарансиер. Баща му е дребен земеделец, а семейството е изключително 
несъстоятелно. Фигура №2 прегледно визуализира житейската линия на Бурне-
вил в няколко основни хронологично представени моменти и акценти през тях. 

Фигура №2. Ключови биографични елементи от живота на Бурневил

Зараждането на специалното образование във Франция
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На 26 годишна възраст Бурневил доброволно лекува населението на Ами-
ен (град в Северна Франция) по време на всеобхватна смъртоносна епидемия 
от холера.Той получава златен часовник с надпис, медал и почетно гражданство 
от жителите в знак на признателност. По-късно през Френско-пруската война 
(1870 г.) той е хирург в 160-тия батальон на Националната гвардия и лекар в 
полева болница. Въпреки получаването на солиден авторитет като медик, Бу-
рневил не преустановява доброволческата си хуманитарна помощ. 

През 1870 г. защитава дисертация на тема „Проучванията на клиничната 
термометрия при церебралния кръвоизлив и някои други енцефалитни забо-
лявания“ и придобива докторска степен в Париж. Веднага след това става лекар 
в парижка педиатрична болница.

Няколко години по-късно основава списание „Медицински прогрес“ – 
медицинско издание за модерна медицина, за прогресивни за времето си науч-
ни публикации, но и за социалнозначими въпроси. Седем години по-късно за-
почва да събира данни и да съставя архиви по неврология, а паралелно издава 
първото списание с публикувани снимки на хоспитализирани деца с ментален 
дефицит в Париж. 

След привършването на регламентирания от възрастта трудов път, той 
остава ръководител на фондация „Вале“ (основана през 1843 г. от Иполит 
Вале), продължавайки с удивителна интензивност упорито да работи с/за деца 
с умствена изостаналост. 

Практическа дейност и личен принос  
към педагогическата съкровищница 
Бурневил се посвещава на деца, които през неговото съвремие са отхвър-

лени от социума и от медицинската наука. Деца, третирани като безвъзвратно 
болни, за които се е смятало, че всякакви физически или времеви ресурси и 
усилия са нецелесъобразни, тъй като еволюцията им би могла да бъде един-
ствено в дегенеративна посока. Бурневил инициира истинска „борба“ за пре-
образяване на болниците, където са ситуирани тези деца, основава първото 
училище за деца с умствена изостаналост (изцяло по негови предписания) 
и институционализира медико-педагогическата дейност, уповавайки се на 
иманентното си разбиране и усещане, че всички деца с физически или инте-
лектуални дефицити трябва да получават образование. Бурневил работи на 
три плоскости (фиг. №3).
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Фигура №3. Медико-педагогически метод на Бурневил

В основата на разработения метод е заложено силно вътрешно убежде-
ние на Бурневил в солидната релация „адекватни здравни грижи за децата – 
адаптирано към децата образование“. Фундаменталните положения, на които 
се уповава, са дълбоко осъзнаване, че децата с умствена изостаналост:

– прогресират в условия на доброто здраве и добра социална среда;
– могат да се развиват.
Оттук идва и идеята, че учителите на деца с интелектуален недостиг 

трябва да имат определени медицински познания. Бурневил разделя децата на 
три групи (фиг. №4).три групи (фиг. №4).

Фигура №4. Разделение на децата с умствена изостаналост по Бурневил

За да бъдат съотнесени към една от трите споменати групи, Бурневил 
разработва своя система от критерии, отнасящи се както до физическите, така 
и до интелектуалните способности. Критериите не изтъкват патологията, а 
придават значение на степента на развитие на децата. Попадайки в група, те 
могат да преминават в друга. Във всяка група децата получават грижи субек-
тивно според дефицитите си. Организираното образовние на децата от групи-
те е силно персонализирано и съобразено с възможностите им. Работи се без 
предварителна учебна програма с игрови материал, който цели разгръщане на 
сетива и интелект. Образованието на деца с умствена изостаналост има четири 
етапа – фиг. №5

Зараждането на специалното образование във Франция
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Фигура №5. Четири етапа в медико-педагогическия метод на Бурневил

Тези етапи се реализират постепенно и равномерно, като децата се ситу-
ират в активно експериментиране. Дефинитивната цел на Бурневил е четвърти 
етап – развитие на интелект в достатъчна степен за социална интеграция, 
владеене на професионални умения и достоен живот.

Любопитно е да се спомене за съществуващия остър сблъсък между Бу-
рневил и Алфред Бине (световно известен френски психолог, създал първите 
тестове за измерване на интелигентност), който резултира в преустановяване-
то на медико-педагогическия метод на Бурневил (1920 г.). 

Бурневил и неговото наследство в наши дни
Творческото наследство, което Бурневил оставя на човечеството се със-

тои от няколко книги и статии, които се съхраняват в Национална френска 
библиотека, преиздават се и могат да бъдат закупени и в наши дни:

1. Manuel pratique de la garde-malade et de l’infi rmière, Paris, Progrès Médical, 
1888-1889, 5 vols.

2. Création de classes spéciales pour les enfants arriérés (Lettre aux membres 
de la 3e commission du Conseil Général de la Seine), Col. Bibliothèque 
d‘Éducation Spéciale, No  Hors série, Alcan, Paris, 1897, Édité à l‘Hôpital 
Bicêtre, Imprimerie des enfants.

3. Recherches cliniques et thérapeutiques sur l‘épilepsie, l‘hystérie et l‘idiotie 
(Compte-rendu du service des enfants idiots, épileptiques et arriérés de 
Bicêtre pendant l‘année 1902), Alcan, Paris, 1902 – актуално издание на 
първото издание на заглавието през 1881 г. 

4. Recueil de mémoires, notes et observations sur l‘idiotie (1772-1840), Col. 
Bibliothèque d‘Éducation Spéciale, No 1, Alcan, Paris, 1891.

5. Assistance, traitement et éducation des enfants idiots et dégénérés, Rapport 
fait au Congrès national d‘assistance publique, Session de Lyon, juin 1894, 
Col. Bibliothèque d‘Éducation Spéciale, No 4, Alcan, Paris, 1895. – доклад 
на конгрес в Лион през 1894 г. 
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6. Jean-Martin Charcot, Désiré-Magloire Bourneville, Leçons sur les maladies 
du système nerveux faites à la Salpêtrière, Delahaye, Paris, 1872.

7. Des préfaces à des ouvrages de Jean Itard, Édouard Séguin, etc., 1878
Дезире-Маглоар Бурневил завещава идеите си на човечеството, съхраня-

вайки ги на страниците на разработките си, но в никакъв случай не може да се 
мисли, че те са забравена и затрупана с прах от времето теория. Френският ле-
кар и политик е в основата на създаването на първите държавни училища за 
медицински сестри във Франция, разширява болниците със създаване на изо-
лирани отделения за инфекциозни болести и променя тогавашния им облик, 
описван през 1882 г. като „тъмни, студени, мрачни, потискащи, без подходящ и 
образован персонал“ [Gateaux-Minnecier, 2003:18].

Бурневил основава първото училище за деца с умствена изостаналост в 
Париж и пръв дава на човечеството метод за образовтелна работа на тези деца. 
Въпреки обвинения, отричане и пренебрегване на методите му, той не спира да 
работи за превръщането на образованието за деца с умствена изостаналост в 
реалност, бори се за тяхното достойнство, елиминира грубото третиране към 
тях и остава закрилник на онова, което тогава е презирано. 

В наши дни вероятно всичко това не изглежда особено атрактивно, нито 
впечатляващно, но в онези тъмни времена и враждебна по проблематиката 
действителност на XIX век, Бурневил преодолява тежки стереотипи и прави 
концептуална победа над ретроградните си съвременници. Може еднозначно 
да се приеме, че има основателни и категорични причини Бурневил да бъде 
считан и признат за родоначалник на специалното образование във Фран-
ция. Всички негови концепции се реализират почти век по-късно след смъртта 
му чрез Декрет от 09.05.1957 г. за създаване на „лечебно-образователни инсти-
туции“ и още повече през 1975 г. със Закона за интеграция на хора с уврежда-
ния във Франция.

Днес е очевидно, че Бурневил е притежавал необикновено прогресивно 
мислене, хиперметропичен мироглед и несломим хуманизъм, а „проектите“ му 
са живи в образователната политика на почти всички държави, поради което 
той заслужава да бъде почетен, познаван и справедливо ситуиран на достойно 
място в редиците на брилянтните творци в педагогическата наука.
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ОБРАЗОВАНИЕТО КАТО ФАКТОР ЗА 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНА АДАПТАЦИЯ НА 

ДЕЦА В УСЛОВИЯТА НА СЪВРЕМЕННОТО ОБЩЕСТВО
Виолета П. Константинова

EDUCATION AS A FACTOR FOR SOCIALIZATION  
AND SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN  

IN CONDITIONS OF THE MODERN SOCIETY
Violeta P. Konstantinova

ABSTRACT: The subject of this article is the topic of education as a factor for the socializa-
tion and social adaptation of children in modern society. Here are presented basic theses 
and theses of our and foreign scientists about the researched problem. A key place in the 
work is the topic of the place and role of out-of-school forms in this process and, in particu-
lar, the importance of Centers for Support for Personal Development of Children for the 
successful socialization of adolescents.

KEY WORDS: Education, socialization, social adaptation, out-of-school forms of training, 
Centers for support for the personal development of children.

Понятието „социализация“ за пръв път е използвано от американския 
учен Франклин Хенри Гидингс (1855–1931). В книгата си „Теория за социализа-
ция“ той го използва, за да обозначи социалната природа и характера на човека. 

От по-ранни изследвания по темата е известно, че „ социализацията е 
процес, при който човекът усвоява отделния език, социалните ценности и пре-
живявания (норми, нагласи, поведение, модели), културата, присъща на обще-
ството, социалната общност или група“ [2]. 

Според проф. Венелин Терзиев „човекът е обект и субект на социални от-
ношения. Той съзнателно твори и усвоява социален опит чрез своя вътрешен 
свят и външните си действия. Целта на социалното развитие е индивидът да ос-
ъзнае ролите, които би могъл да играе, да бъде това, което би следвало да бъде. 
Чрез социализацията индивидът осъзнава съществуващата си роля в общество-
то. Именно в процеса на социализация индивидът овладява типично човешки 
черти, като култура на общуване, език, начин на поведение, определени знания и 
умения, необходими за живота му в обществото, колектив или група“ [3].
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Проблемът за социалното развитие, социалното възпитание и формира-
нето на социални компетенции е особено актуален в днешното време. Разви-
тието е по-широко понятие от формирането, което предполага преднамерено 
предпоставена завършеност на желаната форма, към която се придвижва ли-
чността под влияние на по-зрял субект.

Човек се ражда, а личността се изгражда, формира. Социализацията на 
индивида е функция на обществото. Най-общо казано социализацията е про-
цес, чрез който човек усвоява начина на живот на дадено общество или социал-
на група. Във всяко общество социализацията на човека има своите особености 
през различните етапи. В най-общ план етапите ѝ могат да бъдат съотнесени към 
възрастовата периодизация в живота на човека. В процеса на социализацията 
се преминава през различни стадии, всеки от които се състои от няколко етапа.

Три групи задачи могат да се обособят за всеки възрастов етап или етап 
от социализацията: естествено-културни, социално-културни и социално-пси-
хологически [8]. Важна роля в развитието на човека имат хората, с които непо-
средствено взаимодействат през своя живот. Прието е те да се наричат агенти 
на социализацията. През различните възрасти те са различни. По отношение 
на децата и юношите това са родителите, братята и сестрите, роднините, връст-
ниците, съседите, учителите.

Развитието на човека, според А. В. Мудрик, може да се определи в най-
общ план като „процес и резултат от неговата социализация – това е усвояване-
то и възпроизводството на културните ценности и социалните норми, а също 
така и саморазвитие и самореализация в обществото, в което живее“ [7]. Той 
прави ясна разлика между развитие и възпитание: социализацията е развитие, 
обусловено от конкретни социални условия, а възпитанието е контролируем 
процес на развитието на човека в хода на неговата социализация.

Възпитанието, осъществявано от обществото и държавата в създадените 
за това организации, се нарича социално възпитание и е обект на изучаване 
от социалната педагогика. Социалното възпитание е интегриране на човека в 
хода на планомерно създадените условия за неговото целенасочено развитие и 
духовно-ценностна ориентация. Образованието включва в себе си систематич-
но обучение (формално образование – основно и допълнително), просветата, 
т.е. разпространение на културата (неформално образование); стимулиране на 
самообразованието.

Социализирането на детето и изграждането на умения за живот в общ-
ност с други хора е един от ключовите аспекти за неговото личностно, социал-
но и емоционално развитие. Тези умения включват усвояването на определе-
ни правила, социални норми, език и начин на общуване, модели на поведение, 
ценности и нагласи [9].

Социализацията се подпомага на първо място от семейството; след това 
от средата и мрежата от контакти, които поддържа семейството; от образова-
телните институции (детска градина, училище, колеж); от връстниците; от ме-
диите; и т.н.

Виолета П. Константинова
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Под образование се разбира всеки процес, формален или неформален, 
чрез който се ръководи формирането на потенциала на съзряващия организъм. 
Неформалното образование е резултат от постоянното влияние на обкръжава-
щата среда и неговият ефект съдържателно не може да бъде предвиден. Формал-
ното образование е съзнателно условие на обществото за формиране на ценнос-
ти, навици и мисловни модели, разглеждани като съществени и необходими за 
функционирането му. Образованието е целенасочен процес на обучение и въз-
питание на човека. В неговия ход се усвоява социален опит, посредством който 
децата опознават себе си, развиват умения и усвояват основни знания. 

Гражданската мисия на образованието е да подготви децата и учениците 
за компетентно и отговорно участие в обществения живот, за успешна лична и 
професионална реализация, отговаряща на принципите и ценностите на демо-
крацията в съвременния свят. Необходимо е обучението на подрастващите да 
е насочено към стимулиране на разбирането на учениците за собствената им 
значимост и отговорност към обществените дела в страната, Европа и света. 
Важно е да се обхване гражданското образование, което се намира извън обсега 
на учебните дисциплини, да се прехвърлят мостове към достигнатото по граж-
данско образование по другите учебни предмети. Съвременното образование 
има за задача да насочи ориентирането на ученика в отношенията му към себе 
си, към другите и към света. Училището е едно от местата, където се утвърж-
дава културата на толерантност, сътрудничество и ненасилие. Ето защо е необ-
ходимо образованието да се съобразява с динамиката на социума и да създаде 
условия и образователна практика, които зачитат тази динамика.

В следствие на направения анализ при настоящото изследване стана 
ясно, че за постигане на по-добри резултати би трябвало да се прилагат лично-
стно ориентирани методически похвати и техники на обучение, които насърча-
ват децата да избират, да поемат отговорност за своите решения, творчески да 
изразяват идеите си, да уважават различните способности на съучениците си, 
да използват умения за кооперативно учене и да развиват умения за критично 
мислене.

Изграждането на личността, според Националната програма за разви-
тие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 
(2006-2015 г.), определя образованието като „специална сфера от обществения 
живот, създаваща вътрешни и външни условия за развитие на индивида в про-
цеса на усвояване на ценностите на културата. В широк смисъл образованието 
е процес на специално организирано предаване от поколение на поколение на 
социално-културния опит и създаване на условия за проявление на вътрешна-
та мотивация на детето. Този опит е ценен за даденото общество и се предава 
по нравствено приемлив начин“ [4]. 

Училището е една институция за социализация, имаща връзки с всич-
ки останали. То е главната социална група, формираща младото поколение, а 
не семейството. Училището най-добре изразява изискванията на обществото, 
придава система от обществени ценности и преди всичко морални ценности. 

Образованието като фактор за социализация и социална адаптация на деца...
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Според доц. Иван П. Иванов, за да бъде благоприятно социализиращо-
то въздействие на училището, е „необходимо да се поддържа положителната 
нагласа на детето към училището и неговия педагогически и възпитателен ко-
лектив, учебният процес да бъде организиран и провеждан интересно, живо, 
близко до играта или съчетано с нея, да въздейства изобщо положително на 
емоционалната сфера на детето. Родителите могат да подпомагат училищната 
адаптация, като не допускат незаинтересованост, нито подценяване на учебни-
те занятия, както в училище, така и в дома; да се отнасят с подчертано уважение 
към учителя и училището изобщо“ [1]. 

Учителят, от своя страна, насочва усилията си към създаване на възмож-
но най-добри условия за развитие и реализация на личността на ученика още 
от първи клас и за успешната му социализация в обществото. Смятам, че в дъл-
госрочен план постигането на целта ще може да се осъществява чрез: форми-
рането и развитието на класна общност; създаване на благоприятни условия 
за развитие на личността, самоутвърждаване, запазване на уникалността на 
всеки ученик и разкриване на неговите потенциални способности; организира-
не на системата от отношения чрез различни форми на класни и извънкласни 
дейности; хуманизиране на отношенията между ученици, родители и учители; 
формиране на морални ценности и духовни ориентири на учениците; органи-
зация на социално значима творческа дейност на учениците.

Всички тези инициативи да бъдат свързани с общуването на първоклас-
ниците с родители, учители и по-големи ученици, което ще доведе до по-бързо-
то привикване на децата с техния нов статус „ученик“ – нова социална позиция, 
която са готови не само да приемат, но и да се стремят към нея.

Учителят стимулира децата да разбират света, да не се притесняват, че 
невинаги всичко им е ясно, да търсят отговори на своите въпроси, да зачита 
уникалността и ценността на всяко дете, независимо от неговия произход, со-
циална принадлежност и т.н. Класът, за да се превърне в общност, се изисква 
време, внимание и търпение, зачитане потенциала на всяко дете, на неговите 
уникални характеристики и качества.

Общността дава усещане за принадлежност. Членовете на общността са 
свързани помежду си от общи интереси и ценности. Хората, които се чувстват 
принадлежащи към дадена общност, са способни да пренебрегват собствените 
си интереси, заради интересите на групата, на класа. Те държат един на друг, ра-
ботят усилено в името на групата, познават силните страни на всички и разчитат 
на тях при необходимост, учат се един от друг, като разширяват както собствено-
то си знание и опит, така и знанието и опита на групата като цяло. Постепенно в 
съвместната работа се изгражда доверие между отделните членове в общността. 

Училищното образование в България е съхранило своите традиции. Това 
обаче не означава, че то няма нужда от промени. Напротив, този динамичен и 
високо технологичен свят поставя предизвикателство, на което образованието 
би следвало да може да отговори. Съхранявайки добрите традиции, от него се 
изисква да се развива като гъвкава и адаптивна система.

Виолета П. Константинова
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Първата важна промяна беше с приемането на новия Закон за предучи-
лищно и училищно образование, който влезе в сила от 1 август 2016 година [5]. 
В самото заглавие на закона е и първата промяна, че той касае и предучилищ-
ното образование, където детето влиза в социална среда и се поставя началото 
на неговото социализиране.

Една от задачите на съвременната предучилищна педагогика е изгражда-
не на позитивна възпитателно-образователна среда, съответстваща на възрас-
товите, индивидуалните, психологическите и физиологически особености на 
децата. Водещ принцип на педагогическата работа в съвременната детска гра-
дина е хуманизъм, свързан с признаване ценността на детството, уникалността 
на детската личност, реализация на интересите на децата. Едновременно с това 
и създаване на условия за пълноценно развитие на тази личност, в основата на 
които е заложено поставяне в центъра на педагогическото внимание на интере-
сите и проблемите на детето, формиране у децата на отношение към личността 
като висша ценност в света. 

Основната насоченост на педагогическия процес е да бъде хуманен и да 
способства за развитието на личността на всяко дете, като улеснява социали-
зацията и адаптацията в групата. Децата сами се стремят към проява на своите 
способности, заложби, таланти, към служене на вътрешното си призвание. Де-
цата не искат само да ги заставяме да учат, да ги заставяме да станат хора. 

Днес традиционното образование се сменя с продуктивно обучение, ос-
новна цел на което се явява развитие на творческите, комуникативни и органи-
зационни способности, формиране у децата на интерес и потребност от актив-
на съзидателна дейност.

По думите на Р. Питере, от образования човек се изисква: да владее няка-
къв цялостен обем от знания, понятийна схема, а не просто изолирани умения 
и навици; да е преобразуван от тези представи по такъв начин, че знанието, на-
пример по история, да влияе на възприятията по архитектура или социология; 
да предпочита определени стандарти или норми, неявно заложени в усвоените 
от него способи на разбиране на света; да има собствена познавателна позиция – 
способност да разположи например някаква научна новост в по-широк контекст.

В началото на XXI век образованието в България претърпява съществе-
ни промени. В училище учениците влизат с много по-различни потребности. 
Днес извънкласната работа играе особено важна роля в целия учебно-възпи-
тателен процес. Липсата на извънкласни форми за работа с учениците лишава 
училището от изключително важната компонента – ученическата територия в 
него, където детето е по свое желание, а не заради отсъствията и оценките. 

За да се превърне училището в „желана територия“, е необходимо всеки 
един ученик с най-добрите си качества да бъде включен в училищния живот. Да 
не забравяме, че учениците искат всяка седмица и всеки ден да се случва нещо 
ново в тяхното училище и ако може и те да участват в него. Защото училището 
е територия в живота на всеки човек! Дава му способността да мисли, да се раз-
вива и приобщава към националните и световните ценности.

Образованието като фактор за социализация и социална адаптация на деца...
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Образованието има своя роля. То е институция с определена функция и 
ценност за обществото. То създава чрез явната и скритата си учебна програма 
хората, които ще изграждат обществото утре. Образованието изгражда техните 
знания, умения, отношения, предразсъдъци, сили и недостатъци. Дванадесет 
години (и повече) то формира личностите, които ще вземат решения за себе си 
и за всички ни. 

В Националната програма за развитие на училищното образование и 
предучилищното възпитание и подготовка (2006–2015 г.) образователният 
процес в системата на училищното образование не е и не може да бъде само 
процес на обучение. След семейството, учителите и училищната среда са тези, 
които оказват най-силно въздействие при оформянето на личността на учени-
ка. Ето защо на база постигнатите резултати от емпиричния анализ в насто-
ящото изследване смятам, че наред с мерките за повишаване на качеството на 
обучението следва да се предприемат и такива за засилване на възпитателната 
роля на българското училище. Те биха допринесли за формиране на чувство 
за принадлежност на учениците към училището, към населеното място, към 
България. Това на свой ред би спомогнало за повишаване на авторитета на учи-
лището като институция.

Главна ценност в образователната ни система е детето (ученикът). Всяка 
идея за развитие на българското училищно образование и предучилищно въз-
питание и подготовка е редно да бъде осмисляна през призмата на тази цен-
ност. Интересите на останалите участници в образователния процес (учители, 
директори, издатели на учебници и учебни помагала и др.) следва да бъдат под-
чинени на основната цел – осигуряване на равен достъп и качествено образо-
ване за нашите деца.

От голямо значение за успешната социализация на децата е не само извън-
класната, но и извънучилищната дейност. Те имат важно значение за пълноцен-
ното развитие на учениците. Според ПРОГРАМА ОБРАЗОВАНИЕ развитието 
на извънкласната и извънучилищна дейности следва да се търси в няколко по-
соки: развитие на система от междуучилищни, регионални, национални и меж-
дународни състезания, конкурси и олимпиади; усъвършенстване на режима 
за организиране и провеждане на ученически отдих и туризъм; насърчаване и 
развитие на ученическия спорт и др. Според Б. Такворян „…човешката същ-
ност в своята действителност е съвкупността на всички обществени отноше-
ния и има ключова роля за разкриването на структурата и съдържанието на чо-
вешката личност. За социалната педагогика е от важно значение разглеждането 
на връзката и взаимодействието на образованието, художественото творчество 
и музикално-творческите способности с оглед хуманизирането на училищната 
среда и повишаване ефективността на учебно-възпитателната работа“ [9].

За да допринесат за по-качествено образование, е необходимо извън-
класната и извънучилищната дейности непрекъснато да надграждат знанията и 
уменията на учениците, придобити в училище. Те би следвало да насърчават та-
лантливите деца, като развиват техния талант и максимално развиват способ-
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ностите на детето, както в процеса на обучение, така и в процеса на възпитание. 
Ето защо работата в тази област е насочена към търсене на допълнителни начи-
ни и средства за по-динамично развитие в областта на педагогиката и образо-
ванието, с които все пак да отговорим на потребностите на децата и юношите 
в посока на натрупване на хуманни ценности. И като че ли това задължение и 
привилегия се пада на центровете за подкрепа за личностно развитие, каквито 
са центровете за работа с деца, общинските детски комплекси и сродните на 
тях звена. Това, че те, от една страна, са част от образователната система и в 
тях работят именно педагози, ги прави част от единния държавен образова-
телен процес, но от друга страна, тези хора са не само учители, но всеки един 
от тях е и специалист и в своята област в сферата на науката, спорта или изку-
ството. Всички те работят по специално разработени от тях, авторски учебни 
програми, които им дават възможност да експериментират, да коригират, ако 
се наложи, своя подход, понякога всяка година могат да променят акцентите 
в работата си, като се съобразяват с индивидуалните и груповите нагласи на 
възпитаниците си и по този начин винаги са в крак с актуалните потребности 
на подрастващите. А днес основна потребност е формиране на общочовешки, 
хуманистични ценности и добро поведение в междуличностните отношения. 
Учениците, обединени в школа, клуб или секция по интереси, са от различни 
училища, класове и възрасти. За да има творческа атмосфера и разбирателство, 
те би трябвало да умеят да общуват помежду си добронамерено и без конфли-
кти, а това означава да могат да се адаптират бързо и безболезнено в средата, 
тоест да се социализират успешно. Така се получава почти във всички извъну-
чилищни форми за дейност на центровете за подкрепа за личностно развитие. 
Общият интерес към дейността, която извършват, ги обединява и социализира.

Различията между училището и ЦПЛР не са големи, но съществени. В 
училище ученикът е обект на образователната система. Той приема и отразява 
знанията, които са включени в учебната програма. Учителят е този, който под-
нася знанията по избран от него начин, съобразен с държавните изисквания, а 
от ученика се очаква да възпроизведе това, което му е зададено. Неговата роля 
е по-скоро пасивна, отколкото активна. В условията на извънучилищното об-
разование ролята на учителя не намалява, но е изместен фокусът във връзката 
учител–ученик. Учителят преподава нови знания, но не това е основната му 
работа. Той се стреми да провокира творческия заряд, да го изведе на светло и 
да остави ученикът да поеме инициативата при осъществяване на проектите, 
които учителят е включил в програмата си. Тук ученикът от „обект“ на образо-
вателния процес неусетно се превръща в „субект“, от отражател в генератор на 
творческата енергия. 

Далеч преди приемането на новия закон, който доближава теоретично-
то с професионалното образование, в ЦПЛР учителите се опитват да прилагат 
на практика сложното преплитане на творческия порив и теоретичната подго-
товка с професионалната ориентация. Защото акцентът в целия образователен 
процес е ориентиран предимно към формирането на хуманна личност у детето. 
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Училището е институцията, която му дава основните знания, а извънучилищ-
ните структури имат ангажимента да се погрижат най-вече за неговото лично-
стно развитие, за разгръщане на индивидуалните му дарби, за формирането на 
хуманистичния му мироглед – уважение към другия; към труда на всеки човек; 
умението да работи в екип; да споделя успехите на приятелите, като контролира 
завистта; да се научи да приема своите успехи с радост, но без главозамайване; 
да превръща неуспехите си в двигател за самоусъвършенстване си; да работи 
всеотдайно за реализиране на съвместните проекти; да инициира такива, които 
да увличат останалите от школата, клуба, отбора.

Извънучилищната дейност е дейност, която поставя учениците в нефор-
мална среда и се изразява в целенасочени занимания за осъществяване на въз-
питателно въздействие в свободното от учебни занятия време, като се опира на 
придобитото в процеса на обучение. В това определение за извънучилищната 
дейност се съдържа всичко, което я прави привлекателна за учениците. Извъ-
нучилищната дейност осмисля свободното време на обучаващите се, разчупва 
нормите на учебния час, извежда ученика от класната стая, от класа. 

Тя подпомага процеса на изграждане личността на ученика. Участниците 
в група за извънучилищна дейност се срещат с предизвикателства, които прео-
доляват сами, не за да получат по-висока оценка, а за да докажат на самите себе 
си, че могат, да покажат на другите около себе си, че са способни да се справят. 
Чрез нея в ежедневието на децата нахлуват емоциите, романтиката приклю-
ченията, очакваната радост, положителната перспектива. Извънучилищната 
дейност открива възможности за изява, за себедоказване, за себепоказване в 
области, останали скрити по време на учебния час.

Чрез участието в извънкласна и извънучилищна дейности се създават 
условия за ускоряване процеса на социализация на учениците. В условията на 
мултиетническа образователна среда това е особено важно и носи само ползи 
за психоклимата в училището. Неуспехите в учебната, естетическата, органи-
зационната дейност се компенсират чрез изяви в други области и дейности в 
извънучебните занятия. 

Извънкласните и извънучилищните дейности стимулират развитието 
на съзнанието. Заниманията извън часа обогатяват участниците със знания от 
различни области, разширява се техният кръгозор, увеличава се диапазонът на 
обществените им интереси. Създава се перспектива за нов начин на мислене с 
цел изграждане на лична стратегия за успех, за сътрудничество. Придобиват се 
ценни умения за самореализация и разгръщане възможностите за образование 
и личностно развитие на ученика. 

Друга възможност, която предлага извънучилищната дейност, е свързана 
с междувъзрастовите взаимоотношения. В разновъзрастовите отношения меж-
ду малки и големи участниците имат възможност да споделят, да наблюдават и 
оценяват представени нравствени модели, да споделят постижения. По-мал-
ките се чувстват част от живота на големите, имат възможност да наблюдават 
творческите търсения в групата и се усъвършенстват. 
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Учителите от ЦПЛР си поставят като важна цел да формират умения за 
различни модели на мислене чрез формите на дейност в областта на науката, 
технологиите, творчеството и спорта. И ето тук се откроява социалното мисле-
не, което помага на учениците да работят заедно и да постигат общи цели, да 
обсъждат, да споделят, да си помагат.

Образованието е формиране на образа в човека. Заедно с образователна-
та и възпитателната насоченост учителят подбира точна комбинация от знания 
и умения, с които картината на личността да бъде в хармония. Тя следва да е 
хармонична цялост и завършеност на всеки етап и най-вече в крайния етап на 
обучение и подготовка.

Бъдещето на формалното и неформалното образование, според мен, е да 
се справи със социалната задача – да изгради уменията, търпението и разби-
рането, че сме все по-обвързани и зависими с всичко и всички на планетата и 
че имаме общи проблеми. От това какво общество искаме в бъдеще, зависи и 
въпросът какво образование ни е нужно. Неизбежно то ще става все по-хума-
нистично, по-социално, но дали за всички или само за някои – това зависи от 
изборите, които правим.
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МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОДИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ  
НА РАЗДЕЛА „ТАБЛИЧНО УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ“ 

В НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА  
ЗА ВТОРИ КЛАС
Габриела Н. Кирова

METHODICAL APPROACHES TO DEVELOPING  
OF THE SECTION “MULTIPLICATION AND DIVISION” 

INTO THE NEW MATH TEXTBOOKS  
FOR SECOND GRADE

Gabriela N. Kirova

ABSTRACT: From the 2017/2018 school year in Bulgaria, the mathematics education in 
the second grade is realized with nine new mathematics textbooks. This article will present 
a comparative analysis of the methodology of introducing the topic “Multiplication and 
division” in these nine textbooks. The different approaches of the authors will be explored 
and conclusions will be drawn on this basis.

KEY WORDS: mathematics, second grade, textbooks, multiplication, division.

В тази статията ще представя сравнителен контент-анализ на новите бъл-
гарски учебници по математика за втори клас: на издателство РИВА с автори 
Л. Алексиева и М. Кирилова (за краткост наричан тук учебник 1 – У1) [1]; на 
издателство Просвета – Чуден свят, с автори Ю. Гарчева и А. Манова (за крат-
кост наричан тук учебник 2 – У2) [6]; на издателство Просвета Плюс с автори 
В. Ангелова и С. Дойчинова (за краткост наричан тук учебник 3 – У3) [2]; на 
издателства Питагор/Златното пате с автори И. Минчева, М. Димитрова и Р. 
Гернат (за краткост наричан тук учебник 4 – У4) [7]; на издателство Архимед с 
автори З. Паскалева, М. Алашка, П. Паскалев и Р. Алашка (за краткост наричан 
тук учебник 5 – У5) [8]; на издателство Анубис с автори Т. Витанов, Г. Кирова, 
З. Шаркова, И. Пушкарова и Д. Парушева (за краткост наричан тук учебник 6 
– У6) [4]; на издателство Бит и техника (Варна) с автори Т. Вълкова и колектив 
(за краткост наричан тук учебник 7 – У7) [5]; на издателство БУЛВЕСТ 2000 
с автори М. Богданова, М. Темникова и В. Иванова (за краткост наричан тук 
учебник 8 – У8) [3] и на издателство Скорпио с автори Р. Петрова, Р. Стоянова и 
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П. Даскова (за краткост наричан тук учебник 9 – У9) [9]. Тези нови учебници се 
използват за първи път от учителите през учебната 2017/2018 година. 

Ще представя методическата подредба на темите в раздел „Таблично ум-
ножение и деление“ в учебниците по математика за втори клас. В У1 [1] за раз-
дела „Таблично умножение и деление са предвидени общо 60 урока. От тях 4 
урока са за мерни единици и геометрично съдържание, а един е за намиране на 
неизвестен множител. Уроците за нови знания са 30, а останалите са за затвър-
дяване на знанията и формиране на умения. В У1 е спазена следната последова-
телност при въвеждане на таблиците: умножение; разместително свойство на 
умножението; делимо, делител, частно; умножение с 2; деление с 2; умножение 
с 5; деление с 5; умножение с 10, деление с 10; умножение с 3; деление с 3; умно-
жение с 4; деление с 4; съдружително свойство на умножението; умножение с 6; 
деление с 6; умножение със 7; деление със 7; умножение с 8; деление с 8; умно-
жение с 9; деление с 9; умножение с 1 и 0; деление с 1 и 0. Темата „Намиране на 
неизвестен множител е включена след умножение и деление с 6.

В У2 [6]за раздела „Таблично умножение и деление“ са предвидени общо 
56 урока. От тях 4 са за мерни единици, а един е за намиране на неизвестен мно-
жител. Уроците за нови знания са 26, а останалите са за затвърдяване на зна-
нията и формиране на умения. В У2 е спазена следната последователност при 
въвеждане на таблиците: умножение; множител, произведение; разместително 
свойство на умножението; деление; умножение с 1; деление с 1; умножение с 2; 
деление с 2; умножение с 3; деление с 3; умножение с 4; деление с 4; съдружи-
телно свойство на умножението; умножение с 5; деление с 5; умножение с 6; 
деление с 6; умножение със 7; деление със 7; умножение с 8; деление с 8; умно-
жение с 9; деление с 9; умножение с 10; деление с 10; умножение с 0 и деление 
на 0 с число. Намирането на неизвестен множител се въвежда след умножение 
и деление с 9. 

В У3 [2]за раздела „Таблично умножение и деление“ са предвидени общо 
54 урока. От тях 4 урока са за мерни единици, а 1 е за намиране на неизвестен 
множител. Уроците за нови знания са 30, а останалите са за затвърдяване на 
знанията. В У3 е спазена следната последователност при въвеждане на табли-
ците: действие умножение; множител и произведение; разместително свойство 
на умножението; действие деление; делимо, делител, частно; умножение с 2, де-
ление с 2; умножение с 3; деление с 3; умножение с 4, деление с 4; умножение с 5; 
деление с 5; умножение с 6; деление с 6; съдружително свойство на умножение-
то; умножение със 7; деление със 7; умножение с 8; деление с 8; умножение с 9; 
деление с 9; умножение с 10; деление с 10; умножение и деление с 1; умножение с 
0, деление на 0 с число. Темата „Намиране на неизвестен множител“ е включена 
след умножение и деление с 4. 

В У4 [7]за раздела „Таблично умножение и деление“ са предвидени общо 
51 урока. От тях 3 урока са за мерни единици, а 1 е за намиране на неизвестен 
множител. Уроците за нови знания са 26, а останалите са за затвърдяване на 
знанията и формиране на умения. В У3 е спазена следната последователност 
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при въвеждане на таблиците: сбор на равни събираеми; умножение; размести-
телно свойство на умножението; умножение с 2; умножение с 3; деление; връзка 
между умножение и деление; деление с 2; деление с 3; умножение с 4; деление 
с 4; умножение с 5; деление с 5; съдружително свойство на умножението; ум-
ножение с 6; деление с 6; умножение със 7; деление със 7; умножение с 8; деле-
ние с 8; умножение с 9; деление с 9; умножение с 10; деление с 10; умножение и 
деление с 1; умножение с 0 и деление на 0 с число. Намирането на неизвестен 
множител се въвежда след умножение и деление с 4.

В У5 [8] за четвъртата тема „Таблично умножение и деление“ са отделени 
53 урока. От тях 3 са посветени на мерните единици, а 2 – за намиране на неиз-
вестен множител. Уроците за нови знания са 29, а останалите са за затвърдяване 
на знанията и формиране на умения. В У5 е спазена следната последователност 
при въвеждане на таблиците: сбор на равни събираеми; пъти повече от…; мно-
жители, произведение; разместително свойство на умножението; умножение с 
2; умножение с 5; умножение с 10; съдружително свойство на умножението; де-
ление; делимо, делител, частно; деление с 2; деление с 5; деление с 10; умножение 
с 3; деление с 3; умножение с 4; деление с 4; умножение с 6; деление с 6; умноже-
ние със 7; деление със 7; умножение с 8; деление с 8; умножение с 9; деление с 9; 
умножение с1; деление с 1; умножение с 0; деление на числото 0 с различно от 0 
число. Темата „Намиране на неизвестен множител“ е включена след деление с 
10 (умножение с 2, 5 и 10 и деление с 2, 5 и 10).

В У6 [4] за раздел „Таблично умножение и деление“ са отделени 49 урока. 
От тях 3 са за мерни единици и 2 за намиране на неизвестен множител. Уроците 
за нови знания са 23, а останалите са за затвърдяване на знанията и формиране 
на умения, за самопроверка. В У6 е съблюдавана следната последователност при 
въвеждане на таблиците за умножение и деление: умножение; множители, про-
изведение; разместително свойство на умножението; деление; делимо, делител, 
частно; пъти повече, пъти по-малко; умножение с 2; деление с 2; умножение с 3; 
деление с 3; умножение с 4; деление с 4; умножение с 5; деление с 5; умножение и 
деление с 6; умножение и деление със 7; умножение и деление с 8; умножение и 
деление с 9; умножение и деление с 10; умножение и деление с 1; умножение с 0 
и деление на 0 с число, различно от 0. Темата „Намиране на неизвестен множи-
тел“ се въвежда след умножение и деление с 6.

В У7 [5] за раздела „Таблично умножение и деление“ са предвидени общо 
62 урока. От тях 3 са за мерни единици, 2 са за намиране на неизвестен множи-
тел, 2 са за самопроверка и 4 са тематични уроци. Уроците за нови знания са 
26, а останалите са за затвърдяване на знанията и формиране на умения, както 
и за самопроверка и тематични. В У7 е спазена следната последователност при 
въвеждане на таблиците за умножение и деление: умножение; разместително 
свойство на умножението; умножение с 1 и с 10; умножение с 2; деление; деле-
ние с 1 и с 10; деление с 2; пъти повече, пъти по-малко; умножение с 3; деление с 
3; умножение с 4; деление с 4; умножение с 5; деление с 5; умножение с 6; съдру-
жително свойство на умножението; деление с 6; умножение със 7; деление със 7; 
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умножение с 8; деление с 8; умножение с 9; деление с 9; умножение с 0; деление 
на нулата с число. Темата „Намиране на неизвестен множител“ се въвежда след 
умножение и деление с 4.

В У8 [3] за раздел „V. Таблично умножение и деление“ са предвидени 56 
урока. От тях 3 урока са за мерни единици и 1 за самопроверка. Уроците за нови 
знания са 26, а останалите са за затвърдяване на знанията и формиране на уме-
ния, за самопроверка. В У8 е спазена следната последователност при въвеждане 
на таблиците за умножение и деление: в 5 групи по 3; 3 пъти по 5; множители, 
произведение, умножение; разместително свойство на умножението; умноже-
ние с 2; умножение с 5; умножение с 10; съдружително свойство на умножение-
то; деление; деление с 2; деление с 5; деление с 10; умножение с 3; деление с 3; 
умножение с 4; деление с 4; умножение с 6; деление с 6; умножение със 7; деле-
ние със 7; умножение с 8; деление с 8; умножение с 9; деление с 9; умножение с 
1 и 0; деление от вида 7:7, 7:1 и 0:7. Темата „Намиране на неизвестен множител“ 
се въвежда след умножение и деление с 2, 5 и 10. 

В У9 [9] за темите от таблично умножение и деление са предвидени 51 
урока. От тях 2 урока са за мерни единици и 2 тематични урока. Уроците за 
нови знания са 17, а останалите са за затвърдяване на знанията и формиране 
на умения. В У9 е спазена следната последователност при въвеждане на табли-
ците за умножение и деление: действие умножение; разместително свойство на 
действие умножение; умножение с 2; умножение с 3; умножение с 4; действие 
деление; деление с 2; деление с 3; деление с 4; умножение и деление с 5; умноже-
ние и деление с 6; умножение и деление със 7; умножение и деление с 8; умно-
жение и деление с 9; умножение и деление с 10; умножение и деление с 1; умно-
жение с 0, деление с числото 0. Темата „Намиране на неизвестен множител“ се 
въвежда след умножение и деление с 5. 

При сравнителния контент-анализ може да се направят някои изводи. 
Броят на уроците в раздела „Таблично умножение и деление“ варира от 49 (У6) 
до 62 (У7). Средно в разглежданите учебници уроците са 55. Отклонението е с 
6 урока повече или по-малко. Може да се каже, че 55 урока е оптималният брой 
тематични единици за раздела. По-съществен е броят на уроците за нови зна-
ния. Оказва се, че в 5 от учебниците те са равен брой – по 26 (У2, У3, У4, У7, У8). 
В два от учебниците са повече (У1 – 30 и У5 – 29), в У6 са по-малко – 23, докато 
в У9 те са значително по-малко – 17. В У9 малкият брой теми за нови знания 
идва от обединяването на умножението и делението с дадено число в един урок 
за нови знания. За сметка на това има значително по-голям брой уроци за зат-
върдяване на знанията, които следват. Може да се приеме, че средният брой от 
25 урока за нови знания е оптимален. Интерес представлява съотношението 
между уроците за нови знания и тези за затвърдяване на знанията и формиране 
на умения. В У1 то е 1:2, в У2 то е 1:2,2, в У3 е 1:2,1, в У4 е 1:2, в У5 е 1:1,8, в У6 
е 1:2,1, в У7 е 1:2,4, в У8 е 1:2,2 и в У9 съотношението е 1:3. По-доброто съот-
ношение е това, при което преобладават уроците за затвърдяване на знанията 
върху табличното умножение и деление. С такова разпределение се отличават 
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в низходящ ред учебниците У9, У7, У8 и У2, У6 и У3, У1 и У4, а У5 е с най-лошо 
съотношение – 1:1,8. Темата за намиране на неизвестен множител се въвежда в 
различен момент в учебниците за втори клас. Така например, в учебници У5 и 
У8 това става след изучаване на умножение и деление с числата 2, 5 и 10. В по-
вечето учебници се въвежда след умножение и деление с 4 (У3, У4, У7). В два от 
учебниците е направено след умножение и деление с 6 (У1 и У6). В учебник У9 
тази тема се въвежда след умножение и деление с 5. В един от учебниците неиз-
вестен множител се въвежда към края на раздела – след умножение и деление с 
9 (У2), което не е добро методическо решение, тъй като намалява възможност-
та да се решават задачи за намиране на неизвестен множител през по-голямата 
част от раздела.

Интерес представлява начинът на изясняване на случая „Деление на 0“ 
(невъзможно деление). Ето какви методически похвати са използвани в различ-
ните вариантни учебници по математика за втори клас. В У1 [1] е даден запис 
2:0=0, защото 0.2=0, който е задраскан с червен цвят и отдолу стои в каре за 
правило „С нула не се дели“ (Вж. Сн. 1). В У2 [6] има нарисуван герой с балон с 
репликата „С числото 0 не се дели!“ и запис 7:0, който е задраскан с две червени 
черти (Вж. Сн. 2).

                                    
Сн. 1. У1 Деление на 0                                      Сн. 2. У2 Деление на 0

В У3 [2] избраният подход е като в У1 – записани са два примера 0:0 и 9:0, 
които са задраскани с червени линии и на две места е записано твърдението, че 
на 0 не се дели / с числото 0 не може да се дели. Има илюстрация с нарисуван 
герой (куче), което държи табела „Стоп“ (Вж. сн. 3). В У4 [7] е избран малко 
по-добър подход, като е приведен пример за опит на дете да реши задачата 3:0. 
Коментира се, че детето не е решило вярно задачата като се прави проверка 
и се дава твърдението „С числото 0 не може да се дели.“ – в цветно каре като 
правило (Вж. сн. 4).

Габриела Н. Кирова



211

                                       
Сн. 3. У3 Деление на 0                                       Сн. 4. У4 Деление на нула

В У5 [8] подходът е като в учебници У1 и У3 – записан е пример 7:0 и 
е задраскан с две червени линии, а на страницата е записано с главни букви 
„Запомнете! С числото 0 не може да се дели!“, като този текст е в курсив (Вж. 
сн. 5). В У6 [4] срещаме един различен подход. Твърдението, че делението на 0 
е невъзможно действие, т.е. на нула не може да се дели, е доказано със следната 
ситуация. Избран е един пример 5:0 и са дадени две решения на двама герои – 
ученици. Едното дете решава, че частното е 0, а другото дете решава, че частно-
то е 5. И двете деца правят проверка с умножение и сами се убеждават, че нито 
0, нито 5 са отговори на задачата, т.е. няма такова число, което умножено по 0 
да може да даде число, различно от нула. На фона на тази ситуация логично се 
извежда определение, което е записано в червен цвят „На 0 не се дели!“ (Вж. сн. 
6). От методическа гледна точка това е най-издържаният подход.

                                          
Сн. 5. У5 Деление на 0                                           Сн. 6. У6 Деление на 0
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В У7 [5] избраният подход е като в учебници У1, У3 и У5 – даден е запи-
сан пример 2:0, който е задраскан с две червени черти и отдолу в императивна 
форма е записано в червено „На 0 не се дели!“ (Вж. сн. 7). В У8 е използвана 
илюстрация на учителка с показалка, даден е записан пример 7:0 и под него 
пише с текст „е невъзможно!“, а вдясно е изобразен светофар, който свети в 
червено и до него е записано „С числото 0 не може да се дели!“ (Вж. сн. 8). В У9 
откриваме подход, подобен на подхода в У6 – дадени са решенията на две деца 
на примера 4:0. Едното дете е получило 0, а отговорът на другото дете е 4. На-
правена е проверка на всяко от решенията и е показано, че при проверката не 
се получава резултат 4. Пита се „Някой решил ли е вярно задачата?“ и отдолу в 
цветно зелено каре е записано „С числото 0 не може да се дели!“

                
Сн. 7. У7 Деление на 0         Сн. 8. У8 Деление на 0            Сн. 9. У9 Деление на 0

В заключение може да се обобщи, че при методическата разработка на 
частния случай деление на число на 0 се очертават 3 подхода: в повечето учеб-
ници е подходено императивно и без всякакво доказателство (У1, У2, У3, У5, У7 
и У8), в един от учебниците (У4) е приведен пример, докато в два от учебниците 
е приведено доказателство с алтернативни решения (У6 и У9), което е добро 
методическо решение.

Ще сравня анализираните девет вариантни учебника по математика за 
втори клас и по отношение методическата разработка (въвеждането) на табли-
ца за умножение (умножение с 4) и таблица за деление (деление с 4). Конкрет-
ната разработка е избрана на случаен принцип. В У1 [1] при умножение с 4 се 
тръгва от проблемна ситуация – да се намери броят на гумите, необходими за 
1, 2, 3 …и т.н. автомобили. Табличните резултати не се дават в готов вид, а час-
тично попълнени. Всеки следващ табличен резултат се дава като предходното 
произведение и се добавя още един път повтарящото се събираемо. При урока 
за деление с 4 в карето за нови знания таблицата отново е дадена частично по-
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пълнена. Делението се въвежда като обратно на действие умножение (Виж сн. 
10 и сн. 11).

                                   
Сн. 10. У1 Умножение с 4                              Сн. 11. У1 Деление на 4

В учебник У2 [6] таблицата за умножение с 4 е дадена в готов вид вър-
ху цветно каре за нови знания. Принципът на изграждане на таблицата е сбор 
на равни събираеми. Този подход не е полезен, тъй като лесното аритметично 
действие се дава на базата на трудоемкото събиране на равни събираеми. Така 
не се осигурява опора на учениците, когато забравят някой от табличните ре-
зултати, да могат да го възстановят от съседни таблични резултати. Таблицата 
за деление с 4 е дадена в готов вид, като на учениците се предлага да проверят 
резултатите, като използват умножение с 4 (Виж сн. 12 и сн. 13).

Таблицата за умножение с 4 в учебник У3 [2] е изведена чрез проблемна 
ситуация (илюстрирана) за намиране броя на птиците в 1, 2, 3 …и т.н. къщички. 
Таблицата е само частично попълнена. Начинът на извеждане на табличните 
резултати е като в У2 – сбор на равни събираеми, което не е добро методическо 
решение. Таблицата за деление с 4 е дадена в готов вид. В карето за нови знания 
в разработката на този урок, със схематични модели са дадени всички варианти 
на умножение и деление с 4 (Виж сн. 14 и сн. 15).

В учебник У4 [7] таблицата за умножение с 4 се въвежда с проблемна си-
туация – намиране броя на маркерите в 1, 2, 3 …и т.н. комплекта. Таблицата е 
изведена на основата на сбор на равни събираеми. Резултатите от пресмятане-
то са частично попълнени. В разработката на темата „Деление с 4“ е използван 
следният похват: в цветно каре за нови знания паралелно са показани таблици-
те за умножение и за деление с 4. Изискването е учениците да направят провер-
ка на таблицата за деление чрез таблицата за умножение (Виж сн. 16 и сн. 17).
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Сн. 12. У2 Умножение с 4                    Сн. 13. У2 деление на 4

                    
Сн. 14. У3 Умножение с 4                    Сн. 15. У3 Деление на 4
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Сн. 16. У4 Умножение с 4                    Сн. 17. У4 Деление на 4

В учебник У5 [8] таблицата за умножение с 4 е дадена в готов вид, без 
извеждане на резултатите на основата на събиране на равни събираеми или на 
използване на предходния резултат с добавяне на повтарящото се събираемо. 
Тръгва се от проблемна ситуация с абстрактен характер – да се пресметне броят 
на отсечките в 1, 2, 3 …и т.н. квадрата. При темата за въвеждане на делението с 
4 в цветно каре е поместена таблицата. С проблемна ситуация са изведени 2 от 
случаите – 12:4 и 16:4 (Виж сн. 18 и сн. 19). 

                    
Сн. 18. У5 Умножение с 4                    Сн. 19. У5 Деление на 4
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Подходът, избран в учебник У6 [4], при въвеждане на таблицата за ум-
ножение с 4 е проблемна ситуация – текстова задача като в У1 – да се намери 
колко гуми имат 1, 2, 3…и т.н. коли. В цветното каре за нови знания е използ-
вана два вида нагледност – чрез плочки домино с по 4 точки и чрез числова ос, 
където са обозначени стъпките при умножение с 4 (прибавяне на 4). Таблицата 
е изведена на основата на сбор на равни събираеми и като резултат от пре-
дходното произведение с прибавяне на повтарящото се събираемо. Може да се 
каже, че това е най-доброто методическо решение от разгледаните до тук учеб-
ници. Делението с 4 се въвежда с проблемна ситуация – текстова задача, която 
е онагледена с конкретна илюстративна нагледност (24 лего-части и 4 деца). 
Таблицата за деление е дадена в цветно каре за нови знания, като всеки случай 
на деление се аргументира като обратен на съответния случай на умножение.

                    
Сн. 20. У6 Умножение с 4                              Сн. 21. У6 Деление на 4

В учебник У7 [5] таблицата за умножение с 4 е поместена в готов вид в 
цветно каре. Придружена е от записи от вида: „6 пъти по 4“. Дадена е задача за 
преброяване (пресмятане) броя на квадратчета в редове и колони. Изискване-
то е учениците да ги запишат като сбор и като произведение. Илюстрирани са 
само 6 от случаите. В разработката на урока „Деление с 4“ няма записана табли-
цата за деление с 4. Има текстова задача, записана в цветно каре – за разделяне 
на определен брой карти на 4 деца и съответно за намиране броя на картите, 
които ще получи всяко дете. В същото каре се твърди „Така ще получиш табли-
цата за деление с 4.“, но са разгледани само 8 от случаите, а не всичките 10. Може 
да се каже, че избраният подход от авторите на У7 е методически неиздържан 
(Виж сн. 22 и сн. 23).

Габриела Н. Кирова



217

                  
Сн. 22. У7 Умножение с 4                            Сн. 23. У7 Деление на 4

В учебник У8 [3] таблицата за умножение с 4 е изведена чрез проблемна 
ситуация – задача за намиране броя на количките на 1, 2, 3 …и т.н. реда (като 
на един ред има по 4 колички). Таблицата за умножение с 4 е дадена в същото 
цветно каре за нови знания, като използваният похват при изграждането ѝ е 
всеки нов случай да се изведе от предходния с прибавяне на повтарящото се 
събираемо. Таблицата за деление с 4 е дадена в цветно каре в готов вид, като се 
пита „Вярно ли е попълнена таблицата?“ (Виж сн. 24 и сн. 25)

                     
Сн. 24. У8 Умножение с 4                            Сн. 25. У8 Деление на 4

В учебник У9 [9] е използвана конкретна илюстративна нагледност – 10 
вагончета с по 4 деца във всяко. Таблицата за умножение е дадена в готов вид 
два пъти – и на двете страници от учебника, на който е поместена темата. На 
първата страница от разтвора таблицата се извежда на основата на сбор на рав-
ни събираеми. Само част от сборовете са показани (до 5.4) и е оставено място 
за останалите. На втората страница на учебника отново е поместена таблицата 
за умножение с 4 в готов вид. Урокът за деление с 4 също е разработен на две 
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страници. Таблицата за деление с 4 е дадена частично – до 24:4. Подходът за 
въвеждане е на основата на умножението. В условието към задачата (задача 4 
в урока) се изисква учениците сами да открият резултатите от деление 28:4 и 
32:4. Странно е, че изобщо не се споменава случаят 40:4. Може да се каже, че 
в методическо отношение тази разработка на темата „Деление с числото 4“ е 
несъстоятелна (Виж сн. 26 и сн. 27). 

                      
Сн. 26. У9 Умножение с 4                            Сн. 27. У9 Деление на 4

В заключение може да се обобщи, че в анализираните в сравнителен план 
девет вариантни учебника по математика за втори клас, които са въведени в 
употреба във втори клас, има съществени различия. Броят на уроците в разде-
ла „Таблично умножение и деление“ варира от 49 (У6) до 62 (У7). 

По отношение структурирането на раздела „Таблично умножение и деле-
ние“ се очертават следните различни подходи: 1) Умножение с 2, 5 и 10, деление 
с 2, 5 и 10, умножение с 3, деление с 3 и т.н. до 9 – У1, У5 и У8; 2) Умножение 
с 2, деление с 2, умножение с 3, деление с 3 и т.н. – У3 и У6; 3) Умножение с 2, 
умножение с 3, деление с 2, деление с 3, умножение с 4, деление с 4, умножение 
с 5, деление с 5 и т.н. – У4; 4) Умножение с 1, деление с 1, умножение с 2, деление 
с 2 и т.н. – У2; 5) Умножение с 1 и с 10, умножение с 2, деление с 1 и с 10, деле-
ние с 2, умножение с 3, деление с 3 и т.н. – У7; 6) Умножение с 2, умножение с 
3, умножение с 4, деление с 2, деление с 3, деление с 4, умножение и деление с 
5, умножение и деление с 6 и т.н. – У9 (подобен на У4). Може да се обобщи, че 
доказал своята методическа състоятелност е вторият подход, приложен в учеб-
ници У3 и У6. 

Относно въвеждането на случая за невъзможно деление на числото 0 в 
седем от анализираните тук учебници е приет императивният подход, докато 
само в два от тях е изведено доказателство за невъзможността на действието 
деление на 0 – У6 и У9. 

При подробен сравнителен анализ на методическите разработки на теми-
те „Умножение с 4“ и „Деление на 4“ се очертаха следните подходи. При дейст-
вие умножение: 1) Частично попълнени резултатите в таблиците – У1, У3, У4 и 
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У9; 2) В готов вид дадени таблиците – У2, У5, У6, У7 (само за умножение) и У8. 
Не може да не се отбележи, че в учебник У7 изобщо не присъства таблицата за 
деление с 4, а в учебник У9 таблицата за деление с 4 е дадена частично (липсват 
част от случаите). 

Важно е сравнението на избраните методически подходи при изграждане 
таблиците за умножение в различните учебници. Очертават се 4 варианта: 1) 
На базата на сбор на равни събираеми и на получаване на всеки следващ резул-
тат от предходния с прибавяне на 4 (т.е. и двата подхода) – У6; 2) Получаване на 
всеки табличен резултат от предходния с прибавяне на 4 –У1 и У8; 3) На базата 
на сбор на равни събираеми – У2, У3, У4 и У9; 4) Без никакъв показан подход – 
само таблицата – У5 и У7. Най-добрият вариант е първият. Също добър ефект 
има вторият вариант. 

Темата за намиране на неизвестен множител е ситуирана на различни 
места в раздела „Таблично умножение и деление“ в различните учебници: 1) 
След умножение и деление с 4 – У3, У4, У7; 2) След умножение и деление с 6 – 
У1 и У6; 3) След умножение и деление с 2, 5 и 10 – У5 и У8; 4) След умножение и 
деление с 5 – У9; 5) След умножение и деление с 9 – У2. Първите 4 подхода, из-
брани във вариантните учебници, са напълно приемливи. Трябва да се отбеле-
жи, че последният пети подход, приложен в учебник У2, е методически непри-
емлив. Късното въвеждане в раздела на правилото за намиране на неизвестен 
множител лишава учениците от възможността да решават повече и по-често 
такива задачи и да усвоят трайно правилото.

Единственият учебник, в който е използвано богато илюстративно и схе-
матично онагледяване, както на действие умножение, така и на действие де-
ление е У6. Това е отлично методическо решение с оглед особеностите на ос-
емгодишните ученици, които имат развито преобладаващо конкретно-образно 
мислене. 

Направеният тук сравнителен контент-анализ на деветте действащи ва-
риантни учебника по математика за втори клас позволява да се изяснят само 
някои техни предимства и недостатъци. За по-изчерпателна картина е необхо-
димо да се направи сравнение и по отношение на други компоненти на учебно-
то съдържание за втори клас, каквито са формирането на понятия за числата от 
21 до 100, събиране и изваждане до 100, свойствата на аритметичните действия, 
геометричното съдържание, мерните единици, текстовите задачи. Тези теми ще 
са обект на изследователския ми интерес в близко бъдеще.
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ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ –  
ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИ  

В ЛОВЕШКА ОБЛАСТ
Габриела Т. Кънчева

INCLUSIVE EDUCATION –  
EXPLORATION EXAMINATION  

IN LOVECH DISTRICT
Gabriela T. Kancheva

ABSTRACT: This report summarizes the views of experts from Regional Education Man-
agement – Lovech and resource Teachers on issues and perspectives in relation to inclusive 
education. Policies, strategies, plans and programs for working with children with special 
educational needs and children with specific learning difficulties are discussed. Recommen-
dations are made on the interaction between the institutions.

KEY WORDS: school, inclusive education, children with special educational needs, chil-
dren with special learning difficulties, institutions

Въведение
Реформите в образователната система са резултат от обществените про-

мени и отговорността на държавата да превърне българското училище в модер-
но, достъпно и качествено. Образование, което създава условия за формиране 
на морална, творческа и автономна личност, способна да се реализира пълно-
ценно. Нещо повече – образование, достъпно до всички, адаптирано към нуж-
дите на съвременните социални реалности. [1].

Едно от най-значимите права на децата е правото им на образование. 
„Ние като общество им дължим възможността да живеят и се развиват, да се 
обучават, възпитават и разкриват своя потенциал като пълноценни граждани 
на обществото. Тези идеи са залегнали в новата образователна политика на Ми-
нистерството на образованието и науката към децата със специални образова-
телни потребности, голяма част от които са децата с умствена изостаналост. 
Те намират израз в редица нормативни документи и актове като: Национална 
програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпи-
тание и подготовка (2006 – 2015 г.); Закон за предучилищното и училищното 
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образование (2015 г.); Закон за интеграция на хората с увреждания; Наредба 
№1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със образователни потреб-
ности и/или с хронични заболявания; Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 2009 г. от 04.08.2015 г. за обучението на деца и ученици със об-
разователни потребности и/или с хронични заболявания; Наредба за приоб-
щаващото образование (2017 г.); национални планове, програми и стратегии за 
интегриране на децата и хората с различни увреждания“ [4, 5, 6].

Само изреждането на законовите и нормативните документи в доста-
тъчна степен разкрива многообразието на проблемите, които трябва да бъдат 
преодолени, за да заработи успешно машината на образованието. Естествено, 
това не може да се реши с магическа пръчка, особено в сферата на приобщава-
щото образование, защото там е налице скокообразното преминаване от една 
подсистема на образование на деца и ученици със специални образователни 
потребности(СОП) към коренно нова и различна. [2].

В духа на новата философия в образованието – приобщаващото образо-
вание – пред българското училище застава предизвикателството да се превър-
не в място, където различието е ценност, която трябва да се уважава. Наложи-
телно е да се изгражда приобщаваща среда, така че всяко дете да развие опти-
мално своя капацитет. Днес повече от всякога трябва да се обръща внимание на 
идентифицирането на възможностите и силните страни, които притежават де-
цата със специални образователни потребности, да се прилагат приобщаващи 
педагогически практики, така че тези деца да се чувстват оценени, уважавани и 
разбрани. Трябва да се търсят възможности за адаптиране на образователните 
институции и на педагогическите специалисти, работещи в тях към промените 
и предизвикателствата в заобикалящия свят. Необходимо е разчупване на сте-
реотипите в учебно-възпитателния процес, посредством прилагане на повече 
и разнообразни средства, подходи и методи за подпомагане процеса на приоб-
щаване на „различните“ деца към средата от връстници, обучавани в масовото 
училище. [3].

На съвременния етап на развитие на образователната система на преден 
план изпъкват задачите, свързани със създаване на условия за развитие на ли-
чността на всяко дете в съответствие с особеностите на психическото и физи-
ческото му развитие и в зависимост от неговите способности и таланти. [3].

Цел и задачи
Цел на нашето изследване е да проучим мнението на специалисти в об-

ластта на педагогическата работа с деца и юноши по няколко ключови въпроси, 
свързани с приобщаващото образование.

Задачите за осъществяване на целта са:
◆ Анализиране на нормативни документи;
◆ Разкриване на особеностите в стратегии и програми, свързани прила-

гането на приобщаващото образование в училище;
◆ Разглеждане ефективността на взаимодействието между институции-

те при справяне с инциденти;
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◆ Извеждане на препоръки за практиката.

Методика
Състоянието на приобщаващото образование в училище и в ресурсен 

център разкриваме с помощта на интервю, проведено с експерти към РУО на 
МОН от гр. Ловеч, гр. Монтана, Ресурсен учител от гр. Ловеч.

Целта на интервюто е да бъде систематизирана информация, свързана 
с политики, стратегии, добри практики и проблемни аспекти на местно ниво в 
училище и ресурсен център от област Ловеч. 

Инструментариум: Разработена е карта за интервю (Приложение № 1)

Обобщавайки мненията изложени в картите на експертите относно ак-
туалните политики, стратегии и програми по отношение на приобщаващото 
образование се позовават на нормативни документи – областна стратегия за 
подкрепа на личностно развитие на децата и учениците, програма за развитие 
на предучилищното и училищно образование в община Ловеч – 2016-2020г. 
Общината изготвя анализ на потребностите на децата в региона, карта за оцен-
ка на индивидуалните потребности на детето/ученика, стратегия за намалява-
не на децата, които напускат училище.

Специалистите от проучените общини считат, че основните проблеми, 
свързани с прилагането на Наредбата са липсата на подготвени специалисти за 
работа с проблемни деца, високите нива на агресия сред учениците, обхваща-
нето и задържането в училище, липса на средства в по-малките училища, отчи-
та се и дисбаланс и комуникация между институциите – община, РУО, комисия 
за закрила на детето.

Единодушно е мнението на интервюираните, че в много голяма степен 
семейството, училището, приятелите, социокултурната среда са фактори в 
прилагането на приобщаващото образование. Експертите отчитат, липсвата на 
психолози, логопеди и ресурсни учители, но въпреки това съществуват условия 
за осъществяване на личностното развитие на децата. Отчита се и негативния 
факт, че много родители са незаинтересовани и имат негативно отношение към 
социалните услуги за подпомагане на децата им.

Оценявайки ефективността на взаимодействието между институции-
те при превенция и справяне с инциденти запитаните търсят тясна връзка и 
взаимодейстие при работата на ЦСОП, ЦПЛР, РЦПППО, Отдел «Закрила на 
детето». Според тях комуникацията между тях не е на необходимото ниво. А и 
връзката между изброените институции и масовите училища и ресурсни цен-
тровее все по-често се къса.

Експертите се обединяват в посочване на добри практики, свързани с ор-
ганизацията на обучение и развитие на децата със СОП, СОТ, поведенчески на-
рушения и деца с изявени способности – екипна работа работа между училище 
и родители, включване на родителите в образователните дейности, предоставяне 
на допълнителна подкрепа на ученици със СОП, работилници с родители, обу-

Приобщаващо образование – проучване мнението на експерти в Ловешка област
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чителни игри, съвместна екипна работа и обучение на родители, учители, класни 
ръководители и ресурсни кадри, консултации с логопеди и детски психолози.

По отношение на насоките необходими да се квалифицират педагогиче-
ските специалисти във връзка с философия на приобщаващото образование се 
обединяват мненията относно профила и компетентностите на приобщаващия 
учител. Необходимост от обучение по отношение на маркери за идентифици-
ране на различията, фактори, определящи различията, предоставяне на допъл-
нителна подкрепа, намиране на подходи за екипно взаимодействие в процеса 
на приобщаване между семейство, училище и институции.

Заключение
В контекста на казаното по-горе и обобщавайки мнението на интервю-

ираните експерти и ресурсни специалисти се посочва необходимост да се ква-
лифицират педагогическите кадри по отношение на както на теорията, така и 
на практиката в приобщаващото образование. Да се разработват обучителни 
семинари за екипна работа, да се споделят резултатите от добри практики и 
модели.. Да се апробират програми за превенция, за взаимодействие с роди-
телите, за партньорство с институции и организации по проблеми, свързани 
с насилието и агресията сред учениците. Да не се неглижират децата с изявени 
способности, а да се намират на начини за личностна подкрепа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КАРТА ИНТЕРВЮ
ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖА/ГОСПОДИН………………………………
С тази експертна карта бихме искали да проучим мнението на специали-

сти в областта на педагогическата работа с деца и юноши по няколко ключови 
въпроса, свързани с ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ

Благодаря Ви предварително!
Име, фамилия на експерта 
Институция:..………………………………………………………………. 
Позиция: …………………………………………………………………….

Кои са актуалните политики, стратегии и програми, свързани с приоб-
щаващо образование във вашия регион/община?

Бихте ли посочили няколко основни проблема, свързани с структурата, 
съдържанието и прилагането на наредбата за Приобщаващо образование.

В каква степен, според Вас, семейството, училището, социокултурната 
среда и други фактори са благоприятни за прилагане на приобщаващо об-
разование?

Как бихте оценили ефективността на взаимодействието и подходите 
за екипно взаимодействие в процеса на приобщаване между институциите?

Моля, посочете добри практики, свързани с организацията на обуче-
ние и развитие на децата със СОП, СОТ, поведенчески нарушения и деца с из-
явени способности.

В какви насоки е необходимо да се квалифицират педагогическите 
специалисти във връзка с философия на приобщаващото образование?

А) Концепция, цели, предмет, принципи, нормативна база, понятиен апарат.
Б) Профил на приобщаващия учител. Компетентности.
В) Училището – среда за обучение на ученици с различни възможности.
Г) Подходи за екипно взаимодействие в процеса на приобщаване.

Приобщаващо образование – проучване мнението на експерти в Ловешка област



226

Д) Деца със специални образователни потребности. Маркери за иденти-
фициране на различията, фактори, определящи различията, предоставяне на 
допълнителна подкрепа.

Е) Социализиране на ученици с агресивно поведение.
Ж) Особености в работата с ученици с изявени способности.
З) Семейството в процеса на социализация. Родителят като партньор в 

приобщаването.

Други……………………………………………………………………………
Още веднъж ви благодаря за сътрудничеството!

Габриела Т. Кънчева
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ИСТОРИЧЕСКИ АСПЕКТИ  
НА СОЦИАЛНАТА СТРАТИФИКАЦИЯ

Георги В. Колев

HISTORICAL ASPECTS  
OF THE SOCIAL STRATIFICATION

Georgi V. Kolev

ABSTRACT: This article gives a historical idea of social stratification as a hierarchical 
arrangement of different social groups and individuals in a given society and which gives 
an idea of the social inequalities existing in society. The six types of historical stratifica-
tion systems – slavery, clans, layers, classes and meritocracy, along with their varieties are 
presented.

KEY WORDS: stratification status, general stratification status, individual stratification 
status, slavery, clan, caste, class, meritocracy, social inequality, social mobility.

Изследването е финансирано по проект „Стимулиране на международна 
мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности““ 
№ РД-08-86/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“.

В обществото съществуват множество групи, но всички те не са равни 
помежду си точно така, както не са равни хората, които съставляват тези групи. 
Т.е. винаги съществува социално неравенство, което по своите форми е различ-
но. Всичко това може да се обясни чрез понятието „социална стратификация“, 
което има своите дълбоки исторически корени.

Изследователят на проблема за социалната стратификация НИКО-
ЛАЙ ТИЛКИДЖИЕВ [7] и [6] я определя като съществуващата, йерархична по 
принцип подредба (наличие и взаимоотношения) на различните социални групи 
от слоеви тип (в т.ч. съсловия, класи, социално-професионални групи и т.н.), 
заемащи социално неравностойни позиции, в които влизат и към които при-
надлежат индивидите, респ. техните семейства, в дадено общество с негова-
та регионална, етнокултурна и историческа специфика. Това е подредената по 
специфичен начин съвкупност от конкретните социални неравенства, в които 
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индивидите и техните общности заемат определено положение – от най-бла-
гоприятното до най-неблагоприятното (от най-облагодетелстваното до най-
необлагодетелстваното, от най-изгодното до най-неизгодното, от най-висшето 
до най-низшето) – по един, няколко или обикновено по система от социално 
значими признаци.

Според авторът [7], съществуват две основни насоки за интерпретация 
на социалната стратификация:

1. Номиналистична интерпретация – според нея, социалната стратифи-
кация се схваща като съвкупност от автономни и непряко сводими и съпоста-
вими неравенства и съответно ранжирания по различни критерии. Тази ин-
терпретация е представена от БЪРНАРД БЪРБЪР, КИНГСЛИ ДЕЙВИС, УИЛ-
БЪРТ МУР и др. Например според Б. Бърбър такива „равнозначни измерения“ 
са доходът, професионалният престиж, властта, образованието, етническата и 
религиозната идентичност и др.

2. Синтетична интерпретация – според нея социалната стратификация 
е една обща, цялостна система от най-важните неравенства между хората. В 
основата на общата, йерархично подредена система на социалната стратифика-
ция, се поставят един или няколко взаимосвързани типа неравенства. Тук при-
мерът е концепцията за класите на КАРЛ МАРКС и ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, които 
приемат за господстващ критерий отношенията на собственост към средства-
та за производство. В рамките на тази концепция изгражда многомерната со-
циална стратификация МАКС ВЕБЕР, според която в обществото са очертани 
основни диференциращи линии от три структурни йерархии – икономическа, 
политическа и престижна. Всъщност става дума за три типа власт или властови 
ресурси. Разпределението на икономическата власт очертава параметрите на 
класовата ситуация в обществото. Неравното разпределение на политическата 
власт се олицетворява в лицето на политическите партии. Неравното разпреде-
ление на уважението, цененето определя йерархичността на социалната струк-
тура по социален престиж.

Друг представител на синтетичната теория е ГЕРХАРД ЛЕНСКИ, който 
създава теорията за „статусната несъвместимост“, основавайки се върху чети-
ри йерархии: по доходи, по занятие, образование и етническа принадлежност. 
Други представители на синтетичната концепция са ПИЕР БУРДИЙО, ДЖОН 
ГОЛДТОРП, РОБЪРТ ЕРИКСОН, ЛЮСИЕН ПОРТОКАРЕРО, ИВАН ЗЕЛЕ-
НИ и др.

Ключово понятие за разбиране на същността, формите на проява и тен-
денциите в развитието на социалната стратификация е социален слой, според 
Н. Тилкиджиев [6, с.16–17]. Социалният слой, разбиран като основен тип соци-
ална група, е най-важният градивен елемент на стратификационната система. 
Слоят, а тъкмо това е най-точният превод на английското stratum, е реалният 
носител на съответните стратификационни характеристики, фокусът, в който 
социалните различия се съчетават в един общ образ, в една реално съществува-
ща стратификационна структурна единица. Положението, статуса на отделните 

Георги В. Колев
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слоеви членове – индивидите и техните семейства – варира в рамките на даден 
интервал от ранговите, йерархичните конкретни социални неравенства. Вся-
ка слоеве група е неповторимо комбиниране на отделни статусни измерения – 
имуществен, финансов, професионален, културен, политически, престижен и 
др. – взети в съответната форма и степен интензитет. Българският еквивалент 
на status е положение.

Исторически съществуват 6 основни типа социална стратификация 
[9], [3]:

1. Робство – крайна форма на неравенство, когато едни човешки съще-
ства се явяват собственост на други такива, т.е. хора, наричани роби, са раз-
глеждани като собственост на други хора, наричани робовладелци. Робите не 
притежават лична свобода и могат да бъдат продавани и купувани от момента 
на тяхното залавяне или момента на тяхното раждане в робство. Техният труд 
е принудителен и по никакъв начин не се заплаща. Притежателите на робите – 
робовладелците, имат право да ги изтезават и убиват. 

Отначало военнопленниците са използвани като работна сила. Има дос-
татъчно исторически сведения да се смята, че робството е съществувало в Дре-
вен Египет, Древна Гърция, Древен Рим, Месопотамия, Шумер, Асирия, Индия, 
в цивилизациите на маи, ацтеки и инки, и др. Известно е, че поради голямата 
си концентрация на роби в Древен Рим – около 1 млн., от които 400 хил. в град 
Рим, се пораждат редица робски въстания, измежду които най-известното е 
това на Спартак през I в. пр.н.е.

През Средновековието продължава развитието на робството. На Евро-
пейския континент то се практикува главно в Испания, Португалия и Англия. 
През Византийско-османските войни между XVI и XIX в. се стига до залавя-
нето на стотици хиляди европейци и след това те са продадени като роби в 
Северна Африка и Османската империя. Т.нар. „кръвен данък“ в Османската 
империя се свързва с поробването на християнски момчета, които насилствено 
приемат исляма, обучени са на военно дело и образуват елитния военен корпус 
на еничарите. В робство попадат и части от народите на Южна Америка по вре-
ме на завладяването ѝ от конкистадорите.

Робството в САЩ е в основата на икономическия просперитет на дър-
жавата.

В ислямските държави на Африканския континент – например, Судан, 
Гана, Мали  робството продължава до средата на XX в. Например в Саудитска 
Арабия робовладелчеството става незаконно от 1962 г., а в Мавритания едва 
през 1981 г. 

Още от началото на XIX в. по-голямата част от европейските страни при-
знават, че е необходима отмяна на робовладелството. В периода 1807 г. – 1808 г. 
се забранява вноса на роби в САЩ и британските колонии. Към 1833 г. е на-
пълно забранено робовладелството в Англия. В САЩ робството е напълно заб-
ранено едва през 1865 г. с тринадесетата поправка на Конституцията на САЩ. 
През 1948 г. робството е обявено за незаконно във Всеобщата декларация на 
правата на човека [4]. 

Исторически аспекти на социалната стратификация
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2. Каста – група, членовете на която са свързани по произход, принад-
лежността им е наследствена. Преходът от една каста в друга практически е 
невъзможен. В Индия са известни четири касти формирани на основата на 
ритуална чистота. Големите касти се делели на подкасти. Характерна черта на 
кастовата система е била ендогамията – забраната на неравни бракове. Кастите 
са характерни за индийското общество. Кастовото делене е присъщо на индий-
ското общество, което се състои от 4 касти: Брахмани – жреци; Кшатри – вой-
ни; Вайши – земеделци, занаятчии и търговци; Шудри – слуги, бедни [8].

Съществуват и други кастови системи, например непалската, която се 
състои от 3 касти: Бахуни, Кавандахи – с най-висок социален статус; Чхетри, 
Тхакури, Невар – със среден социален статус; Ками, Дамаи, Сарки – с най-ни-
сък обществен статус.

В статията следва да бъде обяснена и Американската расова кастова сис-
тема. След отмяната на робството в САЩ в средата на XIX в. то е „заменено“ 
от расова кастова система – раждането на човека налага върху него пожизнен 
белег така, че всички бели американци, в това число и най-бедните и най-не-
образованите, се възприемали като по-добри и по-нависоко в обществената 
йерархия отколкото американците с африкански произход. Такова отношение 
се запазва и през първата половина на ХХ в., т.е. почти век след официалната 
отмяна на робството. Представителите на по-високата каста – белите, се боят 
да не бъдат „замърсени“ от общуването с нисшата каста – черните. По тази 
причина в САЩ се настоява за разделение на училищата за бели и черни, за 
такива ресторанти и даже тоалетни, фонтани за пиене на вода.

Същата расова кастова система е налице и в Южна Африка. Там тя е 
още един пример, където расовата социална стратификация е основана на ка-
стова система. Населението на страната е рaзделено на четири расови групи: 
1.европейци (бели); 2.африканци (черни); 3.цветни (смесена раса); 4.азиатци. 
Принадлежността към конкретната от посочените групи определяла къде чо-
век може да живее, да се учи и да работи; къде има право да гледа кино и да плу-
ва и т.н. Съвместно присъствие на обществено място на бели и черни е абсо-
лютно забранено. След много международни санкции и бойкоти африканерите 
(белите в Южна Африка) са принудени да ликвидират своята кастова система 
през 1994 г. Но кастовата система оставя след себе си горчиво наследство – пре-
дубежденията, ненавистта, чувството на обидата се запазва у поколения хора в 
страната [11].

3.Кланове. Клановата система е типична за аграрните общества. При нея 
всеки човек е свързан с голяма социална мрежа от роднини, която се нарича 
клан. Той представлява разклонено семейство и има сходни черти: ако кланът 
има висок статус, то същият статус има и човекът, който принадлежи към този 
клан. Всички средства принадлежащи на клана, еднаква степен принадлежат на 
всички членове на клана. Верността към клана се явява пожизнена отговорност 
на всеки член.
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Клановете напомнят кастите: принадлежността към клана се определя по 
рождение и е пожизнена. Но в отличие от кастите напълно се допускат бракове 
между различните кланове, доколкото чрез брака се обединяват членовете на 
два клана.

Постмодерното общество превръща съществуващите някъде все още 
кланове в изменчиви групи. Клановете особено бързо се сплотяват в период на 
голяма опасност. Например по данни на масмедиите кланът на емира на Кувейт 
се състои от около 150 човека, заемащи система от съседни къщи в Кувейт. Те са 
съсредоточили огромни средства в своите ръце за общо ползвани. Част от тези 
средства, също по информация от масмедиите, те употребяват за освобождава-
не от затвора на техен член, който успешно изпращат извън страната.

Исторически кланове са съществували и отчасти съществуват главно при 
Германските народи, Армения, Ирландия, Шотландия, Персия, Китай, Япония 
и Чечня. 

4. Съсловие – Това е група с нормативно закрепени обичаи и закони, кои-
то се предават по наследство заедно с правата и задълженията. Съсловията се 
базирали на землена собственост. Характерни черти за съсловията са наличи-
ето на социални символи и знаци, титли, мундири, ордени, звания. Своето съ-
вършенство съсловията достигат в Средновековната Западна Европа. Като пра-
вило се диференцират две привилегировани съсловия – духовенство и дворян-
ство – и трето, включващо в себе си всички останали слоеве на обществото или 
т.нар. „трето съсловие“. За разлика от първите две съсловия, това е обложено 
с данъци. През последните десетилетия на XVIII в. третото съсловие е главна 
социална сила, на която се опира Великата френска революция [5].

Съсловията са съществували и в древността. Така например в Древен 
Рим са били известни следните съсловия: Нобилитет – фамилии, които са има-
ли в рода си поне един консул (висша избираема длъжност); Патриции (ари-
стократи) – сенатори (членове на Сената, съвет на старейшините) и конници 
(заможната средна класа); Плебс – народ, предимно селяни и занаятчии.

5. Класи – те притежават редица особености, които ги отличават от по-
сочените по-напред стратификационни системи: не се опират на закони и ре-
лигиозни традиции, принадлежността към класите не е свързана с наследяване 
на привилегии, закрепени чрез закони и обичаи; човек може да стане член на 
класа благодарение на своите усилия, а не да получи тази позиция по рож-
дение; класите възникват в зависимост от разликата в икономическото поло-
жение на групата от индивиди и неравенството за притежание и контрол над 
икономически ресурси; в другите стратификационни системи неравенството 
се изразява преди всичко чрез персоналните отношения на дълга и задълже-
нията – между роба и господаря, между феодала и крепостният, а класовите 
системи напротив – те функционират чрез широкомащабни връзки от безлич-
ностна природа [2], [7].

Исторически аспекти на социалната стратификация
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В съвременната социология съществуват множество класови концепции. 
По-нататък в статията се разглеждат два основни подхода към анализа на кла-
сите – марксистки и градационен.

1. Марксистки подход. Най-активно понятието „класи“ се използва от 
марксистите, независимо от това, че определение на тази категория в работите 
на К. Маркс няма. За главен класовообразуващ признак според него се сочат 
средствата за производство. Най-важна проява на класовите отношения е екс-
плоатацията на една класа от друга. На всеки етап от развитието на човешкото 
общество КАРЛ МАРКС определя основните класи, съответстващи на дадения 
способ на производство – роби и робовладелци, феодали и крепостни селяни, 
капиталисти и работници.. Делението на обществото на класи се явява резултат 
от общественото разделение на труда и формирането на частнособственически 
отношения. Според К. Маркс класата в своето развитие преминава през два 
етапа – от „класа в себе си“ до „класа за себе си“. „Класата в себе си“ представля-
ва формираща се класа, която не осъзнава своите класови интереси. А „класа за 
себе си“ – това вече е напълно формирана класа, осъзнаваща своите интереси.

2. Градационен подход. При него се отчита не един, а няколко критерия 
за класообразуването – род, занятие, източник и размер на дохода, ниво на об-
разование, стил на живот. Сред този модел на стратификация, приета най-ве-
че в западната социология, най-голямо разпространение получава моделът на 
ЛОЙД УОРНЪР. Той определя три класи и по две страти във всяка класа. Те 
са: висша висша – династична класа – богати семейства със знатен произход; 
нисша висша – хора с висок доход, новобогаташи; висша средна – висококва-
лифицирани лица, заети с умствен труд, имащи високи доходи – юристи, ле-
кари, научен елит, мениджъри и др.; нисша средна – неквалифицирани „бели 
якички“ – чиновници, секретари, касиери,сервитьори и също така дребни соб-
ственици; висша нисша – работници на физическия труд; нисша нисша – на 
бедните, безработните, бездомните, чуждестранните работници.

По-съвременна класификация на класите дава през 20014 г. ЛЕОНАРД 
БИИГЛИ. Визирайки преди всичко съвременното американско общество, той 
смята, че класовата стратификация изглежда по следния начин: 1. Супер бога-
ти  – притежатели на над 350 млн. долара, милиардери, мултимилионери, из-
вестни богати изпълнители, получили престижно университетско образова-
ние; 2. Богати – домакинства с доходи над 1 млн. лв., притежатели главно на 
недвижимо имущество, най-често с колежанско образование; 3. Средна класа – 
работещи с образование от колежи и с доходи над средните, типични заплати 
от $40,000 до $57,000; Работещи – основно със средно образование, изпълнява-
щи силно рутинна работа с ниска икономическа сигурност и заплащане около 
$26,000 – $40,000; Бедни – притежаващи някакво образование, предимно сред-
но и получаващи около 18 хил. долара годишно, намиращи се на линията на 
бедността.

6. Меритокрация. Това е друга система на социална стратификация, 
при която личното усилие и заслуги определят нивото на социалното положе-
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ние. Високите нива на лични усилия водят до заемането на висока социална 
позиция. Концепцията за стратификация основана на меритокрация е идеал, 
т.е. историята почти не познава такова съвременно общество стратифицира-
но главно върху заслугите на отделните личности. Това е така, защото поради 
сложната структура на обществата, процесите на социализация и реалности-
те на икономическите системи, социалното положение се влияе от множество 
фактори, а не от заслугите.По-нататък в статията става въпрос за предмодерни 
общества с проява на меритократичност.

Терминът меритокрация е сравнително нов. Той за първи път е използ-
ван от британския политик МАЙКЪЛ ЙЪНГ в неговото сатирично есе „Въз-
ходът на меритокрацията“ (1958) и в превод означава „печелене на сила“, „пре-
възходство“ – от лат.ез. mereoto – печелене и гр. ез. cracy – сила, правило. В това 
есе терминът има отрицателни конотации (второстепенно значение на думата, 
в контекста но използването ѝ), тъй като авторът поставя на критика подборът, 
чрез който се влиза в елита и резултатите от това обществото да бъде управля-
вано от така диференцираната група. Тази система позволява всеки, който е 
положил изпита да стане държавен служител, позиция, която би донесла богат-
ство и чест на цялото семейство.

На различни места по света, в различна степен се използват системи, 
определящи меритократичния елемент. Например в САЩ през 1881 г. е приет 
Законът за реформа на държавната служба в Пендълтън, който предвижда, 
че държавните работни места трябва да се възлагат на базата на заслуги чрез 
конкурентни изпити, а не като връзки с политици или политическа принад-
лежност. Подобни текстове се предвиждат и в българския Закон за държав-
ния служител (1999)[1], който в чл. 10. (1) повелява, че постъпването на дър-
жавна служба в съответната администрация задължително се предхожда от 
конкурс.

Най-честата форма на съществуващ меритократичен скрининг (преся-
ване, селектиране) е степента на завършено университетско образование. Ви-
сшето образование е меритократична, но несъвършена скринингова система 
по различни причини, като например липсата на световни стандарти и липсата 
на достъп до висше образование, това, че понякога талантливи хора не могат 
да участват поради липса на доходи. Образованието само по себе си не пред-
ставлява цялостна меритократична система, тъй като меритокрацията трябва 
автоматично да придава сила и власт, което образованието не може да изпълни 
самостоятелно.

Но меритократичността не е американско „изобретение“. Още през 200 г. 
пр.н.е. династията Хан в Китай въвежда административните назначения да се 
основават единствено на зaслуги.

Първата европейска власт за осъществяване на успешна меритократична 
държавна служба е през XVII в. – британската администрация на Индия пове-
лява мениджърите на компании да наемат и насърчават служители въз основа 
на конкурсни изпити, за да се предотврати корупцията и фаворизирането.

Исторически аспекти на социалната стратификация



234

В съвременността Сингапур описва меритокрацията като един от офи-
циалните си ръководни принципи за формулиране на вътрешната публична 
политика, поставяйки акцента върху академичните постижения като обекти-
вен индикатор за заслуги.

В Еквадор, под егидата на Министерство на труда е създаден Еквадорски 
институт за меритокрация, под наблюдението и техническия съвет на прави-
телството на Сингапур [10], [12].

Според ОШО [21] само лицата с подходяща квалификация трябва да мо-
гат да гласуват. Освен това всички политици трябва да имат подходящи уни-
верситетски степени. Само гениите на света трябва да управляват. Той пред-
полага, че първо отделните нации трябва да станат меритокрации, след което 
всички те могат да се обединят, за да формират глобална меритокрация.

Често се смесват стратификация и класово разслояване. Интерпрети-
рането на това съотношение е като род към вид: социалната стратификация е 
общото понятие за всякакво разслояване, докато класовото разслояване е само 
негов тип. Класовото разслояване е частен, основен вид стратификация, а кла-
совият подход е основен аспект, ракурс на социалната стратификация [6, с.17].

Стратата се различава основно по нивата на доходи; основни черти на 
образа на живот; включеност във властовите структури; отношение към соб-
ствеността; социалния престиж; самооценка на личната позиция в обществото.

Класата се различава основно по: мястото в системата на общественото 
производство; отношението към средствата за производство; ролята в общест-
вената организация на труда; размера на полученото богатство.

Когато се говори за стратификационен статус следва да се отбележи, че 
той е индивидуален и общностен [6]:

Индивидуален стратификационен статус. Върху него влияе семейството 
като първично социално обкръжение на отделния човек. ЕГЪН БЪРДЖЪЛ [9] 
изтъква няколко особености на индивидуалната стратификация: 1.подредбата 
е по индивидуални критерии; 2.тя често не съответства на социалното ранжи-
ране; 3.за разлика от груповата индивидуалната стратификация обикновено е 
временна; 4.подреждането в йерархията се променя независимо от усилията на 
отделния индивид за продължаване на статуквото; 5.рангът в индивидуалната 
стратификация зависи в голяма степен както от индивидуалното положение, 
така и от заеманата позиция – когато се променят и постиженията, и позиция-
та, променя се и системата на индивидуална стратификация. Същевременно Е. 
Бърджъл подчертава връзката между индивидуалната позиция, постижението 
и репутацията и ранга на съответното семейство, вкл. присвояването и унас-
ледяването на семейната собственост, власт, авторитет, политическо и религи-
озно влияние, професия, контролни позиции и др. Индивидуалната стратифи-
кация не съществува в обществото автономно, сама за себе си. Тя винаги е гру-
пово, слоево детерминирана, при това в два плана. Първо отделният индивид 
влиза в различните отношения на неравенство не просто като психо-биологич-
на уникална индивидуалност, а винаги като член на съответни общности, на 

Георги В. Колев



235

определени групи и слоеве. Несамостоятелността на индивидуалния статус ни 
най-малко не води до някакво унифициране, уеднаквяване на иначе „неповто-
римите“ индивидуални позиции. Напротив комбинациите стават практически 
неизброими. Два индивида с едно и също професионално положение могат да 
имат и често имат твърде различен (резултативен), стратификационен статус, 
тъкмо поради различията в семейните им ситуации – брой на трудово заетите 
и величина на техните доходи, притежаване и разполагане с различни матери-
ални и културни ресурси. Например, обработваемата земя, къщата, вилата, ко-
лата и т.н. най-често са юридическа собственост само на един член на домакин-
ството, на практика с това имущество разполагат всички останали членове на 
домакинството. А ако към всичко това се прибави и влиянието на други групи, 
слоеве, кръгове, в които участват или се причисляват, то конкретните варианти 
стават наистина неизброими.

Общностен стратификационен статус [6] – Различават се седем общ-
ностни стратификационни статуса: 1.Собствено родов (кръвно-родствен) – 
статус на роднините по права линия – родители и прародители на отделното 
лице; 2.Съпружески: статус на съпруга(та) и съпружеските родители на отдел-
ното лице; 3.Роднински: на най-близките роднини – извън горните – на лице-
то и на съпругата; 4.Приятелски: статус на най-близките приятели на лицето; 
5.Служебен: статус на най-близките колеги на лицето; 6.Съседски: статус на 
най-близките по честота на общуване съседи на лицето; 7.Политически, култу-
рен, развлекателен: статус на съмишленици на лицето, имащи общи интереси и 
ценности. Те могат да се обозначат като „допълващи статуси“, които придоби-
ват стойност на стратифициращи само в зависимост от степента и насоката им 
на влияние върху индивидуалния статус на отделния човек.

Цялостният социален (стратификационен) статус може да се интер-
претира като включващ три основни страни, в три основни типа измерения [6]: 

1. Собствено социалногрупово положение или индивидуален стратифи-
кационен статус – собствен социален статус на отделното лице или субстан-
ционално-атрибутивен статус. Условно може да се нарича „статичен“ аспект на 
социалния статус, доколкото неговите измерения (подстатуси) фиксират пози-
цията на отделния индивид към дадения момент. 

2. Динамичен стратификационен статус (функционално-релационан) – 
включващ като два свои основни момента мобилностния и общностния соци-
ално-стратификационни статус. Условно може да се обозначи като „динами-
чен“ аспект на социалния статус, доколкото включва в себе си онези измерения, 
които са свързани със социалния произход и перспектива, както и с общност-
ните фактори (извън собствения социален статус), които влияят за промени по 
вертикалата в социалното положение на личността и за нейната устойчива или 
лабилна позиция в даден социален слой, а също и за преминаването ѝ от един 
в друг социален слой. 

3. Субективен статус – това е съвкупността от онези субективни ха-
рактеристики на отделния човек, представящи неговото социално положение 
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и общия стратификационен контекст, видeни през очите на неговия собствен, 
субективен свят. В такъв смисъл има основания това измерение да се третира и 
като включено в първото, в индивидуалния стратификационен статус. Но има 
и друга логика. Докато в първите две основни страни, измерения на цялост-
ния стратификационен статус акцентът е върху обективно-регистрируемите 
параметри на социалното положение, то тук акцентът е върху това как отдел-
ното лице се вписва само в системата на социалното разслояване, как и къде 
то се поставя сред различните социални неравенства. Субективният статус не 
трябва да се интерпретира като допълнителна притурка към цялостния социа-
лен статус, а като същностен конституиращ елемент или момент на последния. 
Идентификацията, чувството на принадлежност към даден социален слой е 
от първостепенна важност както за адекватната самооценка, така и за стабил-
ността на отделния слоеви член, за неговата удачна и успешна реализация и 
просперитет.

В заключение може да се напише следното:
1. Историческият преглед на развитието на социалната стратификация 

показва, че тя е необходима, неизбежна и свързана с многообразните 
потребности, функции и социални роли.

2. Социалната стратификация обезпечава оптималното функциониране 
на обществото.

3. Социалната стратификация се основава на социалната диференциац-
ия, но не ѝ е идентична – тя е по-широко понятие и невинаги се свърз-
ва с неравенството, за разлика от социалната стратификация.
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ  
И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

Георги Ч. Сотиров

INSTITUTIONALIZATION  
AND DEINSTITUTIONALIZATION IN BULGARIA

Georgi Ch. Sotirov

ABSTRACT: The present scientific work examines the institutionalization and deinstitu-
tionalization in Bulgaria. Institutionalization refers to the process as well as the outcome 
of the process in which social actions turn into sustainable socio-structural relations and 
interactions. One of the most serious consequences of institutionalizing children and young 
people with and without disabilities – alongside social victimization – is social alienation – 
understood as “multiple forms of limiting personal, social, political and financial opportu-
nities and their stigmatization.

Taking the view that every child, regardless of age, needs to be cared for and loved in Bul-
garia, a social model of deinstitutionalisation of childless cares is introduced. “Deinstitu-
tionalization of childcare is a social reform that seeks to completely change the pattern 
of providing protection and support for children whose families have difficulty in raising 
them“.

KEY WORDS: institutionalization, deinstitutionalization in Bulgaria

Настоящия научен труд се разглеждат институционализацията и деин-
ституционализацията в България. Под институционализация се разбира про-
цесът, а също така и резултатът от процеса, в който социалните действия се 
превръщат в устойчиви социално-структурни отношения и взаимодействия. 
Една от най-тежките последици на институционализацията на децата и млади-
те хора с и без увреждания – успореднo със социалната виктимизация, е соци-
алното отчуждение – разбирано като „многообразни форми на ограничаване 
на личните, социалните, политическите и финансовите възможности и тяхната 
стигматизация. 

Водейки от тезата, че всяко едно дете, независимо от възрастта си има 
нужда да бъде обгрижвано и обичано в България се въвежда социален модел 
на деинституционализация на децата лишени от грижи. „Деинституционализа-
цията на грижата за деца е социална реформа, която цели цялостна промяна на 
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модела на предоставяне на закрила и подкрепа за деца, чиито семейства срещат 
трудности в тяхното отглеждане. 

В българската социология социалната институция се дефинира като „един 
от основните субекти в обществената действителност”, в която се „извършва 
определена дейност по създаването на материални и духовни блага, по обслуж-
ването на хората при задоволяване на техните потребности, по управлението 
на обществото” [6]. „Теоретичните и емпиричните изследвания се насочват към 
дискутиране на основните напрежения и противоречия, задвижващи или спи-
ращи процесите на промяна в икономиката, политиката, институционализира-
нето на демокрацията и правовия ред, социалната стратификация, ценностите, 
светогледите и идентичностите, публичността и медиите, социалните групи и 
гражданството“ [5]. Социалната институция включва определен брой хора, со-
циални вещи и „дадена съвкупност от социални предписания, норми и правила 
(писани или неписани), които регламентират изпълнението на функциите ѝ, 
нейното поведение, работата на хората в нея” [6]. 

Под институционализация се разбира процесът, а също така и резултатът 
от процеса, в който социалните действия се превръщат в устойчиви социално-
структурни отношения и взаимодействия. Терминът „институционализация-
та” обхваща процеса и възникващото в резултат на този процес състояние на 
индивида като личност, при което той стават неспособен или неприспособим 
към социалния живот извън институцията. Пример за това са Домовете за деца 
от 7 до 18 години. Подобна институционализация обикновено протича в т.нар. 
от Гофман „тотални институции”. 

Една от най-тежките последици на институционализацията на децата и 
младите хора с и без увреждания – успореднo със социалната виктимизация, 
е социалното отчуждение – разбирано като „многообразни форми на ограни-
чаване на личните, социалните, политическите и финансовите възможности” 
[9] – и тяхната стигматизация. Например в много страни от Централна и из-
точна Европа (в т.ч. и в България) битува схващането, че децата от домовете 
са загубени за обществото, че те са само едно социално бреме и едва ли заслу-
жават да бъдат обект на серизна и адекватна грижа от страбна на обществото. 
Медийните акценти върху девиантни прояви на тези деца само затвърждават 
подобни етикети и стигми.

Водейки от тезата, че всяко едно дете, независимо от възрастта си има 
нужда да бъде обгрижвано и обичано в България се въвежда социален модел 
на деинституционализация на децата лишени от грижи. „Деинституционализа-
цията на грижата за деца е социална реформа, която цели цялостна промяна на 
модела на предоставяне на закрила и подкрепа за деца, чиито семейства срещат 
трудности в тяхното отглеждане“ [7]. Този процес за деинституцуонализацията 
в България започва след ратифицирането на Конвенцията за правата на детето 
през 1991 г. както е посочено в Декларацията за правата на детето, “детето по-
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ради физическата и умствената си незрялост се нуждае от специални гаранции 
и грижи, включително подходяща правна защита, преди, както и след ражда-
нето си” [1].

Ж. Жечев определя два смъсъла на термина деинституционализация – 
тесен и широк смисъл. Според него“ тесният смисъл определя намаляването на 
броя на хората, живеещи в институции, като ги довежда към вътрешна среда 
или в среда, близка до вътрешната, развита като мрежа от услуги в обществото. 
В по-широк смисъл деинституционализацията е процес, в който интересът към 
благополучието на клиента става централен и системата поставя собствените 
си интереси (или многократно противоположни интереси) настрана” [14]. 

През 2010 г. след финансиране на България от Европейският съюз започ-
ва цялостна програма за деинституционализация и възоснова на това е създа-
дена Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в 
Република България“. Този документ регламентира политиката за извеждане на 
децата от домовете (институциите) за сираци и отглеждането им в приемни се-
мейства. Този процес за предоставяне на услуги за деца и семейства е определен 
да се реализира до 2025 г.

Стъпките за ликвидиране на “тоталните институции“ за деца започват в 
през 60-те и 70-те години на ХХ век в Западна Европа, САЩ, Канада, Австра-
лия и Нова Зеландия. Възникването и развитието на движението за деинсти-
туционализация е свързано с желанието да се отстранят социалната изолация 
на децата. 

Познати са различни политики и практики на деинституционализация. 
Например във Франция още в началото на 19 век е имало две големи села от 
смесен тип, в които хората с увреждания са живеели равнопоставено с остана-
лите жители и са вземали активно участие в социалния и икономическия жи-
вот на домакинствата. Великобритания и Италия са единсвтените европейски 
страни, които са се отказали от специални психиатрични заведения, а хората 
с психиатрични проблеми са били приведени в режим на свободно съществу-
ване в обществото. Мнозинството от децата с тежки физически увреждания в 
мнозинството западноевропейски страни днес се възпитават по домовете си, 
а не в специлизирани интернати, а децата с умствени увреждания по-често се 
хоспитализират, но продължителността на хоспитализацията е съществено съ-
кратена. В тези страни продължават да съществуват специални училища, но 
условията на живот и образование в тях са максимално близки до семейната 
среда и целта децата и младежите с увреждания да се подхотвят по начин, кой-
то да им позволи да преминат в общообразователните институции. “Въпреки 
това проблемите на децата от домовете, свързани с тяхната готовност за живот 
извън институциите и начините за справяне с житейските им проблеми в ес-
тествена социална среда, сякаш остават под булото на повседневните предраз-
съдъци и негативни стереотипи“ [3; 4].
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Официално през 2010 година започват интензивните процесите на деин-
ституционализация в България. В приетата Националната стратегия за „Визия 
за деинституционализацията на децата в Република България” под „деинститу-
ционализация” се разбира „процес на замяна на институционалната грижа за 
деца с грижа в семейна или близка до семейната среда в общността, като не се 
ограничава само до извеждане на децата от институциите [8]. Според С. Или-
ева „Деинституционализацията е образно затваряне на големи институции – 
различни домове за сираци, където се предполага, че децата са изолирани“ [11]. 
Според нея нови, алтернативни услуги за деца са разлините център за настаня-
ване от семеен тип за временно настаняване; кризисен център; преходни жили-
ща; защитени жилища и други. по особен начин да възпроизведе структурата 
на по-големите институции, като ги направи по-малки. Те също се управляват 
от директори и техният персонал включва преподаватели и социални работ-
ници, като по-големи домове. Единствената индикация в тази характеристика 
е малкият брой деца, които живеят в тях и които са в домове, оборудвани така, 
че да приличат на семейни жилища, т.е. децата отново са сегрегирани. Тези деца 
минават през преход на развитие на различни нива в живота – от дете до стар 
човек. „Тези преходи са еднакви за всички хора – всички споделят едни и същи 
основни етапи в пътуване от детството през младостта, средната възраст и ста-
ростта“ [12], затова всички деца, незавиимо от социалния им статос трябва да 
живеят по единн и същ начин в обществото и да се социализират еднакво. Това 
е процес на предотвратяване на настаняванията на деца в институциите, съз-
даване на нови възможности за децата и семействата да получат подкрепа в 
общността и протича на много нива: 

• работа със семейства и специалисти от социалната сфера и близки до 
нея области по превенция на изоставянето и институционализацията 
на деца с цел да се ограничи и постепенно прекрати постъпването на 
деца в институции, както и да се подкрепи реинтегрирането на децата 
в родните им семейства;

• реформа и работа в системата за социално подпомагане за реализира-
не на програми за социална подкрепа и закрила в подкрепа на родното 
и разширеното семейство за превенция на изоставянето и отглеждане 
на децата в семейна среда;

• разкриване на алтернативни услуги и форми на грижа, за да се създаде 
възможност за извеждане на децата от институциите или предотвратя-
ване тяхното настаняване; 

• насърчаване развитието на осиновяването и приемната грижа с фокус 
върху развитие на услугите за деца 0-3 години;

• ангажиране на обществеността в подкрепа на децата, напускащи ин-
ституции, за тяхното социално включване;

• поставяне на децата и семействата в центъра на работата на всички, 
работещи с деца” [8]. 
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Отделите „Защита на детето”, като основен проводник на държавната по-
литика за децата, са натоварени с извършването на обективна оценка на всеки 
конкретен случай, като практиката е да се направи всичко възможно да се реа-
лизира превенция на изоставянето. Тези отдели осигуряват сами, или с външ-
ни доставчици на услуги ефективна социално-психологическа и материална и 
финансова подкрепа в семейна среда и по този начин „свиват” входа в инсти-
туциите. “Изхождайки от правото на всяко дете да живее с биологичното си 
семейство, когато това е в негов интерес, работата в периода на настаняване в 
приемно семейство е насочена към запазване и стимулиране на връзката дете – 
родител. В периода на настаняване на детето в приемно семейство на биоло-
гичните родители се предоставя подкрепа и се насочват към услуги, които биха 
подпомогнали процеса на реинтеграция на детето” [2].И обратно – изходът от 
домовете за деца вече е много по-отворен, отново в резултат на ефективна ра-
бота и подкрепа на детето и семейството за успешна и трайна реинтеграция. 

Според тази стратегия основните принципи, на които се базира децен-
трализацията са:

• „Действия в защита на най-добрия интерес на детето съобразно Кон-
венцията на ООН за правата на детето е водещият принцип, съглас-
но който интересът на детето трябва да се поставя над интересите на 
всички други, включително родители, потенциални осиновители, при-
емни родители или персонал от институцията.

• Семейството е най-добрата среда за развитие на детето – всички рабо-
тещи в сферата на деинституционализацията трябва да имат еднакво 
разбиране за отрицателното влияние, което има институционалната 
грижа върху децата и за това, колко е важно детето да се отглежда в 
семейна среда.

• Социалното включване на децата е от първостепенно значение – то 
трябва да се постига чрез осигуряване на възможност за всички деца 
да участват във всички аспекти на живота на общността, включително 
да посещават местни детски градини и училища и да ползват местните 
здравни, транспортни и други обществени услуги“ [8]. 

Днес се смята, че са върнати в семейството и в общността над 5 300 от 
децата, живели в институция. За успешна реинтеграция и социализация семей-
ствата и децата се подкрепят от държавата и от НПО, работещи с проблеми на 
деца, изпълняващи често държавно делегирани дейности [15]. 

За децата, оставащи в институциите днес се грижат възпитатели, педа-
гози, психолози, социални работници. Всеки от тях трябва да познава много 
добре и да прилага ефективно основите и методите на социалната работа, за да 
може успешно да улови и формулира проблемите на детето, да направи вярна 
оценка на рисковете за него и на потребностите, да изработи и приложи най-
ефективния план за действие и за развитието на едно дете. Освен това всеки 
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от този педагогически колектив със своя професионализъм, компетентност и 
човешки качества, трябва да се води от някои основни измерения и принципи 
на възпитание на децата:

– принцип на практичеста приложимост, реалистичност и връзка с жи-
вота; 

– принцип на позитивност, опора на положителното, доверие във въз-
можностите на възпитаника, съчетани с взискателност и изисквание;

– принцип на възрастово и индивидуално-личностен психологически 
подход;

– принцип на единство във възпитателните въздействия и изисквания;
– съгласуваност, координираност и комплексен подход във възпитанието;
– системност, последователност, продължителност и непрекъснатост на 

процеса;
– хуманност и толерантност; 
– възпитание в процеса на труда.

Въпреки някои частични успехи в процеса на деинституционализация 
все още съществуват множество проблеми. На първо място е недостатъчния 
брой услуги за деца и семейства, които да отговарят комплексно на потребно-
стите и неравномерно разпределение на територията на страната. За децата с 
увреждания е особено важно при тяхното социално включване да не се сблъск-
ват с различни архитектурни и транспортни бариери, които днес са повсевмес-
тен факт в страната и др.

Подобна формулировка и заложените подходи, приниципи и методи на 
работа в стратегията изискват въвеждане на съвременни, интердисциплинарни 
методи на работа със семействата и децата, наличие на финансов ресурс, многоо-
бразие от социални услуги и свободен достъп на децата и семействата до тях и др.

Съвременният период на деинституционализация носи в себе си остатъ-
ци от държавната политика на близкото минало. Практическият опит в Европа 
е показал – примерите с Италия и Великобритания, че дори при успешно про-
веждане на деинституционализацията, се запазва тенденцията да се използват 
традиционни авторитарни подходи и методи за организация на социалното 
обслужване на децата в риск. Дори само поради това, че деинституционализа-
цията предполага въвеждането на нови, кардинално различни подходи на ор-
ганизация. Самият процес на деинституционализация се сблъсква често със 
съпротива както от страна на специалистите, така и от страна на децата в риск. 
В България липсват изследвания върху процесите на деинституционализация, 
а приеманите и прилаганите социални политики и практики към оглеждане-
то, възпитанието и образованието на децата в риск често изглеждат стихийни, 
авторитарни и изключващи мнението на самите деца, техните реални потреб-
ности. Самата „философия” за бърза, тотална и извършена веднага деинсти-
туционализация, без реално съществуваща „гостоприемна” социална среда за 
тези деца, е изключително вредна.
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Основният извод, който се може да се направи е необходим анализ на 
тенденциите в процесите на институционализация и деинституционализация, 
на социалната интеграция и включване на децата в риск с цел да се постигне 
оптимизиране и повишаване на ефективността на тези процеси, като се отчетат 
социалните ефекти, защото „в съвременния свят, превърнат в единно иконо-
мическо, политическо, информационно и културно пространство, ролята на 
държавата не може да се елиминира“ [13].
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КРЕАТИВНОСТ И ЕКИПНА РАБОТА –  
ОСНОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СЪВРЕМЕННИЯ 

МОДЕЛ НА ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ГАЙДА
Данаил Е. Желязков

CREATIVITY AND TEAM WORK –  
MAIN CHARACTERISTICS OF THE CONTEMPORARY 
MODEL OF EDUCATION IN GUIDELINES TRAINING

Danail E. Zhelyazkov

ABSTRACT: Creativity and teamwork are presented as a key feature of a modern model of 
educated learners in bagpipe education. The opportunities for social skills in bagpipe train-
ing have been explored through teamwork. Opportunities to regulate behavior through 
team role modeling are outlined.

KEY WORDS: bagpipe, creativity, teamwork, social skills, training.

Проблемът за креативността в екипната работа е актуален с това, че обу-
чението по гайда е една от най-специфичните части във всеки етап от подго-
товката /начинаещи, средно ниво и напреднали/ на гайдари. Обучението на бъ-
дещите изявени музиканти-инструменталисти по гайда изисква не само инди-
видуална, но и екипна работа. Формирането на социални знания, умения, нави-
ци може да се осъществи при работа в екип. Този вид дейност ще допринесе за 
реализация на придобитите умения чрез камерно-ансамбловото – еднородно 
и разнородно, както и чрез оркестровото свирения. В процеса на музициране, 
както и при подготовката за реализирането на сцена на усвоените творби, се 
създават условия за работа в екип.

Развитието на уменията за работа в екип е резултат от използването на 
продуктивни стратегии на обучение, ориентирани към осмислянето и модифи-
цирането на собственото поведение. Aкцентира се на съвместното изпълнение 
на задачи, за които участниците нямат предварително отработени стратегии на 
действие. Дейностите изискват емоционално ангажиране и нестандартно ми-
слене, като основният формиращ механизъм е обратната връзка, която всеки 
участник получава за своето поведение и постижения в процеса на обучение-
то. Постигането на промяна и на ново качество на практикуване на уменията 
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се разгръща като резултат от поставянето на индивидите в ситуация на прак-
тическо действие и експериментиране. Така те не само обсъждат готови кон-
цептуални схеми, но и създават свои схеми, правят обобщения на основата на 
личното си участие и наблюдения върху ситуацията. 

Психодинамичниат подход е фактически най-ранният психологически 
подход към изследването на мотивацията за креативна дейност, при който 
интерес представляват идеите и схващанията на представителите на хуманис-
тичната психология за креативността, мотивирана от удоволствие и удовлетво-
рение, преживяни от човека в процеса на творческата дейност. Подобни идеи 
са изказани за пръв път от психолози, които се стремят да докажат, че креа-
тивността може да се прояви само при липса на външен контрол. Сред тях на 
първо място заслужава да се спомене К. Роджърс [1954], който смята, че кре-
ативността е мотивирана от тенденции, свързани със самоактуализацията на 
индивидите – подтик за реализиране на вътрешния им потенциал. K. Роджърс 
допуска, че всеки има мотив за самоактуализация. На свой ред Е. Маслоу обяс-
нява самоактуализираната креативност като спонтанно изражение на човека, 
чиито първични потребности са удовлетворени. Е. Маслоу приема, че не цялата 
креативност е самоактуализирана и че хората със специален талант може да са 
креативни без да достигат до самоактуализация. [3, с. 261].

На фундаментално равнище креативността играе важна роля в живота и 
на отделния човек, и на обществото като цяло. В житейските представи твор-
чеството често се асоциира с върховните постижения на човешкия гений. Това 
е така, защото именно с тях свързваме възхода на човешката цивилизация – на-
предъка в науката и развитието на изкуството. Л. Виготски е забелязал, че ние 
охотно признаваме и лесно узнаваме творчеството в дейността на Л. Толстой, 
Ч. Дарвин, но обикновено ни се струва, че в живота на обикновения човек това 
творчество не съществува. Всъщност, казва авторът, творчеството присъства 
не само там, където създава велики исторически произведения, но навсякъде, 
където човекът фантазира, комбинира, изменя и създава нещо ново, каквато и 
трохичка да изглежда това ново в сравнение с творенията на гениите [1].

“Креативността се смята за особено необходима за живота в съвременно-
то общество, чиято основна характеристика е промяната. Ние не знаем какъв 
ще бъде светът утре – ценностите са бързопреходни, откритията остаряват още 
с раждането си, условията на труд и технологиите непрекъснато се променят, 
животът на все повече хора е мобилен, приятелствата се създават лесно и бър-
зо се прекратяват… В такива условия успешна реализация и лично щастие ще 
постигнат хората, способни да живеят и работят в променяща се среда, която 
изисква гъвкави действия. Такива хора ще допринесат също за развитие на об-
ществото като цяло.“ [2, с. 7].

Творческото възпитание се налага поради ранното начало на репродук-
тивното обучение. M. Доналдсън посочва, че когато биологичният вид започне 
да разчита не на инстинктивните форми на поведение, а на вътрешните пред-
стави и предсказания, правилността на тези представи и предсказвания става 
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решаващ фактор за оцеляване [4]. Ето защо средствата на културата подпома-
гат усвояването от децата на „верните отговори“, развитието на логическото 
мислене и то не само като система от операции, а като „морал на мислите, вну-
шен и санкциониран от другите“ [9, с. 167]. 

А. Лук посочва ползите и слабостите от репродуктивното обучение. Спо-
ред него то е изгодно поради това, че човек не губи време, а получава знанията 
наготово и може да се движи напред. Но от друга страна, понякога поучителен 
и интересен е не самият факт, а пътят, по който е достигнат. Освен това някои 
аксиоматични положения може да се окажат неверни или приложимостта им 
да е ограничена. А за човек е най-трудно да скъса с привични канони на мисле-
не, да се откаже от възгледи и представи, усвоени в детството [6]. Ако липсва 
баланс в съотношението между репродуктивно и творческо обучение, излиза-
нето от стереотипа и търсенето на нови идеи ще се окажат трудни. Затова е 
важно при образованието и възпитанието да се използват не само репродук-
тивни, но и творчески методи на работа.

Най-изтъкнатият български автор, писал по проблемите на творчеството 
– член-кореспондент Г. Пирьов, многократно е посочвал значението на средата 
за развитието на творческата личност. Според него не може да се отрече ролята 
на наследствеността за развитието на способностите, включително и тези за 
творчество, но тя се ограничава до предаване и унаследяване единствено на за-
ложбите и предпоставките за развитие. Както наблюдателността, така и поло-
жителните особености на мисленето и въображението могат да се възпитават. 
От тази гледна точка от значение са системните упражнения в образователния 
процес, а също и самостоятелната дейност. Значението на средата не се ограни-
чава само с развитието на творческите способности. Тя до голяма степен опре-
деля и степента на индивидуалната потребност от творчески изяви, влияе вър-
ху мотивите за творческа дейност. Без подходяща среда заложбите няма да се 
използват, или пък ще се реализират частично и недостатъчно. А това е голяма 
загуба не само за отделния човек, а и за цялото общество [10].

Необходимостта от целенасочена и системна работа за развитие на твор-
ческите възможности се налага с особена острота през онези периоди от живо-
та, когато са налице достатъчна пластичност и динамичност. Tова са периодите 
на детството и юношеството. Тогава се формират и развиват способностите и 
качествата на личността, които са необходими за творческа дейност. Затова А. 
Толстой твърди, че ако човек не се заема с творчески задачи през детството си, 
през зрялата си възраст той ще може само да копира, подражава [10].

Значението на творчеството може да се опише и в термините на функци-
ите, които то изпълнява. Те са формулирани от Е. Русинова по следния начин: 
отразителна – генерираща опит за пресъздаване; приложна – осигуряваща въз-
можности за адаптиране при промяна в условията; регулативна – осъществява-
ща обмен на ценности, информация, идеи, отношения; креативна – създаваща 
нови идеи, продукти, начини на изразяване и средства; оценъчна – провокира-
ща интерпретации [11].
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Спецификата на педагогиката на творчеството се състои в това, че целе-
полага формирането на творчески мислеща и действаща личност. Педагогиката 
на творчеството изхожда от креативната личност и вижда в нейното форми-
ране целта на педагогиката като теоретична и приложна наука. Тъй като всеки 
подрастващ трябва да постигне качеството да мисли и действа креативно, пе-
дагогиката на творчеството е изходна база при целеполагането на общата педа-
гогика, пронизва всички нейни дялове и изисква тяхното ново структуриране.

Образователното съдържание на креативната педагогика интегрира еле-
менти от всички области на възпитание и обучение. Въпреки че, творческите 
прояви обикновено се свързват с определена сфера на дейност и специфичните 
за нея способности – музикални, математически и т.н., тези специални способ-
ности се развиват на базата на общата креативност, а именно – търсенето и 
намирането на много, разнообразни, оригинални идеи. Възможности за това 
има във всяка сфера на човешката дейност и отношения. За целта се използват 
специално конструирани задачи, упражнения и игри. Възпитателната работа, 
обаче, не се свежда само до тяхното приложение, защото разнообразните ме-
тодики за развитие на креативността, както посочва В. Дружинин, предполагат 
локално въздействие (например различни сборници с нестандартни – творче-
ски – задачи). Те обикновено стимулират усвояването от субекта на някаква 
нова технология на решение. Поради това те носят в себе си несъвършенството, 
че децата се адаптират към изискванията на педагога за приложение показания 
способ на действие, но така тяхното поведение отново е повече възпроизвеж-
дащо, отколкото творческо. В този случай креативността е чисто ситуативна 
характеристика – реакция на външни по отношение на субекта изисквания и 
привнесени проблеми. Подобно креативно поведение има недостатъчна мо-
тивационна база [5]. За да се сформира креативността като дълбинно (лично-
стно), а не само поведенческо (ситуативно) свойство, е необходима също целе-
насочена възпитателна работа по посока формиране и развитие на мотиваци-
ята за творчество. 

Идеята за екипност на хората се основава на принципа на синергията. 
Думата синергия /synergy/ произлиза от гръцкото syn-ergo, което означава 
общо действие. Според принципа на синергията, енергията на една система е 
по-голяма от енергиите на участващите в нея елементи. Поради това ефектът от 
общото действие е по-голям. Според С. Гроздев „обучението е комплексен про-
цес, който може да бъде моделиран, ползвайки идеите и методите на синерги-
ята“ [5]. Това можем да отнесем към всяка дейност от образователния процес, 
включително и към работата по проекти.

Мотивация за творчество се развива когато се развива любопитство и 
интерес към новото, уважение към креативната личност, емоционално отно-
шение към продуктите от творчество и осъзнаване ползата от тях, потребност, 
радост и удовлетворение от творческа изява и откривателство; отношение към 
креативността като към престижно интелектуално качество; стремеж към са-
моутвърждаване и обществена полезност. За целта са подходящи занимания от 
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рода на: възприемане на висококачествени образци на творчеството; предста-
вяне историята и ползата от дадено откритие; запознаване с живота и дейност-
та на видни творци, както и показване на уважение към креативните изяви на 
децата, изтъкване на ползата от тях и изразяване на удоволствие от възпри-
емането им. Развитие на наблюдателността и общите творчески (дивергентно-
мисловни) способности за даване на много, разнообразни и оригинални идеи. 
Възможности за това има във всеки режимен момент и предметна област по-
средством учене чрез откриване, решаване на проблеми, правене на предполо-
жения за причини и последствия, задаване на провокативни въпроси, издигане 
на хипотези. За стимулиране на дивергентно-мисловните способности се из-
ползват специално конструирани задачи, упражнения и игри, които могат да 
поемат съдържание от всяка предметна област и да бъдат предлагани във всеки 
режимен момент, в педагогическите ситуации от различните образователни на-
правления и уроците по отделните предмети. 

Развитие на специалните способности за творчество – математически, 
литературни, изобразителни, музикални, технически и т.н. се осъществява в 
процеса на обучение по съответните учебни предмети, в различни кръжоци, 
извънкласни и извънучилищни форми. По принцип хората достигат висока 
степен на развитие на специалните способности в една или няколко, но не във 
всички области. Рядко се случва едновременно и добър музикант, и задълбочен 
математик, и талантлив художник, и надарен писател, и изявен спортист, още 
повече, че за висока степен на развитие на специалните способности е необхо-
димо дългогодишно специализирано обучение. Специалните способности оп-
ределят най-вече професионалната реализация на личността. Развитието им се 
осъществява при специализираната предметна подготовка (в педагогическите 
ситуации, чрез уроците, в кръжоците, курсовете и школите по рисуване, мате-
матика, музика, танци и пр.). 

Обучението по гайда е най-съществената част от специализираната 
подготовка за специалността музикант-инструменталист – гайдар, изучавана 
в НУФИ „Филип Кутев“ гр. Котел, както и в останалите музикални училища, 
развиващи, под „шапката“ на Министерството на културата прилежащите за 
специалността лични и социални знания, умения, навици. Учебната програма, 
по която се работи, осигурява индивидуално урочно обучение за всеки един 
ученик, по главен специален предмет, като изключение не прави обучението по 
гайда, но и дава възможност за реализация на придобитите умения чрез камер-
но-ансамбловото – еднородно и разнородно, както и чрез оркестровото свире-
ния. В процеса на това музициране, както и при подготовката за реализирането 
на сцена на усвоените творби, се създават условия за работа в екип.

Присъщо е на разбирането за екипна работа да събира по специален по-
вод малка група от хора, но противно на традиционната работна група, екипът 
е нещо повече от механичен сбор на хора. При работната група, мениджърът 
на групата има властта да взема решенията, и се оказва, че макар участниците 
на групата да работят заедно, да си сътрудничат и да са взаимно зависими, те 
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не са съвсем овластени да вземат самостоятелни решенията. При екипът, учас-
тниците, еднакво и силно съпричастни към постигането на общата цел, рабо-
тят заедно, като постоянно зависят един от друг за да я изпълнят, като при това 
създават стабилна среда, в която недостатъците на едни се компенсират от уме-
нията на други. Работейки в екип, учениците се учат да се адаптират, да приемат 
чуждото мнение и идеи, да разчитат един на друг, за да изпълнят мисията си, 
както и да очакват от лидера си да им осигури ресурсите и наставничеството, 
които ще свържат постижението им с останалата част от организацията. 

Екипи не са нужни, когато задачите са прости и рутинни, не изискват 
координация на работата и не са необходими разнообразни познания или уме-
ния. Те обаче, обикновено са най-добрият подход, когато нито един отделен 
човек не притежава правилната комбинация от познания, опит и перспекти-
ва, за да свърши работата. При екипа отделните хора трябва да работят заед-
но, с висока степен на взаимозависимост, като целта представлява уникално 
предизвикателство. Задачите, с които екипът трябва да се справи са два вида: 
рутинни и нерутинни. Около определената рутинната задача, изискваща пове-
че време, се сформира и овластява самоуправляващ се работен екип, като той 
представлява малка група от хора, които сами избират лидера си и при нужда 
могат да поканят към тях да се присъединят нови членове, а и имат право да ос-
вобождават членове, които не успяват да допринасят за постигането на целта, 
или да отговорят на екипните стандарти. Екип по проект се сформира около 
изпълнението на нерутинна задача с точно определена продължителност /вре-
ме за изпълнение/. Когато работата приключи, и при двете екипни разновид-
ности, екипът се разпуска. Предимствата на добре работещите екипи са: могат 
да предлагат творчески решения; груповото вземане на решения обединява по-
силно хората, които ги прилагат; саморазпределят хората по функции, за да се 
възползват от индивидуалните им умения при решаването на комплицирани 
проблеми; разчитат на повече информация и нови идеи тъй като се възползват 
от индивидуалните качества и познания на хората, участващи в тях; екипната 
среда е мотивираща и хората, участващи в екипа в резултат на това дават най-
доброто от себе си. 

Най-важното при ефективния екип е компетентността. Тя се изразява 
в способности, познания, организационна власт, опит, техническо „ноу-хау“, 
нужни за да се свърши работата. Компетентността е основният компонент на 
ефективността на екипа. Ясната, обща цел и измерването на постигнатото 
е втория компонент при ефективния екип. Всеки в екипа би трябвало да може 
ясно и лаконично да обясни целта, както и докъде е стигнал екипа в постигане-
то ѝ. Вярност към общата цел/ангажираност с целта, определя третия компо-
нент и се състои във възприемането на целта на екипа като нещо изключително 
важно и струващо си усилията. 

Всеки екип, при сформирането си, трябва да има поръчител. Поръчите-
лят дефинира обхвата на работата, осигурява нужните ресурси, одобрява или 
отхвърля резултатите от работата на екипа. След това екипът си избира лидер. 
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Една от най-важните характеристики на лидера е, че той е необходимо да при-
тежава традиционните лидерски умения: да има опит с екипната работа; да има 
положителна нагласа към екипната работа; да притежава способност да задава 
посока, която останалите ще следват както и да има добри комуникационни 
умения; да дефинира високи стандарти за изпълнението на работата. Ядрото 
на всеки екип и истински мотор на неговата работа са членовете му. Обеди-
няването на правилните хора, с правилните умения е изключително важно. 
Според експертите, подборът на добри членове на екипа е най-трудната част от 
изграждането на всеки един екип. Подборът се извършва по един или повеме 
от следните начини: 

• Назначаване – поръчителят подбира хората и ги кани в екипа;
• Доброволно – най-силно интересуващите се или най-ангажираните с 

работата сами изявяват желание да се включат в екипа;
• Номиниране – хората, които имат интерес към проекта, номинират 

лица, които имат необходимите умения, заслужаващи доверието им;
Уменията, които е желателно да притежават екипните членове са тех-

нически (конкретни експертни познания), междуличностни (способност да се 
работи ефективно с другите), организационни (способност да се комуникира с 
другите звена в организацията), както и способност да се решават проблеми 
(индивидуална способност да се анализират трудни ситуации и да се намират 
решения, които другите може и да не забелязват). Съществуват и водещи уме-
ния, които членовете на екипа трябва да развият, за да имат успех като екип: 
слушане (да се фокусират не само в информацията, която имат да споделят, но 
и върху информацията, която другите имат да споделят с тях), саможертва 
(може да бъде всякаква – от време и ресурси до позиция), споделяне (готовност 
да се споделя ключова информация, независимо от факта, че чрез нея някой 
друг може да се представи по-добре), комуникация (готовност да се анализират 
причините за успеха или за провала), езикови умения (навика да се говори от-
крито, разбираемо, оптимистично за да не се допуска унижаващо, обидно, до-
миниращо държание, което би превърнало участниците в екипа в съперници), 
усърдна работа (да имат готовност да работят усилено индивидуално, за да 
може впоследствие екипът да работи по-добре), убеждаване (всеки да бъде оку-
ражаван да споделя, защитава и едва в краен случай да преосмисли идеите си).

При сформиране на екип следва да се набира необходимият, но не и по-
голям, брой хора, за извършване на работата. Оптималното определяне на 
броя на членовете е желателно да се съобрази със следните два критерия: *еки-
път да може да се събира лесно и често; *членовете да могат да общуват лесно 
и често. По принцип, малките екипи /от 5 до 10 души/ са по-ефективни, когато 
задачите са сложни и изискват специални умения. По-големите екипи /до 25 
човека/ са по-резултатни тогава, когато задачите им са достатъчно прости и 
недвусмислени.

Уставът на екипа формулира естеството на работата и очакванията на 
ръководството за резултатите. Представлява кратък писмен документ, съдър-
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жащ част или всички изброени неща: име на поръчителя на проекта; очаквана 
времева рамка на работата кратко описание на резултатите от проекта; ползите 
от проекта; бюджет, разпределение и ресурси, с които екипът разполага; право-
мощия на екипа; подпис на поръчителя. 

Регулиране на поведението чрез награди/стимули се явява последна част 
от процеса на изграждане на екипа. Стимулите целят да хармонизират усили-
ята на участниците с по-висшите цели на изпълняваната задача и следва да се 
използват, за да се съчетаят интересите на членовете на екипа с целите на ор-
ганизацията. Екипът не работи във вакуум. Той има нужда от подкрепящата 
среда, която се състои от: подкрепа от ръководството на организацията, под-
ходяща екипно-организационна структура, справедлива система за награди и 
поощрения, добра система за вътрешна комуникация и даване на информация 
за напредъка.

Моделът за десет екипни роли, който ще представим, за пръв път е описан 
в книгата на Татяна Христова, Тодор Христов и Симеон Христов „10-те златни 
правила за работа в екип“. Екипни роли, наричаме онова специфично екипно 
поведение, което е присъщо за участник в екипа и е със специфичен принос за 
изпълнението на екипната цел. Установено е, че ефективният екип е онзи екип, 
в който присъстват относително балансирано всички екипни роли. Ролите се 
определят от характерни поведения за три различни типа хора, които имат раз-
лични приноси в екипната работа – МИСЛЕЩИ ХОРА/РОЛИ – това са хора, 
ориентирани към мисловна дейност. Те са много добри в мисловните операции 
анализ, умозаключения, индукция, дедукция, представи, въображение, про-
гнозиране, предвиждане, стратегическо мислене, абстракции, обобщения. Те са 
мозъчният тръст на екипа, предпочитат нестандартните възможности, обичат 
предизвикателствата, тласкат екипа напред към целта, защитават го от откло-
нения, погрешни ходове, възможни клопки и нереалистични очаквания; ПРА-
ВЕЩИ ХОРА/РОЛИ – участници в екипа, чието поведение е предимно ориен-
тирано към действията, с които екипът може да приключи в точно уговорения 
срок, създавайки качествен продукт, а благодарение на това и да постигне своя-
та екипна цел; ЧУВСТВАЩИ ХОРА/РОЛИ – ориентирани към възприятията, 
чувствата, емоциите. Стремят се да разберат какво е настроението на колегите 
и правят нужното за да ориентират екипа към сътрудничество, взаимопомощ, 
коопериране. Имат изразителна комуникация – говорят ефективно, убеждават 
със завидна лекота, изслушват активно, аргументират се безупречно, успяват 
да установят и поддържат полезни контакти в екипа и извън него, допринасят 
най-много от всички за създаването и поддържането на позитивна атмосфера 
в екипа. 

Хората във всяка от трите групи са силни в определени области и допри-
насят по специфичен начин за изпълнението и успеха на екипа, и съответно 
имат и характерни слабости. 

В групата на МИСЛЕЩИТЕ ХОРА/РОЛИ попадат три характерни екип-
ни роли: човек-идея – най-оригиналният, със своите идеи, виждания, гледни 
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точки, разсъждения, екипен участник. Притежава богато развита фантазия, 
изобретателност и творчески способности. Предпочита да работи сам, в пове-
чето случаи. Използва богатото си въображение, висок интелект и много рядко 
разчита на предишен опит. Мотивиран е от силно развита потребност от само-
реализация. Чувствителен към критиката. Не добре комуникира с тези хора, 
които не успяват да разберат неговите идеи. Освен това е невнимателен към де-
тайлите, от критика и от хора, които не оценяват оригиналността и нестандарт-
ния му поглед.; анализатор – участник в екипа, който оглежда всеки въпрос, 
ситуация, идея от всички гледни точки за да открие стандарти, инструкции. 
Много отговорен към поетите обещания. Не толерира хората, които нехаят за 
работата, равнодушни са, работят немърливо или непретенциозно. По прин-
цип работи по-бавно от другите.; направляващ – предизвиква, към действия, и 
пришпорва колегите си, сам предлага цели, силно мотивиран от потребността 
от постижение и е пълен с енергия човек. Обича да влияе на останалите, да ос-
тавя следа след себе си и е особено активен в процеса на вземане на решения. 
Негова слабост са нетърпението, нетолерантността, безкомпромисното отно-
шение към всичко, което спъва и забавя процеса на работата на екипа. В очите 
на хората може да изглежда агресивен и груб.

В групата на ПРАВЕЩИТЕ ХОРА/РОЛИ попадат три характерни екипни 
роли: 

практик – най-добре от всички се справя със съставянето на план с 
конкретни стъпки. Дисциплиниран човек, реалист, със здрав разум, и прагма-
тично мислене. Той е най-добрият организатор сред колегите си. В работата си 
настоява за ясна цел, норми и процедури на работа. Предпочита устойчивия 
начин на работа, рутината, реда. Не винаги се чувства комфортно, когато някой 
предложи нова идея, и не обича да отстъпва. Слабост е неговата сравнително 
малка гъвкавост., изпълнител – участник в екип, чието поведение е най-силно 
ориентирано към действията качествена работа, точност, премахване на чужди 
грешки. Специфичното за поведението му е, че той разчита основно на себе си. 
Дотолкова е отдаден на стриктното изпълнение на работата, че изпитва страх 
какво би се случило, ако някой друг поеме задачата вместо него. Работи пре-
цизно, проверява по няколко пъти, стреми се да се придържа непрекъснато 
към установени правила, стандарти инструкции. Една от слабостите му е, че не 
толерира нехайността, равнодушието, немърливостта и непрецизността., екс-
перт – участник в екипа, имащ най-много опит, познания, изпитани практи-
чески умения в определена професионална област. Винаги уверен в това, което 
говори и прави, той говори и действа убедително и внушава доверие в колегите 
си. Негова слабост е праволинейността и неотстъпчивостта от изказаните от 
него позиции.

В групата на ЧУВСТВАЩИТЕ ХОРА/РОЛИ попадат три характерни ек-
ипни роли:

контактен човек – участник в екипа, чието поведение е ориентирано 
към успешно изграждане и поддържане на мрежа от контакти по повод ресур-
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си, създаване или представяне на екипния продукт. Може да преговаря и е умел 
в комуникацията „лице в лице“ и по телефона. Притежава изключителна адап-
тивност, изразяваща се в способността му да намери изход от всяко положе-
ние, съекипник – най-добре създава и поддържа неформални връзки в екипа 
и извън него. Работи лесно с хора, подкрепя силните страни на колегите си и 
помага, когато те проявят слабости. Благодарение на него екипът има атмос-
фера на уважение, честни и лоялни отношения. Типични за него техники, при 
нагнетена атмосфера са хумор, окуражителни думи, внимателно изслушване 
на спорещите страни. Слабост е,че на всяка цена избягва напрежението и кон-
фликтите, като е възможно да предизвика латентни/тлеещи конфликти., тър-
говец – най-добре от всички участници в екипа води преговори вътре и вън от 
екипа. Умее да резюмира и перифразира думите на своите колеги по време на 
работни срещи и да ги предлага отново на дискусия. Успява да обедини екипа 
около консенсусно решение за изпълнението на екипната цел. 

Последната, десета, обединяваща роля е ролята на председател. Тази 
роля съчетава менъджерско и лидерско поведение. Председателят подпомага 
участниците в екипа персонално и общо като съветва, наставлява, обучава и 
оценява с цел да коригира поведението на участниците към техните най-силни 
роли и приноси. Това е участникът, който най-силно от всички останали в еки-
па, успява да интегрира усилията и резултатите от работата на трите типа хора 
в екипа – мислещи, чувстващи и правещи – в едно цяло, благодарение на което 
екипът се справя успешно със своята цел.

Превръщането на съвкупност от отделни личности в ефективен екип не 
може да стане изведнъж. Хората влизат в екипното начинание със собствени 
цели. Някои гледат на другите членове като на конкуренти, други може би имат 
лични поводи за недоволство срещу останалите колеги или нямат социални 
умения, необходими за групова работа. За да не се подкопава ефективността на 
екипа се приемат основни правила: присъства се на всички събирания на еки-
па; не се прекъсват срещите/репетициите на екипа за разговори по мобилните 
телефони; всички да съзнават, че се налага да се научат да изразяват конструк-
тивно несъгласието си с останалите, както и да спазват конфиденциалност по 
отношение на случващото се по време на събиранията на екипа; да разбират, че 
истинската цел на екипите е да действат и да дават резултати. Редовните срещи, 
комуникационните връзки, физическото присъствие на едно и също място и 
социалните събития са механизми, чрез които се изгражда екипната идентифи-
кация, групова сплотеност и сътрудничество. 

Лидерът на екипа е човек, който със своите идеи, виждания, начин на 
мислене и поведение създава ценности и увлича хората около себе си. Лидерът 
служи за пример на екипа, той създава нормите, които трябва да се спазват. Ма-
кар че не казва на хората какво трябва да правят, ефективният лидер насочва 
вниманието към действия, които трябва да се предприемат, за да може екипът 
да постигне целите си. Използвайки доказателства и рационални аргументи, 
лидерът насърчава членовете да предприемат стъпките, които са нужни. Ли-
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дерът трябва да си изгради образ на заслужаващ доверие надежден човек. До-
брият лидер открива начин да помогне на членовете на екипа да се представят 
добре. В своята книга, изследваща работата в екип, Р. Хакман заявява, че до-
брото наставничество помага на екипите по три начина: първо, като повишава 
нивото на усилия, които отделните членове влагат в работата си; второ, като га-
рантира, че работата се върши както трябва, и трето, като помага на членовете 
да използват максимално таланта си. В ролята си на инициатор лидерът на еки-
па трябва да се справи със задачата по създаването на усещане за идентичност 
на екипа – психологическото „лепило“, което държи хората заедно. Екипната 
идентичност се проявява в по-голяма готовност за сътрудничество, за размяна 
на информация, в полагането на по-големи усилия, вземането на съвместни 
решения и поставянето на екипните цели пред личните. Когато всички членове 
се идентифицират силно с екипа, наблягат върху сходствата (като потискат раз-
личията) си и се стремят да се съгласяват един с другиго, възниква опасността 
да самоограничат критичното си мислене и дебатите. Разнообразието на мне-
ния отстъпва пред хомогенността. Тези, които „мислят обратно“ могат да бъдат 
„превъзпитани“ или изгонени. 

Неформални лидери са хората, от които останалите търсят неофициално 
съвет, уверение, че са на прав път и посока във всекидневните задачи. Възмож-
но е неформалният лидер да притежава необикновена дарба в междулично-
стните отношения. 

В заключение може да се каже, че развитието на социални умения ед-
новременно с развитието на способностите за творчество в етапа на специа-
лизираното училищното обучение е приоритет на образователната ни систе-
ма. Уменията за взаимодействие, тяхното придобиване и усъвършенстване, в 
едно със създаването на професионални музикални знания, умения и навици, 
е предпоставка за успешна личностна реализация в контекста на съвременните 
изисквания за засилено инвестиране в човешките ресурси. Идеята за непре-
къснато образование като част от съвременната образователна стратегия на 
Европейския съюз е конкретизирана в шест ключови послания, заложени в Ме-
морандума за непрекъснато образование на Европейската комисия по образо-
ванието – „нови основни умения за всички; засилено инвестиране в човешките 
ресурси; нововъведения в преподаването и ученето; оценяване на знанията; 
преосмисляне на консултантските функции; образованието по-близо до дома.
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СЪДАВАНЕ НА КИТАРЕН СЪПРОВОД  
НА ДЕТСКА И УЧИЛИЩНА ПЕСЕН

Даниел В. Василев

CREATING AND ARRANGING GUITAR 
ACCOMPANIMENT OF CHILDREN’S  

AND SCHOOL SONGS 
Daniel V. Vasilev

ABSTRACT: In the Feature is presented an Algorithm for creating guitar accompaniment 
of children’s and school songs according to a known melody.

KEY WORDS: guitar, accompaniment, creating, song

За създаването и изпълнението на съпровод към детска и училищна песен 
е необходим специфичен алгоритъм, за осъществяването на който са необхо-
дими знания, умения и компетентности от различните музикално-теоретични 
и музикално-практически дисциплини изучавани в специалността „Музика“ 
в ШУ „Еп. Константин Преславски“, както и натрупаният опит като изпълни-
тел. За създаването и респективно изпълнението е нужно да са налице всички 
специални музикални способности – фундаментални и изпълнителски [1:150], 
познания по хармония (отнасящи се към хармонизирането на мелодията) и 
аранжиране, за създаването на бас като фундамент на съпровода и избор на 
вид акомпанимент [3:70]. Не на последно място за създаването на съпровода и 
неговият вид, важна роля оказва и етапът на работа в разучаването на песента.

Алгоритъмът е изведен на базата на структурата на музикалният език и 
неговата йерархия: Мелодията – като основна музикална идея и основополагащ 
фактор, Хармонията – като функция, който дооформя и оцветява изложеният в 
мелодията тематичен материал и басовата партия, звучаща в най-ниския регис-
тър и фундамент на цялостната фактура. Точки 4 и 5 по-скоро дават насоки за 
избора на вид съпровод и позволяват на инструменталиста да разгърне творче-
ските си способности и да ги използва адекватно в съответната ситуация.

За практико-приложен пример използваме песента „Есен“ – по текст на 
Д. Спасов и музика на П. Ступел. 
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Пример 1: Mелодия на песента „Есен“

1. Запознаване с мелодията: Необходимо е изпълнителят – акомпанятор 
добре да анализира мелодията, нейния характер, метро-ритъм и особености 
(характерни интонации, специфични ритмични модели и музикална форма);

2. Хармонизиране на мелодията – с буквени означения (БО) на акордите 
или с хармонични функции (ХФ), по избор, според предпочитанията на аком-
панятора. За целта, трябва да са налице задълбочени познания по хармония 
и логичната употреба на акордите (не нарушаващи законите на класическата 
хармония), съобразно тематичният материал и настроението (емоциите), кои-
то носи. Акордите да са съвместими с тоновият състав на темата съобразно 
съответният лад и тоналност.

 
2. Хармонизиране на мелодията - с буквени означения (БО) на акордите или с 

хармонични функции (ХФ), по избор, според предпочитанията на акомпанятора. За 
целта, трябва да са налице задълбочени познания по хармония и логичната употреба на 
акордите (не нарушаващи законите на класическата хармония), съобразно тематичният 
материал и настроението (емоциите), които носи. Акордите да са съвместими с 
тоновият състав на темата съобразно съответният лад и тоналност. 

 

 
БО:   Dm    Gm    Dm      Dm       A7          Dm    Dm      Gm      Dm   Dm     A7      Dm 
ХФ:  Т       S       T           T           D7           T       T          S         T       T        D7      T 
 

Пример2: Хармонизиране на мелодията на песента „Есен“ 
 
3. Създаване на басова партия. Създава се съобразно размера/метрума и 

характера на песента. Задължително е басът, да подчертава силните и относително 
силните времена на съответният размер. На първо време (силно) - най-подходящ е 
основният тон на акорда, по-рядко квинтовия и най-рядко терцовия. При съставните 
размери; 4/4 (2+2) и 6/8 (3+3) е особено удачно редуването на основен и квинтов тон на 
съответният акорд. При създаването на басова партия е необходимо да се съобразим и с 
правилата, познати ни от дисциплината „Хармония”. 

 В този случай, размер ¾ бавно темпо, най-подходящ е бас на първо време, който 
да звучи до края на такта осигурявайки “педално” звучене: 

 

                                       
 БО:  Dm    Gm    Dm      Dm       A7           Dm   Dm    Gm       Dm   Dm   A7         Dm 
 ХФ:  T       S       T           T         D7            T      T         S          T       T      D7         T 

 
Пример3: Избор на басова партия 

 
4. Избор на вид съпровод. Акомпаниментът трябва да е съобразен с основната 

музикална идея и етапа (нивото) на овладяване на песента. Изборът на неговият вид 
(блоков, насрещен, контратантен, арпежиран)[3:70], зависи изцяло от акомпанятора и 
други субективни фактори (трудност на песента, ниво на усвоеност и т.н). 

 Желателно е в началото на разучаването на песента той да бъде по-опростен, за 
да могат учениците да се запознаят с характера на песента и нейните основни 
компоненти - мелодия, ритъм, хармония и т.н. Когато в соловата партия имаме тон, 
които не присъства в тризвучието на съответният акорд е най-добре да не се удвоява в 
съпровода. 

В практико-приложният пример е най-подходяща пулсация на основните 
метрични времена: басът дава основа на първо (силно) време, а акордите са на второ и 
трето. 

Пример 2: Хармонизиране на мелодията на песента „Есен“

3. Създаване на басова партия. Създава се съобразно размера/метрума 
и характера на песента. Задължително е басът, да подчертава силните и относи-
телно силните времена на съответният размер. На първо време (силно) – най-
подходящ е основният тон на акорда, по-рядко квинтовия и най-рядко терцо-
вия. При съставните размери; 4/4 (2+2) и 6/8 (3+3) е особено удачно редуването 
на основен и квинтов тон на съответният акорд. При създаването на басова 
партия е необходимо да се съобразим и с правилата, познати ни от дисципли-
ната „Хармония“.

В този случай, размер ¾ бавно темпо, най-подходящ е бас на първо време, 
който да звучи до края на такта осигурявайки “педално” звучене:

 
2. Хармонизиране на мелодията - с буквени означения (БО) на акордите или с 

хармонични функции (ХФ), по избор, според предпочитанията на акомпанятора. За 
целта, трябва да са налице задълбочени познания по хармония и логичната употреба на 
акордите (не нарушаващи законите на класическата хармония), съобразно тематичният 
материал и настроението (емоциите), които носи. Акордите да са съвместими с 
тоновият състав на темата съобразно съответният лад и тоналност. 

 

 
БО:   Dm    Gm    Dm      Dm       A7          Dm    Dm      Gm      Dm   Dm     A7      Dm 
ХФ:  Т       S       T           T           D7           T       T          S         T       T        D7      T 
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съответният акорд. При създаването на басова партия е необходимо да се съобразим и с 
правилата, познати ни от дисциплината „Хармония”. 

 В този случай, размер ¾ бавно темпо, най-подходящ е бас на първо време, който 
да звучи до края на такта осигурявайки “педално” звучене: 

 

                                       
 БО:  Dm    Gm    Dm      Dm       A7           Dm   Dm    Gm       Dm   Dm   A7         Dm 
 ХФ:  T       S       T           T         D7            T      T         S          T       T      D7         T 
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музикална идея и етапа (нивото) на овладяване на песента. Изборът на неговият вид 
(блоков, насрещен, контратантен, арпежиран)[3:70], зависи изцяло от акомпанятора и 
други субективни фактори (трудност на песента, ниво на усвоеност и т.н). 

 Желателно е в началото на разучаването на песента той да бъде по-опростен, за 
да могат учениците да се запознаят с характера на песента и нейните основни 
компоненти - мелодия, ритъм, хармония и т.н. Когато в соловата партия имаме тон, 
които не присъства в тризвучието на съответният акорд е най-добре да не се удвоява в 
съпровода. 

В практико-приложният пример е най-подходяща пулсация на основните 
метрични времена: басът дава основа на първо (силно) време, а акордите са на второ и 
трето. 

Пример 3: Избор на басова партия
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4. Избор на вид съпровод. Акомпаниментът трябва да е съобразен с ос-
новната музикална идея и етапа (нивото) на овладяване на песента. Изборът на 
неговият вид (блоков, насрещен, контратантен, арпежиран)[3:70], зависи изця-
ло от акомпанятора и други субективни фактори (трудност на песента, ниво на 
усвоеност и т.н).

Желателно е в началото на разучаването на песента той да бъде по-опро-
стен, за да могат учениците да се запознаят с характера на песента и нейните 
основни компоненти – мелодия, ритъм, хармония и т.н. Когато в соловата пар-
тия имаме тон, които не присъства в тризвучието на съответният акорд е най-
добре да не се удвоява в съпровода.

В практико-приложният пример е най-подходяща пулсация на основни-
те метрични времена: басът дава основа на първо (силно) време, а акордите са 
на второ и трето. 

 
   БО:     Dm      Gm       Dm          Dm        A7           Dm      Dm      Gm         Dm     Dm   
   ХФ:       T       S          T               T           D7           T          T          S            T          T 

 
Пример4: Съпровод на песента „Есен“ 1 вариант 

 
Друг вариант на акомпанимент е тази с фигурации по тоновете на акордите: 

 

 
БО:     Dm            Gm             Dm             Dm                A7               Dm              Dm    
ХФ:   T                 S                T                  T                   D7               T                  T 
 

 
           Gm             Dm                   Dm                 A7                  Dm               Dm 
           S                 T                       T                    D7                   T                  T 
 

 
Пример5: Съпровод на песента „Есен“ –2 вариант 

 
Препоръчва се, при използването на този вид съпровод, песента да е добре 

усвоена, тъй като при този вариант на съпровод, арпежираните акорди могат да 
създадат известни затруднения у младите певци, понеже не чуват акорда във вертикал. 

 
5. Създаване на интродукция. По-неопитните изпълнители и особено децата се 

нуждаят от въведение към песента, което да ги ориентира в тоналност, ритъм, темпо, 
настроение. При липса на интродукция, изписана от автора, е необходимо да се състави 
въведение (каденца с участието на главните тризвучия или поне два от тях), в 
съответната ритмическа пулсация, която да завършва на доминанта (D) или тоника (T), 
които биха ориентирали изпълнителя/те в съответната тоналност. Един от най-
подходящите варианти за създаването на интродукция е да се използва тематичен 
материал от рефрена, което особено сполучливо насочва изпълнителя или 
изпълнителите в съответния ритъм, тоналност и настроение на изпълнението. 

Пример 4: Съпровод на песента „Есен“ 1 вариант

Друг вариант на акомпанимент е тази с фигурации по тоновете на акор-
дите:
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Друг вариант на акомпанимент е тази с фигурации по тоновете на акордите: 
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           Gm             Dm                   Dm                 A7                  Dm               Dm 
           S                 T                       T                    D7                   T                  T 
 

 
Пример5: Съпровод на песента „Есен“ –2 вариант 

 
Препоръчва се, при използването на този вид съпровод, песента да е добре 

усвоена, тъй като при този вариант на съпровод, арпежираните акорди могат да 
създадат известни затруднения у младите певци, понеже не чуват акорда във вертикал. 

 
5. Създаване на интродукция. По-неопитните изпълнители и особено децата се 

нуждаят от въведение към песента, което да ги ориентира в тоналност, ритъм, темпо, 
настроение. При липса на интродукция, изписана от автора, е необходимо да се състави 
въведение (каденца с участието на главните тризвучия или поне два от тях), в 
съответната ритмическа пулсация, която да завършва на доминанта (D) или тоника (T), 
които биха ориентирали изпълнителя/те в съответната тоналност. Един от най-
подходящите варианти за създаването на интродукция е да се използва тематичен 
материал от рефрена, което особено сполучливо насочва изпълнителя или 
изпълнителите в съответния ритъм, тоналност и настроение на изпълнението. 

Пример 5: Съпровод на песента „Есен“ –2 вариант
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Препоръчва се, при използването на този вид съпровод, песента да е до-
бре усвоена, тъй като при този вариант на съпровод, арпежираните акорди мо-
гат да създадат известни затруднения у младите певци, понеже не чуват акорда 
във вертикал.

5. Създаване на интродукция. По-неопитните изпълнители и особено 
децата се нуждаят от въведение към песента, което да ги ориентира в тонал-
ност, ритъм, темпо, настроение. При липса на интродукция, изписана от ав-
тора, е необходимо да се състави въведение (каденца с участието на главните 
тризвучия или поне два от тях), в съответната ритмическа пулсация, която да 
завършва на доминанта (D) или тоника (T), които биха ориентирали изпълни-
теля/те в съответната тоналност. Един от най-подходящите варианти за създа-
ването на интродукция е да се използва тематичен материал от рефрена, което 
особено сполучливо насочва изпълнителя или изпълнителите в съответния 
ритъм, тоналност и настроение на изпълнението.

 
     БО:  Gm/D    Dm     Dm       A7        Dm             Dm  add2      Dm             Dm add2 
    ХФ:  S 6/4      T         T          D7        T                  T                  T                 T 
 
 

Пример 6: Интродукция за песента „Есен“ 
 
Когато акомпаняторът прецени, че песента е разучена добре и солистът/те се 

чувства сигурен в изпълнението си, може да разнообрази акомпанимента. Например, в 
началото на куплета, се забелязва редуване на тоника (T), субдоминанта (S) и после 
отново тоника (T). Ако инструменталистът реши, може да използва субдоминантата, 
като лежащ квартсекстакорд S6/4 (т.е. в баса да остане основният тон на тоническият 
акорд).  

Следвайки алгоритъма за съставяне на акомпанимент по зададена мелодия, бихме 
получили следният съпровод: 

 

 
      БО:  Gm/D   Dm    Dm      A7        Dm               Dadd2        Dm               Dadd2 
     ХФ:  S6/4      T       T          D7        T                   T                T                   T 

 
          Dm            Gm/D          Dm             Dm               A7                 Dm            Dm 
          T                S6/4            T                 T                  D7                 T                T 
 

 
         Gm             Dm               Dm                 A7                  Dm              Dm 
         S                 T                  T                     D7                  T                 T 

 
Пример7: Съпровод на песента „Есен“ – цялостен вариант 

 
 
 

Пример 6: Интродукция за песента „Есен“

Когато акомпаняторът прецени, че песента е разучена добре и солистът/
те се чувства сигурен в изпълнението си, може да разнообрази акомпанимента. 
Например, в началото на куплета, се забелязва редуване на тоника (T), субдо-
минанта (S) и после отново тоника (T). Ако инструменталистът реши, може 
да използва субдоминантата, като лежащ квартсекстакорд S6/4 (т.е. в баса да 
остане основният тон на тоническият акорд). 

Следвайки алгоритъма за съставяне на акомпанимент по зададена мело-
дия, бихме получили следният съпровод:

Съдаване на китарен съпровод на детска и училищна песен
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получили следният съпровод: 
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Пример7: Съпровод на песента „Есен“ – цялостен вариант 

 
 
 

Пример 7: Съпровод на песента „Есен“ – цялостен вариант

Изводи: 
Приложението на изведения алгоритъм е свързано със усвояване и при-

добиване на знания умения и компетентности за създаване на съпровод на учи-
лищна песен с помощта на китарата като акомпаниращ инструмент.

Китарният съпровод на училищна песен, създаден по гореописания ал-
горитъм, помага за пълноценно осъществяване на планираните цели и задачи 
в конкретния урок по музика.
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ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ ПО  
ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Даниела М. Димитрова, Албена Д. Иванова-Неделчева,  
Ирина Б. Стоянова

INNOVATIVE TECHNIQUES OF THE MAN  
AND THE SOCIETY IN THE FOURTH CLASS

Daniela M. Dimitrova, Albena D. Ivanova-Nedelcheva, 
Irina B. Stoyanova

ABSTRACT: The modern education has a main goal forming effective and functional 
knowledge and competencies which will serve as a foundation to the students to under-
stand themselves in connection with the nature and society. The current article has a goal 
of presenting innovative instruments, tools, techniques and technologies for more effective 
educational process in the beginning stage of the basic degree of education. The presented 
innovative educational techniques and technologies create an appropriate and available 
educational environment, activate, stimulate and develop the creative and mental capabili-
ties of the student.

KEY WORDS: preschool and primary school education, innovative tools, techniques and 
technologies.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Увод: Българско общество е динамично и етнически разнообразно и като 
такова се изгражда на основата на ценности като човешко достойнство, свобо-
да и равни права. Тези ценности са част от фундамента на нашето образование, 
а това предполага възможности за осъществяването на диалог между различ-
ните култури, за комуникация с другите – различните от нас. Образованието 
трябва да дава възможности за опознаване на културите на различните етниче-
ски общности у нас, за да може да се разберат, приемат и уважават различията, 
основаващи се на етническата принадлежност. Училището, учебната докумен-
тация, класическите и интерактивните методи на обучение са част от възмож-
ностите за реализиране на тези идеи.
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Сложната реалност на нашето съвремие пряко засяга настъпващите про-
мени в социалните структури и произтичащите в тях обществени процеси. 
Като специфична и общественозначима сфера на социалната практика образо-
ванието също е изправено пред изискванията на съвременното общество, кои-
то са свързани със стремежа за повишаване на неговата ефективност и адекват-
ност, спрямо съвременните нужди от качествен човешки ресурс. 

Новият Закон за предучилищното и училищното образование призван 
да модернизира българската образователна система и да я интегрира в един-
ното световно образователно пространство провокира избора на авторите за 
педагогическо изследване.

Пред учителското съсловие са изведени целите в предучилищното и учи-
лищното образование, като насочихме вниманието си към част от тях, както 
следва: 

➢ придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 
професионална реализация и активен граждански живот в съвремен-
ните общности;

➢ придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устой-
чиво развитие;

➢ придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на прин-
ципите на демокрацията и правовата държава, на човешките права и 
свободи, на активното и отговорно гражданско участие;

➢ придобиване компетентности за разбиране на глобални процеси, тен-
денции и техните взаимовръзки;

➢ придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принци-
пите, правилата, отговорностите и правата,които произтичат от член-
ството в Европейския съюз [9]. 

Стратегическа цел на новия Закон е повишаване на качеството на обра-
зованието. Тя може да се постигне чрез използване на различни образователни 
иновации: иновативност и ефективност в педагогическите практики и в ор-
ганизацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и 
прогнозиране на резултатите от иновациите [9]. 

Изложение. Иновациите са новото лице на образованието. В основата на 
повишаване качеството на съвременните български училища стои стимулира-
нето на иновациите в системата на началното образование. 

Етимологичното значение на думата Иновация (от англ. Inovation – и от 
In – във и novus – нов) се изразява като нововъведение, като изменение на дадено 
явление, с което то се отличава от неговото първоначално състояние. Те се 
свързват с усъвършенствания учебен опит на учениците, подобрени или нови 
дейности и методи на работа в училище, промяна на дидактическия триъгъл-
ник (знание, преподавател/учител и учене/ученик) [7]. 

Една от основните стратегии, които посочва Г. Бижков в образователните 
иновации е свързана с разглеждане на училището като автономна организа-
ция, която осъществява иновация [3].
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Иновацията може да се определи и като:
➢ Интегриран процес създаване, разпространение, въвеждане и използ-

ване на нов практически инструмент, метод, концепция и т. н. – за 
посрещане на човешките нужди.

➢ Иновациите са именно средствата (нов метод, техника), технология 
на иновацията е процесът на овладяване на тези средства [4].

Съвременното образование има за основна цел формирането на действе-
ни и функционални знания и компетентности, които да служат за фундамент 
на учениците да разбират себе си във връзка с природата и обществото. Мо-
дерният начин на живот не ни позволява да спрем да учим. Всеки човек тряб-
ва постоянно да научава нови неща − да използва нови устройства, да говори 
чужди езици, да учи професии, които дори не са съществували преди десет го-
дини. Днес училището поема отговорност за обучението и способността за 
самообучене [5].

В детската градина и начален етап за основната степен на образование 
се използват различни съвременни технологии и работа с интерактивна дъска, 
тъч-скрийн, писалка и интерактивни играчки. Това са иновативните образова-
телни техники и технологии, които можем да наречем интерактивни техники и 
технологии

Интерактивната дъска, създава неограничени възможности и предизви-
кателства на съвременното обучение. Интерактивната дъска обезпечава го-
лямо пространство, на което да се видят ресурсите, да се демонстрират тех-
ники и да се дадат указания на група или клас. Софтуерът (програмите) за 
интерактивна дъска може да бъде използван да документира тези процеси и да 
ги комбинира с друга медия. Приложението на интерактивна дъска допринася 
за нарастване на ефективността в процесите на преподаване и възприемане на 
учебния материал [1], [6].

Важно е образователният процес да бъде съобразен с особеностите на де-
цата, които растат и се развиват в обкръжението на таблети, компютри, смарт-
фони, лаптопи и други новости на модерната техника. В съвременните условия 
е трудно да се провокират детското внимание, желания и интереси без използ-
ването на интерактивни методи и технологии [6].

Иновативният процес може да се разглежда като сложна дейност по съз-
даване, овладяване, използване, разпространение на иновация в образовател-
ния процес по „Човекът и обществото“ в начален училищен етап, с цел прием-
ственост между детската градина и начален училищен етап и с цел приемстве-
ност между начален училищен етап и прогимназиален етап.

Настоящата статия има за цел да представи иновативни инструменти, 
средства, техники и технологии за по-ефективен образователен процес в нача-
лен етап за основната степен на образование.

Задачи за осъществяване на целта:
1. Проучване и изучаване на методическа, педагогическа и психологи-

ческа литература на утвърдени автори, работещи в посока на индиви-
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дуалното и груповото учене; компютърно-подпомогнатото обучение 
и др. 

2. Проучване на формата и съдържанието на различни платформи с об-
разователни цели и провеждане на педагогическо изследване.

3.  Проследяване динамиката на мотивацията за изучаване на предмета 
Човекът и обществото, в резултат на участието на ученици от IV клас 
и представянето им на НВО; педагогическа диагностика.

В преподавателската си практика използваме нови методи, форми, сред-
ства, техники и технологии, които акцентират върху личността на детето и раз-
витието на неговите способности. Тъй като иновативната технология съчетава 
новите технологии и творчески елементи на образование, дейностите, които 
се извършват, са доказали ефективния процес на преподаване. Училище „Сава 
Доброплодни“ като училищна институция се занимава с иновации, работи в 
режим на развитие. Целостта на педагогическия процес в нея се дължи на обра-
зователните програми на издателство „Клет“, „Булвест 2000“, „Анубис“ и „Про-
света“, които са издадени в съответствие с:

1) Конвенция за правата на детето/20.11.1989 г. на ООН
2) Закон за закрила на детето, Обн. ДВ, бр.48/13 Юни 2000 г., посл. Изм. 

И доп. ДВ, бр 8 от 29.01.2016 г.
3) Закон за предучилищно и училищно образование, Обн. ДВ, бр.79 от 

13.10.2015 г.
4) Наредба 5 за предучилищно образование, Обн. ДВ, бр 46/17.06.2016 г., 

в сила от 01.08.2016 г.
5) Наредба за приобщаващо образование, Обн. ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., 

приета с ПМС №286/04.11.2016 г.
6) Наредба №13 от 21.09.2016 г. за граждански, здравното, екологично-

то и интеркултурното образование, Обн. ДВ, бр.80 от 11.10.2016 г., 
в сила от 11.10.2016г.

7) Наредба №6/11.08.2016 г. за усвояване на българския книжовен език, Обн. 
ДВ, бр. 67/26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.

8) Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от ет-
ническите малцинства /2015-2020/

9) Национална стратегия за учене през целия живот за периода 
2014−2020 година.

10) Стратегия за намаляване на дела на преждевременно напускане на 
образователната система /2013−2020/

В работата ни с учениците прилагаме методи, похвати, техники, които са 
ориентирани към развитие на детето, приложен е индивидуалният подход към 
децата с различни нива на развитие.

В процеса на работата с учениците от IV клас прилагаме различни мето-
ди, техники и технологии на преподаване – практически (тестове за диагности-
циране), информационни технологии (платформи). 
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Споделеният опит показва, че подходът „Активно учене чрез игратест“ е 
особено подходящ при преподаване на теоретични знания, не само защото поз-
волява добро взаимодействие между преподаване, затвърждаване и проверка 
на усвоените знания, а защото дава възможност да направим учебния процес 
преживяване, в което учениците се състезават, играят заедно, учат с желание. 
Това става възможно чрез използването на платформите Kahоut и Plickers:

Учениците виждат след всеки приключил отговор текущото класиране, 
като оценяването на резултатите им включва точки за верен отговор и време 
за реагиране;

Учениците се забавляват, докато се състезават с останалите;
Учениците са насърчени да запомнят преподавания учебен материал, 

за да успеят в надпреварата за победните три места и отлична оценка на зна-
нията им;

Учителят може да използва многократно вече създаден тест, като само 
коригира(намалява) времето за отговор на вече усвоени и проверени знания и 
добавя въпроси, които са предмет на изучавания учебен материал в същия час;

Учителят може да редактира вече създаден тест;
Учителят може да използва споделените от други потребители тестове, 

да ги дупликира и редактира като използва тази част, която сметне за нужна, 
изтрие останалата или добави свои въпроси;

Учителят може да разнообразява начина на провеждане на играта, като 
още в началото ѝ избира дали учениците ще я играят самостоятелно, или раз-
делени по отбори;

След всяка игра-тест учителят получава възможност да провери степента 
на усвояване на изучавания материал, като изтегли автоматично създаден таб-
личен файл с резултатите на всеки участник – време за реагиране, верни или 
сгрешени отговори;

Учителят може да спести време в проверка на купища с домашни работи, 
ако използва предизвикателството, което платформата предлага. В това пре-
дизвикателство учителят задава краен срок за решаване на предварително под-
готвен тест, а учениците избират момента, в който да го приемат и решат.

Във връзка с новите изисквания към обучението по Човекът и общество-
то използването на иновационни образователни технологии (платформите 
Kahоut, Plickers и SmartClassRoom) се явява не само необходима, но и неотмен-
на част от учебния процес, защто това допринася за развитието на образова-
телната и изследователска компетентност на учениците. В часовете по Човекът 
и обществото – IV клас могат да бъдат прилагани и главните инструменти на 
интерактивно обучение. Това става с цел провеждането на стационарно обуче-
ние с мултимедийна компютърна система, електронен проектор, интерактивна 
дъска, 3D монитор и др. 

Четвърти клас е преход от начален етап и основната степен на образова-
нието към прогимназиалния етап на основната степен на образованието. Зато-
ва тук се полагат сериозни усилия за осмисляне от децата на необходимостта 
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от обективно оценяване и самооценяване. Вниманието им се привлича върху 
критериите за поставяне на една или друга оценка. 

Компютърната мултимедия (КМ) като образователна технология. 
Компютърната мултимедия се използва като съпътстващо и помощно средство 
в учебния процес. КМ е техника, с помощта на която обучаемите се доближават 
по добре до същността на изучаваната материя. Използват се в различни ета-
пи на обучението при наблюдения, експерименти, демонстрация, моделиране, 
сравнение, обобщение, анализиране и синтезиране.

Мултимедията в основата си е презентационна среда. С помощта на мул-
тимедийни програми се създават презентации, които по същество са различни 
екрани, свързани помежду си и включващи текст, графика, анимация, видео 
и звук. Мултимедийните технологии предлагат нов тип динамичен интерфейс. 
Добре структурираните компютърни обучаващи мултимедийни приложения 
осигуряват:

• Активиране на вниманието на обучаемите;
• Провокиране на интерес към темата;
• Пораждане на желание за научаване;
• Мотивация за задълбочаване на познанията.
Обучение чрез електронни учебници. Електронната книга представля-

ва книга, която е под формата на компютърен файл и може да бъде четена, как-
то от всички видове компютри, така и от специално конструирани устройства 
за четене. Електронната книга може да бъде сваляна от Internet, може да бъде 
купена от книжарница, а също и да бъде изпратена или получена чрез елек-
тронната поща, като прикачен файл. Повечето от електронните книги са мул-
тимедийни.

Електронните учебници са вид електронни книги, които се използват в 
класно урочната дейност и за самообучение.

Компютърна презентация. Една от най-често използваните електронни 
форми пряко в обучението е компютърната презентация, която изисква най-
малко технически средства за нейното създаване и използване. Навигационни-
те бутони позволяват да се подбира посоката на следване на учебното съдържа-
ние и да се разглеждат многократно изучаваните обекти, които не са усвоени и 
др. Възможно е мултимедийният урок да обхваща по-голям обем от учебното 
съдържание, обединяващ няколко теми и може да бъде използвана само част 
от презентацията.

Предимствата на тази форма на представяне на учебната информация са:
• Дава опорни точки на преподавателя при изложението.
• Способства за трансформирането на словесната абстрактна информа-

ция в нагледна, конкретна достъпна форма.
• Интегриране на различни медии, в съответствие с поставената цел.
• Предизвиква емоции и въздейства върху всички сетива.
• Предаването на информацията става чрез съчетаване на обяснение и 

демонстрация.

Даниела М. Димитрова, Албена Д. Иванова-Неделчева, Ирина Б. Стоянова



269

• Дава възможност за разграничаване на главното от детайлите в изло-
жението.

• Учебното съдържание може да се представи словесно чрез речта на 
преподавателя и да се подкрепи с визуални средства – чрез схема, гра-
фика, рисунка, снимка, видео, анимация.

• Лесно се обогатява съдържанието и се променя дизайнът.
• Дава възможност за представяне на основните акценти в структури-

ран вид.
• Приспособява се към различни стилове на учене, различни способно-

сти и знания, умения и интереси.
Компютърната презентация изгражда качествено нова учебна среда, къ-

дето се повишава скоростта на доставка, обработка и работа с информация и 
може да се използва и за самоподготовка вкъщи. Разпространението е улес-
нено, защото е под формата на изпълним файл, който може да бъде изпратен 
по електронната поща на всеки ученик или записан на дисков носител и да се 
разгледа в удобно за ученика време на всеки компютър.

Обучение, базирано на игри. Използването на компютърните игри, в 
които има интегрирано интерактивно учебно съдържание в мултимедийни 
приложения се налага през последните няколко години. Образователните игри 
откриват нов потенциал за обучение във формални ситуации – в училище, в 
университета или на работното място.

Обучението, базирано на игри (Game Based Learning – GBL), предлага 
на преподавателската общност нови възможности за достигане до трудните за 
привличане групи от обучаеми и мотивирането им, подпомага персонализира-
ното обучение, предоставя инструменти за преподаване на ключови умения.

Ученици от СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, разработиха образова-
телна игра, която е базирана на живота, бита и вярванията на траките. Тя е под-
ходяща за деца от начална степен и спомага за овладяване на учебния материал.

Място на мултимедийните средства в класно-урочната структура. Въ-
веждането на ИКТ води до сериозни промени в учебния процес. Тяхното успеш-
но прилагане се основава на всичко онова, което дидактиката е натрупала като 
теория и практика. Прилагането на компютъра в обучението изменя не само 
организацията на учебния процес, но и структурата на урока. Типологията на 
компютърния урок се формира върху основата на традиционния урок, като се 
отчитат особеностите на приложението на компютъра в учебния процес.

Класическите типове уроци – за нови знания, за упражнения, комбиниран, 
за проверка на знанията имат своите характеристики, които определят логиче-
ските принципи, върху които се гради съдържанието и структурата. Всеки урок 
включва класическата схема – въведение, същинска част и заключителна част.

Определяне на темата е в съответствие с учебната програма.
Целите на всеки урок се определя от конкретното съдържание. За всеки 

урок се извършват дейности и се използват различни средства, в зависимост от 
темата, типа и спецификата на учебното съдържание.

Иновативни техники по Човекът и обществото в Четвърти клас
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Компютърът намират място в следните типове уроци:
• Информационен урок – предимно за нови знания, при който ученикът 

получава учебна информация, пряко свързана с изучавания предмет;
• Консултативен урок – при него с помощта на компютъра ученици-

те получават консултации. Той е свързан с увеличаване познанията на 
учениците и затвърждаване на техните знания.

• Урок за проверка на знанията – използва се, когато с помощта на про-
грамни средства се решават различни тестове и задачи.

• Комбиниран урок – използва се в учебния процес, когато се смесват 
информационният, консултативният тип или е необходима проверка 
на знанията с помощта на компютъра.

Структурата на урок, в който се използва компютърните технологии, се 
определя в съответствие с основния тип на урока. Разграничават се пълна, час-
тична и единична структура;

Пълната структура включва следните дейности:
• инструкция за работа с компютъра за конкретния урок (спомагателна 

част);
• педагогически дейности, пряко свързани с конкретното използване на 

мултимедийна компютърна система.
• работата на ученика или учителя с компютъра при използване на спе-

циализирана информационна среда (компютърна);
• анализ и коментар на преподавателя, с цел максимално адаптиране и 

възприемане на информацията от мултимедийното приложение (ана-
литичната част).

Частичната структура се характеризира с изпускане на един или някол-
ко компонента. Характерът на урока определя кой от компонентите да се про-
пусне. Ако учениците имат опит за работа с компютър, по преценка на препо-
давателя може да се изпусне спомагателната част.

Единичната структура обхваща само компютърната част. Прилага се 
при самостоятелна работа, когато използваната програма позволява това.

Инструменти за интерактивно обучение. Инструментите, осигуряващи 
интерактивно обучение, обединяват специализиран хардуер и софтуер. Начи-
ните за достигане на електронните форми до съответната аудитория са – от 
екрана на компютъра или друго устройство, в мултимедийна лекционна зала, 
чрез файлов обмен в локална мрежа или Интернет. Непрекъснато се появяват 
нови среди и интересни решения за създаване на мултимедийни обучаващи 
курсове.

Днес се предлагат много интересни решения за сферата на образование-
то, а инструментите за интерактивно обучение са безспорно технологичен бум.

Online електронни дневници, модули за online обучение, електронните 
тестове и много други приложения са реалност за нашата образователна систе-
ма с новия образователен портал.
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В практиката все по-често учители провеждат съвременни уроци, из-
ползвайки интерактивна дъска, мултимедиен проектор, компютър и специал-
но програмно осигуряване, позволяващо да се работи с текст и обекти, аудио и 
видеозаписи, което да превръща текста, написан на ръка, в печатен, да се съх-
ранява информацията и т.н. Всичко това започва да става норма в училищата.

Използването на такъв комплекс позволява да се заменят традиционните 
нагледни и понякога тромави средства за уроци с мултимедийни.

Интерактивна дъска. Първата в света интерактивна дъска е била пред-
ставена от компанията SMART Technologies Inc. през 1991 год. и едни от пър-
вите, които са оценили възможностите на тази нова технология, са били учи-
телите. Използването на интерактивни дъски днес помага да се разнообразят 
уроците. За да стане учебният процес по-интересен и ефективен за учениците, 
е необходимо правилно да се избере интерактивната дъска, защото към нея се 
предявяват специални изисквания.

Функциониращите интерактивни дъски обикновено включват и следни-
те елементи:

• компютър;
• мултимедиен проектор;
• съответно програмно осигуряване.
Различават се интерактивни дъски с предно или с обратно проектиране. 

При предното проектиране проектора се намира пред повърхността на инте-
рактивната дъска, а при обратното – зад нея. Интерактивната дъска може да е в 
комплект с вграден принтер.

Мултимедийни проектори. В сравнение с черната дъска и учебниците, 
проекторът дава възможност за представяне на много повече и по-разнообраз-
на информация – изображения, нагледни схеми, видео уроци и пр. Учениците 
получават непосредствени и пълноцветни визуални впечатления за препода-
вания материал. Предвид доказаната „видео-ориентация“ на днешното прена-
ситено с информация младо поколение, мултимедийните проектори са по-под-
ходящ избор в сравнение с конвенционалните методи – най-малкото с тяхна 
помощ абстрактните концепции стават много по-лесни за възприемане.

3D технологиите в образованието. Децата трудно разбират това, което 
не могат да видят. Визуалното обучение подобрява способността на подраства-
щите да разбират функционалността и разглеждайки някакъв обект изцяло, 
те са способни да разберат неговите части. Сложните концепции стават много 
по-лесно смилаеми, когато се представят чрез образи.

3D анимираните модели доставят информацията по икономичен на-
чин, улеснявайки заучаването и разбирането, като опростяват комплексната 
абстрактна и огромна като обем информация в една кохерентна форма. Интер-
претирайки света визуално, децата са способни да проумеят по-високи нива на 
сложност, тъй като анимацията им позволява да виждат структурата на нещата 
и как те „работят“. В частност 3D анимацията позволява на учениците да се 
придвижват светкавично от „цялото“ към „частите“. Този процес се оказва дос-
та ефективен като „асистент“ на разбирането.

Иновативни техники по Човекът и обществото в Четвърти клас
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Технологични средства за създаване на електронен курс. Средите за 
електронно обучение (СЕО) представляват напълно нов тип технология в об-
разованието. Най-общо те предоставят набор от инструменти за преподаване 
и усвояване на знания, чиято цел е да подпомагат процеса на обучение посред-
ством използването на компютри и Интернет. Тези среди са достъпни обикно-
вено онлайн и разчитат на интернет технологиите за съществуването си. Ос-
новните принципи, върху които се базира всяка една СЕО са:

• Прехвърляне на учебната програма в тематични блокове в средата за 
обучение.

• Подпомагане на онлайн обучението чрез предоставяне на достъп до 
различни учебни ресурси, насочване на учениците и оценяване на ре-
зултатите.

• Проследяване на дейностите, извършвани от учениците в онлайн сис-
темата.

• Помощ от страна на преподавателя.
• Помощ от другите учащи.
Системите за управление на учебни курсове са широко използвани за 

внедряването на виртуалните среди за електронно обучение. Учителят има на 
разположение всякакви инструменти, за да създава качествени материали в 
рамките на одобрената учебна програма. Това важи с пълна сила за системи 
като WebCT, Blackboard и Moodle, Toolbook и др. Тези платформи предоставят 
инструменти за синхронно и асинхронно обучение, както за учителите, така 
и за учениците. Това включва функции като електронна поща, дискусии във 
форуми, стаи за чат, онлайн тестове и оценяване, дъски за съобщения, както и 
видео и аудио конференции.

Един от най-често използваните методи за педагогически изследвания 
в опитната и изследователска работа на учителите са тестовете, главно дидак-
тическите. Чрез тях се проверява степента и качеството на усвоеното учебно 
съдържание по отделните учебни предмети, според изискванията на учебните 
програми. Предимствата, които дава този метод за диагностика, са много, но 
най-значимият е, че осигурява обективност на оценяването, защото се посоч-
ват ясни и еднозначни критерии за оценяване и скали за измерване на резул-
татите. 

Изяснените цели и задачи на обучението по Човекът и обществото в 
четвърти клас и посочените очаквани резултати за знанията и уменията на уче-
ниците, заложени в програмата, показват какво точно подлежи на проверка и 
оценка. На тази основа е и приложеният тук измерителен инструментариум, 
разработен от Г. Бижков [2] и многократно апробиран в учебната практика. 
Използваните работи се състоят от два теста и система от показатели за про-
верка и оценка на резултатите от тестовете по критерии. Организацията на уп-
ражненията включва първо да се направи подбор на материала, който ще бъде 
използван в теста. Както твърдят много специалисти в тази област, интересни 
за учениците, с които работим, са допълнителните материали, свързани с из-
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следвания на учениците в библиотеките, наблюденията им в РИМ – Шумен и 
работата с ИКТ. От направените наблюдения върху работата на избраните два 
класа за изследването стана ясно, че учениците предпочитат:

• да работят в библиотечна среда с различни източници;
• да посещават музеи;
• да откриват, анализират и представят пред своите класове и родители ин-

формация, свързана с историческото минало на град Шумен и региона;
• текстове с интересни факти за известни личности от град Шумен или 

региона;
• предпочитат да има илюстрации;
• харесва им да се използват ИКТ методи.
Целта е системно да се проверяват и обективно да се оценяват учебните 

постижения по Човекът и обществото на учениците от четвърти клас Про-
веждането на тестовете е в края на учебната година, преди външното оценя-
ване, за да се установи умението на учениците за извличане и използване на 
информация:

Тест Моята родина България – използване на ИКТ платформа – експери-
ментална група.

Тест Моята родина България – традиционен тест на хартиен носител − 
контролна група.

Времето, необходимо за изпълнението на всеки един тест е един учебен 
час по 40 минути.

След приключването на самостоятелната работа се извършва оценяване 
на въпросите в теста, които са два различни формата (с избираем отговор и със 
свободен отговор):

– за всеки верен избираем отговор – 1 точка; 
– за всеки грешен избираем отговор – 0 точки. 
Въпросите с избираем отговор имат четири възможности за отговор, от 

които само един е правилен.
Въпросите със свободен отговор се оценяват, чрез специално изработе-

ни критерии за оценяване, според които за всеки отговор се дават определен 
брой точки. Критериите за оценяване, изготвени за всеки въпрос със свободен 
отговор, описват специфичните аспекти на отговорите, като ги причисляват 
към определено ниво на разбиране. Те ясно определят рамките между отдел-
ните нива на разбиране и се опитват да обхванат всички възможни отговори 
на учениците.

Всеки един от въпросите със свободен отговор може да носи максимум 
1, 2 или 3 точки, като това е отбелязано в полето за отговор под въпроса. В за-
висимост от нивото на разбиране или обхвата на информацията, необходима 
за правилното отговаряне на въпроса, отговорът на ученика може да получи 1, 
2 или 3 точки.

Всички въпроси изискват поставянето на 0 точки при неправилен от-
говор.
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Диагностичната процедура бе проведена с 25 ученици от IV“В“ клас и 26 
ученици от IV“Д“клас – на 15.05. 2019 г.

Търсене и извличане на определена информация, учениците от експе-
рименталната група са се справили по-добре от контролната група. Таблично 
е представен броят на учениците от двете групи, които максимално покриват 
този показател. Учениците от експерименталната група са 58%, а от контролна-
та – 37%. От експерименталната група 6 ученици са дали отговор, който показ-
ва частично разбиране и 4, които са получили 0 точки на един от въпросите към 
този показател със свободен отговор – единият ученик е дал твърде общ отго-
вор, а останалите са перифразирали въпроса. На въпросите с избираем отговор 
2 ученици са отбелязали по един неправилен. От контролната група 12 ученици 
са дали непълни свободни отговори, двама са перифразирали въпроса – 0 точ-
ки, 2 ученици са отбелязали грешен избираем отговор. От експерименталната 
група няма ученик с 0 точки – 0%, а от контролната е един – 4, 2%. Резултатите 
показват, че експерименталната група се справя много добре при търсене и из-
вличане на определена информация, а контролната група среща затруднения 
по този показател.

Експериментална група:
Честотна таблица            Таблица № 1

Х f P 

х1 = 2 0 0 0 % 
х2 = 3 0 0 0 %
х3 = 4 2 0, 08 8 %
х4 = 5 11 0, 42 42 % 
х5 = 6 13 0, 50 50 % 

26 Σ = 1 100

Контролна група:
Честотна таблица            Таблица № 2

Х f P 

х1 = 2 0 0 0 % 
х2 = 3 2 0, 08 8 %
х3 = 4 10 0, 42 42 %
х4 = 5 7 0, 29 29 % 
х5 = 6 6 0, 21 21 % 

25 Σ = 1 100
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Показател 1.1. Търсене и извличане на определена информация 
Таблица № 3

Група Получили максимален брой точки Получили нула точки
ЕГ 14ученици 0 ученици 
КГ 9 ученици 1 ученик 

Показател 1.2. Извеждане на преки заключения
Таблица № 4

Група Получили максимален брой точки Получили нула точки
ЕГ 14ученици 0 ученици 
КГ 14 ученици 0 ученик 

Показател 1.3. Интерпретиране и обобщаване на информация 
Таблица № 5

Група Получили максимален брой точки Получили нула точки
ЕГ 11ученици 0 ученици 
КГ 5 ученици 0 ученик 

Показател 1.4. Анализ и оценка на поставените въпроси
Таблица № 6

Група Получили максимален брой точки Получили нула точки
ЕГ 24 ученици 2 ученици 

  КГ 13 ученици 4 ученик 

От анализа на резултатите от проведеното педагогическо изследване мо-
гат да бъдат изведени следните изводи:

1. Диагностичните изследвания се правят съобразно централно зададе-
ни норми и изисквания, отразени в новата учебна документация, като 
цели и очаквани резултати от обучението. Това доведе до ново направ-
ление в технологията – критериално-ориентираните тестове.

2. Изследването предполага да се изяснят педагогическите и методиче-
ски аспекти на педагогическата диагностика и влиянието и върху ка-
чеството на обучението по Човекът и обществото при формиране на 
краеведски знания, умения и компетентности.

3. Диагностичната процедура се реализира с адекватни методи и инстру-
ментариум, което се доказва от получените резултати, установяващи 
степента на усвоеност на краеведските знания и компетентности.

4. Получените резултати от диагностиката дават възможност на учителя 
по Човекът и обществото да се съобразява с индивидуалните въз-
можности на учениците при изграждането и формирането на краев-
едски знания и компетентности. Учителят открива причините за про-
пуските и грешките в обучението, след което коригира дейността на 
ученика.
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5. Резултатите от проведената диагностика чрез критериално-ориенти-
раните тестове показват натрупване и при двете измервания около 
оценка Мн. добър (5) и Отличен (6). Прави впечатление, че учениците, 
които са работили по теста с помощта на ИКТ приложение, са се спра-
вили по-добре от учениците от другия клас. Като цяло най-малко са 
учениците, получили оценка Среден (3). Липсват слаби оценки.

6. Получените резултати показват индивидуалните възможности на уче-
ниците при формиарнето на краеведските знания и компетентности и 
тяхното по-добро усвояване ще се постигне чрез налагането на интен-
зивна и още по-всеобхватна контролна дейност.

7. Апробираният методически вариант подпомага не само постигането 
на образователните цели в учебния процес, но и чрез приложените 
практически самостоятелни задачи се постигат и други цели – възпи-
тателни и развиващи. Стимулира се образната памет, активизира се 
познавателната дейност на учениците.

Заключение:
В края на учебната година, резултатите, които са постигнали учениците 

от IV клас при прилагането на платформи Kahоut, Plickers и SmartClassRoom в 
обучението по Човекът и обществото доказаха своята ефективност.

Учениците много бързо осъзнават две неща:
– въпреки забавния характер на играта, от тях се изисква концентрация 

по време на преподаването на урока или по време на контрола, за да 
запомнят изучавания материал;

– въпреки свободния достъп до учебник и записки вкъщи, докато иг-
раят по предизвикателството за домашно, от тях се изисква полагане 
на усилия да го научат, защото по време на следващия час времето за 
отговор ще е кратко.

Предложените иновативни образователни средства, техники и техноло-
гии създават подходяща и достъпна образователна среда, активизират, стиму-
лират и развиват творческите и умствените способности у ученика в начална 
степен, обучението на деца с различно мислене и интереси по специални про-
грами, насочени към техните интереси и възможности; стимулират работата в 
екип; мотивират израстването на учителя в професионално отношение.
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СЪЩНОСТТА И РОЛЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ 
ЗА ДЕЦА В ОБЛАСТ ШУМЕН

Даяна Бошнакова

THE ESSENCE AND ROLE OF SOCIAL SERVICES  
FOR CHUMAN CHILDREN

Dayana Boshnakova

ABSTRACT: Social services are a specific set of activities united by a common purpose. In 
order for social services to be implemented, there must be clearly regulated conditions such 
as location, team, rules and expected results.

The article looks at 12 types of social services for children funded by the state budget in 
Bulgaria, divided into preventive, supportive and restorative ones.

Social services for children functioning on the territory of Shumen municipality are pre-
sented and presented in table form.

KEYWORDS: Social services, types of social services for children, divided into preventive, 
supportive and restorative ones, social services for children functioning on the territory of 
Shumen municipality

Социалните услуги са специфичен набор от дейности, обединени от обща 
цел. За да се реализират социалните услуги трябва да има ясно регламентира-
ни условия, като място, екип, правила и очаквани резултати. Това е разписа-
но в Закон за социалните услуги [3] и се осъществява от социални работници. 
„Социалната работа е комплексна интегративна дейност, която в зависимост 
от особеностите на клиента, от специфичните социални проблеми и тяхната 
проекция като личности, както и от социалните условия и ресурси може да се 
реализира като ансамбъл от подпомагане, услуги, възпитание, образование, 
терапия, грижи, подкрепа, посредничество и др. Дилемата дали социалната 
работа е професионална или не само професионална дейност“ [12]. Затова за-
конът за социалните услуги урежда предоставянето, ползването, планирането, 
финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги в 
Република България. Целите на този закон са:

1. Гарантиране на равен достъп до социални услуги, отговарящи на инди-
видуалните потребности на лицата;
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2. Гарантиране на качеството и ефективността на социалните услуги;
3. Гарантиране на правото на всяко лице на подкрепа за живот в домашна 

среда и в общността;
4. Насърчаване на интегрирания подход при осигуряването на подкрепа 

на лицата;
5. Насърчаване и развитие на публично-частното партньорство при пре-

доставянето на социални услуги.

Социалните услуги за деца се подчиняват на условия за пълноценно раз-
витие, чрез грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Те се ре-
гламентират със Закон за закрила на детето [2]. Процесът по закрила на детето 
се осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към под-
ходящи социални услуги за деца, предоставяни в общността, включително и 
от резидентен тип. През 2008 година е приета Стратегия за детето 2008 – 2018 г 
[5]. Според нея развитието на децата и защитата на техните права е национален 
приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и об-
ществено внимание и максимална координация на политиките. Националната 
стратегия за детето е политически документ, който определя приоритетните 
направления и действия за подобряване благосъстоянието на децата в Бълга-
рия. Стратегията се приема в изпълнение на чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на 
детето (ЗЗД) и се базира на основните принципи, залегнали в Конвенцията за 
правата на детето на Организацията на обединените нации (ООН). 

Основната цел на социалните услуги за деца е подпомагането на деца в не-
равностойно положение или риск. „Всяко дете има право на социални услуги, 
съобразени с неговите най-добри интереси, възраст, физическо, здравно и пси-
хическо състояние, степен на развитие и индивидуални потребности“ [3]. Орга-
низирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за деца дава 
възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, ув-
реждане, възраст, социално положение. „Всяка политика, защитаваща основните 
обществени интереси и се стреми да създаде максимално благоприятни външни 
и вътрешни условия за съществуването и развитието на държавата и обществото 
[11]. Развитието и реализирането на социалните услуги за деца и семейства следва 
европейските и национални принципи на хуманност и солидарност като осигуря-
ва достъпни и качествени социални услуги в общността, интеграция съобразена с 
индивидуалните потребности и грижа за децата от рисковите групи за ефективно 
социално включване. Това е така, защото „човешкото развитие е единен, постъпа-
телен процес, който може да се раздели условно на части в зависимост от ракурса 
на разглеждането им. То е спирала с много вътрешни спирали, чиито части или 
етапи имат прибли зително еднакви рамки във времево отношение“ [4].

Според Регистър на видовете социални услуги, финансирани от държав-
ния бюджет в България се реализират общо 12 социални услуги за деца [13], 
които се разделят на превантивни, подкрепящи и възстановителни. 

Същността и ролята на социалните услуги за деца в област Шумен
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Към подкрепящите социални услуги за деца спадат: 
• Дневен център за деца и/или младежи с увреждания е подкрепяща со-

циална услуга за деца, младежи с трайни увреждания, в които се създа-
ват условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилита-
ционните им потребности, както и на потребностите от организация 
на свободното време. Потребителите се подпомагат от професионали-
сти с цел социално включване и превенция на настаняването им в спе-
циализирана институция. 

• Дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени уврежда-
ния е подкрепяща социална услуга за деца, младежи с над 90 на сто вид 
и степен на увреждане или трайно намалена работоспособност с оп-
ределена чужда помощ, в невъзможност за самообслужване, в които 
лицата се подпомагат от професионалисти с цел социално включване 
и превенция на настаняването им в специализирана институция. В 
дневните центрове са създадени условия за обслужване, отговарящи 
на ежедневните и рехабилитационните потребности на потребителите. 

• Дневен център за деца и пълнолетни лица с увреждания е подкрепяща 
социална услуга за деца за преодоляване на социалната изолация чрез 
различни дейности, водещи до социално включване на възрастните 
хора с увреждания в общността. Дейностите се организират индиви-
дуално или групово, в зависимост от възможностите и потребностите 
на ползвателите.

• Център за социална рехабилитация и интеграция е подкрепяща со-
циална услуга на деца/пълнолетни лица, свързана с извършване на ре-
хабилитация и социални и психологически консултации, съдействие 
за професионално ориентиране и реализация, възстановяване на уме-
ния за водене на самостоятелен живот, изготвяне и осъществяване на 
индивидуални програми за социално включване, включително за хора 
със зависимости. 

• Приемна грижа е социална услуга за отглеждане и възпитание на дете 
в семейна среда, което е настанено в семейство на роднини или близки 
или в приемно семейство.

• Звено „Майка и бебе“ е социална услуга за предоставяне временно нас-
таняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят 
децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите 
майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и 
подкрепа.

• Дом за деца, лишени от родителска грижа е специализирана институ-
ция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на 
деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не 
повече от 20 години.

Даяна Бошнакова
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Към възстановителните социални услуги за деца спадат: 
• Кризисен център е комплекс от социални услуги за деца и/или лица, 

пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, кои-
то се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на 
индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и 
правно консултиране на потребителите или социално-психологическа 
помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни 
екипи за кризисна интервенция.

• Център за настаняване от семеен тип е място за живот в среда, близ-
ка до семейната, за ограничен брой лица – не повече от 15. Центърът 
може да се ползва в комбинация с други социални, здравни, образова-
телни и други услуги и в съответствие с потребностите на настанените 
лица. В центъра се предоставя подкрепа на деца със/без увреждания.

• Преходно жилище е форма на социална услуга за деца в риск по сми-
съла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна възраст, оси-
гуряваща настаняване на не повече от 8 деца като мярка за закрила на 
детето и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практи-
чески умения за водене на относително самостоятелен начин на живот 
и подготовката им за включване в живота на общността.

Към превантивни социални услуги за деца спадат: 
• Център за работа с деца на улицата е комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане 
от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи 
трайно или частично на улицата, чрез индивидуална работа с детето и 
неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и 
санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в роди-
телски умения.

• Център за обществена подкрепа е форма на социална услуга, в който се 
извършват дейности, свързани с превенция на изоставянето, превен-
ция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и 
реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и со-
циална интеграция на деца от резидентна грижа. В центъра се извърш-
ват: социално и психологическо консултиране на деца и семейства в 
риск; оценяване на родителски капацитет, посредничество в случаи на 
родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла, оценяване и 
обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране 
и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социал-
ни програми за деца и семейства в риск. 

Основните дейности на социалните услуги за деца са: 
• информиране и консултиране;
• застъпничество и посредничество;

Същността и ролята на социалните услуги за деца в област Шумен
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• общностна работа;
• терапия и рехабилитация;
• обучение за придобиване на умения;
• подкрепа за придобиване на трудови умения;
• дневна грижа;
• резидентна грижа;
• осигуряване на подслон;
• асистентска подкрепа.

На територията на община Шумен функционират социални услуги за 
деца и от трите типа, описани в таблица 1. 

Таблица 1 Социални услуги за деца в област Шумен

Наименование Предлагани услуги Капацитет 
(бр. места)

Дневен център за 
деца и възрастни 
хора с уврежда-
ния „Слънчев 
лъч“

Дневни грижи, рехабилитация, обучение, консулта-
ции за деца със специални нужди и техните семей-
ства

капацитет 
36 места

Звено „Майка и 
бебе“

Оказването на подкрепа на майки с цел превенция 
на изоставянето на деца в социални институции. 
Подпомага процеса на превенция на изоставяне на 
деца до 3 години 

капацитет 
6 лица

Център за работа 
с деца на улицата

Предотвратяване на ранното отпадане от училищна-
та система, неглижирането на здравето и социалната 
изолация на деца и младежи в риск от трайно или 
частично попадане на улицата. Чрез предоставяне-
то на дневна грижа и осигуряване на комплекс от 
здравни, социални и образователни услуги, насо-
чени към децата и техните семейства, се изгражда 
сигурна и стабилна семейна среда.

капацитет 
15 лица 
месечно

Към Центъра за 
обществена под-
крепа функцио-
нира Център за 
временно наста-
няване – „Спешен 
прием“

В подкрепа на безпризорни деца

Семейно-консул-
тативен център

Предоставяне на интегрирани услуги с цел иденти-
фициране на рискови семейства и деца, превенция, 
социална подкрепа, посредничество, придружаване 
и консултиране.
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Център за соци-
ална рехабилита-
ция и интеграция 
за лица със зри-
телни уврежда-
ния

Социални и рехабилитационни услуги, консултации 
и обучение на зрително затруднени лица и техните 
близки

капацитет 
25 места

Център за соци-
ална рехабилита-
ция и интеграция 
за хора с физиче-
ски увреждания

Консултиране и информиране, обучение, медицин-
ска рехабилитация на деца, младежи и възрастни 
хора с физически увреждания, консултиране на 
родители на деца с физически увреждания, трудоте-
рапия, арттерапия, индивидуални занимания, конна 
езда и плуване за деца и младежи.

Капаци-
тетът на 
центъра е 
25 места

Център за соци-
ална рехабилита-
ция и интеграция

Център за социална рехабилитация и интеграция 
предоставя комплекс от социални услуги, насочени 
към създаване и поддържане на социални умения, 
както и обучение за водене на самостоятелен начин 
на живот. Изготвяне и осъществяване на индиви-
дуални програми за социално включване. Услугите 
предоставяни в центъра са : социална рехабилита-
ция; дейности за развитие, трудотерапия; социална 
и специализирана консултация; организиране на 
свободното време и др.

Целева 
група са 
лица над 
18 год. въз-
раст с раз-
личен вид 
и степен на 
увреждане. 
Капаци-
тетът на 
центъра е 
40 места.

Център за соци-
ална рехабилита-
ция и интеграция 
за деца в риск

Услугите, които се предоставят са: консултиране и 
информиране, обучение, дневни занимания, работа 
с родителите на децата.

Центъра е с 
капацитет 
25 места

КСУ „Детелина“ 
– Център за нас-
таняване от се-
меен тип за деца 
и младежи без 
увреждания

Центъра е социална услуга от резидентен тип, пре-
доставя подслон и ежедневни грижи в среда близка 
до семейната за деца изведени от специализирани 
институции или в риск. Осъществява подкрепа за 
личностно съзряване и изграждане на умения за 
самостоятелен и независим живот

Капаци-
тетът е 15 
места.

Център за наста-
няване от семеен 
тип за деца и мла-
дежи без увреж-
дания

Капацитет 
– 10 места

Кризисен център 
за деца

Кризисния център е комплекс от социални услуги 
за деца, пострадали от насилие или друга форма на 
експлоатация. Услугите, които се предоставят са: 
оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване 
на ежедневни потребности, правно консултиране 
или социално – психологическа помощ.

Капацитет 
– 10 места
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Дневен център за 
деца с уврежда-
ния със седмична 
грижа „Калинка“

За деца от 3 до 18 години, които се нуждаят от ме-
дицинска рехабилитация, обучение, подкрепа за 
личностно съзряване, развиване на възможност-
ите за задоволяване на ежедневните потребности, 
развитие на различни навици и умения за живот. 
Услугите, които се предлагат в дневния център са: 
социално консултиране, психологическо консулти-
ране, дневна грижа, рехабилитация, трудотерапия, 
музико и арттерапия, обучение в полезни умения за 
независим живот и др.

капацитет 
25 места

Център за наста-
няване от семеен 
тип за деца и 
младежи с увреж-
дания „Слънчево 
детство“

Център за настаняване от семеен тип е социална 
услуга от резидентен тип, която създава условия за 
отглеждане и възпитание на деца и младежи в среда 
близка до семейната; оказване на индивидуална под-
крепа, задоволяване на ежедневни потребности;

Капацитет 
– 14 места

Към Община Шумен е създаден Комплекс за социални услуги за деца и 
семейства (КСУДС)  по Проект „Реформа за повишаване благосъстоянието на 
децата в България“ през 2005 година. Доставчик на социалните услуги е Сдру-
жение „Институт по социални дейности и практики“.

Мисията на Комплекса за социални услуги е:
• социалните работници и психолозите в Комплекса за социални услуги 

да работят за това всяко дете да расте при своите родители, при осино-
вители или приемно семейство, които могат да му дадат обич, грижа и 
внимание.

• Подкрепа на деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна 
среда и взаимоотношения за да не бъдат изоставяни деца в специали-
зирани институции. 

• Развиване на социалните услуги в общността и заедно с децата и ро-
дителите да се търси най-верния път за решаването на трудностите и 
проблемите.

Областният съвет за развитие на област Шумен приема „Стратегията 
за развитие на социалните услуги в област Шумен 2016-2020 година“ [7]. Този 
стратегическия документ стратегия е утвърдена на заседание на Областния съ-
вет за развитие и обхваща всички общини на територията на областта и включ-
ва планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими 
групи, като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и ста-
рите хора. 

Основната цел е да се създадат условия за пълноценно участие в общест-
вения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално из-
ключване чрез предоставянето на достъпни и качествени социални услуги и 
грижа. “Родовите отношения на човека характеризират само условията, при 
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които той взаимодейства с други хора и поколения, но също така представлява 
неговата вътрешна сигурност“ [9]. 

Мерките и дейностите, заложени в документа, са изведени въз основа на 
заключенията и препоръките от общинските анализи, направените проучва-
ния и обобщения анализ на ситуацията на областно ниво, както и установените 
потребности на рисковите групи в област Шумен. “Социалната група не е прос-
та съвкупност от хора, обединени по формални или неформални признаци, а 
групова социална позиция, която заемат хората“ [10]. 

Според Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен 
2016-2020 година Рискови групи деца, нуждаещи се от социални услуги са: 

• „Деца, отглеждани в семейства в риск – такива са децата, отглеждани 
в многодетни и непълни семейства, семейства от етнически общности 
в неравностойно положение, семейства в бедност, семейства с липса 
на жилище или в лоши жилищни условия. Семействата на тези деца 
обикновено са с ниски доходи или без доходи и разчитат на социална 
помощ за задоволяване на основните си жизнени потребности. Голяма 
част от тези деца са от ромски произход. В немалка част от случаи-
те, родителите на децата са необразовани и неграмотни, демонстрират 
неадекватно социално поведение. Въпреки утежняващите фактори на 
средата, в която живеят, родителите продължават да създават потом-
ство, без ясна представа за възможностите си да отглеждат и възпита-
ват деца. Липсват основни познания и култура по въпросите, касаещи 
семейното планиране и превенция на нежелана бременност, както и 
адекватна представа за отговорностите им като родители. 

• Деца, жертва на насилие и трафик и деца, получили полицейска за-
крила Тези категории деца са уязвими групи, нуждаещи се от специ-
ална подкрепа и индивидуална помощ. Необходимо е предоставяне на 
услуги, които да подкрепят семействата на децата в риск с цел спазване 
на основния принцип, а именно всяко дете да се отглежда в семейна 
среда; повишаване на родителския капацитет, насърчаване на отговор-
ното родителстване. Такава подкрепа в община Шумен оказва Центъ-
ра за обществена подкрепа, чрез предоставяне на социални услуги за 
осигуряване на сигурна и защитена среда, близка до семейната; кон-
султиране – психологическо и юридическо; гореща телефонна линия и 
подготовка за изслушване в съда на деца, жертви на насилие. 

• Деца, отпаднали от училище – Проблемите на посочената група деца 
са свързани с недостатъчна мотивация както у децата, така и в роди-
телите им за редовно посещение на учебни занятия. Част от децата 
отпадат от училище, поради неглижиране в семейството или поради 
принуждаване от страна на родителите им да започнат работа, която 
да подпомогне семейството във финансово отношение. Друга част от 
децата са емигрирали със семействата си в чужбина или в други насе-
лени места в България. 
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• Деца на улицата и деца с отклоняващо се поведение – Броят на децата 
с отклоняващо се поведение намалява в последните години, което се 
дължи на редица мерки, предприети на местно ниво за идентифици-
ране на броя деца и превенция отклонението в поведението. Потреб-
ностите на тази група са свързани с предлагане на социални услуги, 
насочени към работа с децата и родителите в посока превенция на аг-
ресивно и асоциално поведение и корекция на девиантно поведение. 
Такива услуги към момента се предоставят в Център за работа с деца 
на улицата, който има и мобилна работа. 

• Деца, настанени в семейство на роднини и близки – Родителите, които 
проявяват безотговорно родителско поведение, напускайки пределите 
на страната или създавайки ново семейство с други партньори, често 
изоставят детето си по неоснователни причини. Потребностите на де-
цата и семействата, при които те се настаняват са свързани с предоста-
вяне на комплекс от услуги /психологическо, социално-педагогическо 
и юридическо консултиране/ за справяне с проблеми, възникващи при 
развитието на детето, при семейни конфликти и трудности при спра-
вяне с ежедневните задължения, свързани с детето. Тези услуги се пре-
доставят от Отдел „Закрила на детето“ – Шумен и Център за обществе-
на подкрепа, които работят съвместно с посочената целева група. 

• Деца, изоставени на ниво родилен дом – От 2010 г., благодарение на 
съвместната дейност на институциите на територията на община Шу-
мен, се получава навременна информация за майки, попадащи в рис-
ковите групи от личните лекари, което позволява предприемането на 
мерки за превенция и не допуска институционализацията на децата. 
Информация за майки, планиращи да изоставят детето, се получава и 
от родилно отделение, което подпомага работата на ангажираните ин-
ституции при оказване на подкрепа на родителя. Препоръчително е да 
продължи съвместната работа на Родилно отделение, Отдел „Закрила 
на детето“, Комплекс за социални услуги за деца и семейства, Център 
за майчино и детско здраве, Семейно-консултативен център и другите 
институции за недопускане на изоставянията на ниво родилен дом. 

• Деца, отглеждани в специализирани институции /СИ/ – За решава-
не на проблемите на децата и деинституционализацията им, старти-
ра процес по закриване и преструктуриране на специализираните 
институции за деца, който ще приключи в община Шумен до края на 
2015 г. Разкритите алтернативни услуги гарантират, че децата ще полу-
чат индивидуална подкрепа чрез настаняване при близки и роднини, 
настаняване в приемни семейства или преместване в социални услуги, 
предоставящи грижа в среда, близка до семейната, предназначени за 
отглеждане на малък брой деца. 

• Деца с увреждания – Децата с увреждания са рискова група, по няколко 
причини: реална възможност за изоставяне, вследствие затруднение 
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на родителите при отглеждането; липса на достъп до социалната и кул-
турната сфера, образование и здравеопазване; липса или недостиг на 
финансови средства в семейството за задоволяване на специфичните 
нужди на децата с увреждания. В много случаи с детето с увреждане 
се работи предимно в посока решаване на медицинския проблем. Част 
от лекарите, учителите и дори родителите на децата не възприемат 
проблема от социалната му страна и поради това той се разбира само 
като заболяване. В тази връзка е необходима промяна на мисленето 
в посока осъзнаване на социалните бариери, които Стратегия за раз-
витие на социалните услуги в община Шумен (2016 – 2020) 10 създа-
ва увреждането, както и идентифициране на индивидуалните нужди 
и възможности на децата с увреждания. Съществуват случаи, в които 
родителите отричат увреждането на децата си и отказват да потърсят 
специализирана подкрепа при работата с детето. Фактор за отричане 
на проблема е и недостатъчно адекватното отношение на обществото 
към лицата с увреждания. Във връзка с това е необходимо да се създа-
де междуинституционална мрежа за работа с родителите, при която 
родителите да се стимулират да подкрепят възможностите на децата 
си – „Училище за родители на деца с увреждания“. Дневния център за 
деца с увреждания в гр. Шумен и Дневния център за деца с увреждания 
със седмична грижа в с. Васил Друмев работят с децата и техните роди-
тели. Услугите, които предоставят центровете подпомагат родителите 
в професионалната им реализация и в отглеждането на децата, а също 
така предоставят на самите деца с увреждания възможност за специа-
лизирано обучение, развиване на умения и навици, както и социално 
включване. Асистентите за деца с увреждания също създават условия 
за развиване на възможностите на децата. За оказване на качествена 
подкрепа за социално включване и развитие на възможностите и уме-
нията, асистента трябва да има висока квалификация и умения, съо-
бразени с индивидуалните нужди и възможности на детето“ [7].

„За членовете на обществото социалните институции за деца създават 
някакъв особен свят, реалност, която е разбираема чрез наличното знание за 
тях, или неразбираема и плашеща, когато това знание отсъства. Най-често 
обаче това да бъдеш сирак или дете, лишено от родителски грижи, се типи-
зират като голямо индивидуално нещастие, като лична драма. Така институ-
ционализацията на децата, лишени от родителски грижи и самите деца, може 
да се разглеждат като съвкупност от междуиндивидуални (протичащи вътре 
в социалните групи и общности, в социалните институции) комуникационни 
взаимодействия, посредством които също се извършва социалното ѝ констру-
иране“ [1].
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ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ НЯКОИ  
ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДВИГАТЕЛНА ГОДНОСТ, 
ЗАЛОЖЕНИ В УЧЕБНАТА ПРОГРАМА НА 9 КЛАС В СУ 

Диана Филипова

DEFINITION BETWEEN CERTAIN BASIC INDICATORS  
OF ENGINEERING ENTERED IN THE 9TH CURRICULUM 

IN THE HIGH SHCOOL
Diana Filipova

ABSTRACT: Volleyball is a game with a specific structure, both physical and technical, re-
quiring rapid and accurate perception and correct response in the relevant game situation. 
It is therefore extremely important to develop the skills and habits to work in a complex 
way. The character of game activities in volleyball requires complexity of motor skills. In 
this connection, the connection between them is of utmost importance.

KEY WORDS: volleyball, motor skills, addictions, students

Волейболът се характеризира с разнообразие от двигателни навици и 
игрови действия, които се отличават както по интензивност, така и по коорди-
национна структура (8).

Волейболът е игра – атлетична, емоционална и интересна, наситена с бър-
зи и непрекъснато променящи се игрови ситуации. Това изисква мобилизация 
(физическа и волева), проява на сила, издръжливост, високо ниво на ловкост. 
Играта предоставя на практикуващите я богати възможности за комплексно 
развиване на двигателните навици и качества(1).

Двигателната дейност във волейбола има специфичен и целенасо-
чен характер.Волейболист никога не извършва „движения въобще“,а винаги 
действия,които решават определена двигателна задача,която е адекватна на из-
искванията на състезателната обстановка.(2)

С. Базелков обобщавайки множеството теоретични постановки и прак-
тически опит на специалистите в тази област, конкретизира, че обучението по 
волейбол е много по-ефикасно ако се базира на срочна обратна информация. 
Тя може да се получи от визуално наблюдение или чрез измерване. Динамиката 
на постиженията служи като допълнителен стимул на занимаващите се за ак-
тивна двигателна дейност[4]. 
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Характерни особености в двигателната характеристика на волейболната 
игра са бързите и резки придвижвания на къси разстояния,многократните от-
скоци от място и след придвижване,виртуозните приземявания.Физическите 
и двигателни качества се проявяват специфично и не в чист вид.Във волей-
бола говорим за скоростно-скокова издръжливост,бързина на отскока,сила и 
точност на удара и пр.Като пример за комплексно проявяване на качествата 
бихме посочили всеки елемент от сложната техника на волейболната игра-
подаване,начален удар,забиване и т.н.(6,7) М. Базелков(2009) отбелязва, че 
включването на “…подходящи и ефективни средства и методи могат да опти-
мизират учебния процес и да се постигне една добра обща спортно-техниче-
ска подготовка по волейбол”. В тази връзка той препоръчва “…използването на 
подходящи модели, които да позволяват адаптация към игровите условия на 
ученици с различни двигателни възможности.”(3)

„Конкретно за игровите действия във волейбола -те са комплексно про-
явление на двигателните качества по специален начин. Бързите и резки прид-
вижвания на къси разстояния с честа смяна на посоката и експлозивни отско-
ци са пряко свързани с овладяване на техническите похвати“(5).

Т. Симеонова (2018), доказва, че използваните специално-подготвител-
ни упражнения и игри влияят в значителновисока степен върху повишаване 
нивото на техническата подготовка, водят до по-голяма емоционалност, усъ-
вършенстват координационните способности, водят долично удовлетворение, 
повишено самочувствие, концентрация, увереност всобствените сили.[9]

Целта на изследването е да се установят зависимостите между някои ос-
новни показатели за физическа годност,заложени в учебната програма за 9 клас.

За реализиране на целта са определени следните задачи:
1. Проучване на специализираната литература
2. Изготвяне на тестова батерия и тестиране на изследваните лица
3. Обработка на резултатите, анализ и установяване на зависимостите
Обект на изследването са ученици от IX клас (момичета) на Първа езико-

ва гимназия – Варна.
Предмет на изследване са някои двигателни качества, пряко свързани с 

характера на волейболната игра.
Контингентът на изследваните лица се състои от 61 момичета от IX-ти 

клас на Първа езикова гимназия – Варна.
Учениците са тестирани еднократно по следните показатели:

Табл.№1
№ Показатели Мерни 

единици
Точност на 
измерване

Посока на 
нарастване

1 Совалково бягане сек. 0,01 -
2 Специфична бързина брой 1 +
3 Бързина и ловкост сек. 0,01 -
4 Скоростна издръжливост сек. 0,01 -
5 Вертикален отскок от място см 0,05 +
6 Вертикален отскок след засилване см 0,05 +

Диана Филипова
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7 Обръчи (8 бр.) сек. 0,01 -
8 Хвърляне на плътна топка – отгоре см 0,05 +
9 Хвърляне на плътна топка – отдолу см 0,05 +

10 Гъвкавост см 1 +

Обработката на резултатите от тестирането е извършена чрез програми-
те SPSS 19.0 и Microsoft Excel. Използван е математико – статистическият метод 
корелационен анализ. Характера на връзките и степента на зависимост между 
изследваните показатели ще се определи чрез коефициента на Пирсън (r) за 
обикновени и линейни по вид, количествено изброими признаци. За значими 
ще се приемат връзките при гранична стойност на коефициента на корелация 
(r=0,25) според броя на изследваните лица (n=61).

Резултати и анализи: 

Анализът на резултатите показва, че най-силна е връзката между девети 
и десети показател. Това са „вертикален отскок от място“ (показател №5) и 
„вертикален отскок след засилване“ (показател №6), където r=0,957 – много 
силна зависимост. Нормално е да има висока корелация, защото и двата 
показателя са с близка динамична структура. Двата показателя максимално 
се доближават до елементите от техниката на играта, съответно – блокада и 
забиване.

Между „Совалково бягане“ (показател №1) и „Специфична бързина“ 
(показател №2) корелационната зависимост е r= -,320. Отрицателната стойност 
се получава в резултат на намаляване на времето и увеличаване на скоростта.

Зависимост се отчита и при показатели : „ Вертикален отскок от място“ 
и „Совалково бягане“ – r = -,335 ; „Совалково бягане“ и „Вертикален отскок 
след засилване“ – r = -,306 ; „Совалково бягане“ и „Хвърляне на плътна топка 
– отгоре“ – r = -,376 ; „Совалково бягане“ и „ Хвърляне на плътна топка – 
отдолу“ – r = -,277 ; „Специфична бързина“ и „ Скоростна издръжливост“ „ – r 
= -,330 ; „Обръчи (8 бр.)“ и „ Специфична бързина“ – r = -,400 ; „Скоростна 
издръжливост“ и „ Хвърляне на плътна топка – отгоре“ – r = -,298 ; „Обръчи (8 

Зависимост между някои основни показатели за двигателна годност...
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бр.)“ и „Вертикален отскок от място“ – r = -, 262 ; „Обръчи (8 бр.)“ и „Вертикален 
отскок след засилване“ – r = -,286 ; „Хвърляне на плътна топка – отгоре“ и 
„Обръчи“ (8 бр.) – r = -,269. Общото е, че всички стойности са с обратна 
зависимост. С увеличаване на скоростта се намалява времето за придвижване 
и се постигат по-добри резултати на динамичните силови способности на 
долните и горни крайници.

След обработката на резултатите, са се получили връзки между (показател 
№4) „Скоростна издръжливост“ и (показател №1) „Совалково бягане“, където 
r = ,554 ; (показател №7) „Обръчи“ и (показател №1) „Совалково бягане“ – r = 
,503; (показател №7) „Обръчи“ и (показател №4) „Скоростна издръжливост“ – r 
= ,642; (показател №8) „Хвърляне на плътна топка – отгоре“ и (показател №6) 
„Вертикален отскок след засилване“ – r = ,515; (показател №9) „Хвърляне на 
плътна топка – отдолу“ и (показател №6) „Вертикален отскок след засилване“ – 
r = ,513; (показател №9) „Хвърляне на плътна топка – отдолу“ и (показател №8) 
„Гъвкавост“ – r = ,648. Всички изброени връзки са в значителна корелационна 
зависимост. Показателите влизат в 1-2 корелационни връзки, това говори, че 
има комплексност в развитието на двигателните качества.

Слаба корелационна зависимост се отчита при показатели № 8 „Хвърляне 
на плътна топка – отгоре“ и № 2 „Специфична бързина“, където r = ,260. 

Показателя, характеризиращ динамичните способности на долните 
крайници (№5) е в умерена корелационна зависимост с показателите, 
характеризиращи динамичните способности на горните крайници (№8 и №9).

Може да се направи заключение, че дори на този етап от обучението по 
волейбол в часовете по физическо възпитание и спорт, състоянието на двига-
телните качества оказва значение при изпълнението на техническите похвати.

На базата на извършения анализ могат да се направят следните изводи:
1. Скоростното придвижване по игрището в различни посоки, скорост-

ната издръжливост и силовите възможности на горните крайници са 
показателите, които имат положителна връзка между всички изследва-
ни. Навременното придвижване и силата са от изключително значение 
за ефективното прилагане на елементите от техниката.

2. Показателите, които имат сходна динамична структура имат най-сил-
ни връзки помежду си.Това са показателите свързани със силовите 
възможности на долните крайници, отскоците от място и със засилва-
не. Високия отскок е важен при изпълнението на блокада, нападение и 
начален удар с отскок.

3. Гъвкавостта е особено важна за усъвършенстване на елементите във 
волейбола. В този период (пубертет) на развитието на изследваните 
ученици (момичета), тя е достигнала своята максимална стойност при 
повечето от тях. За част от групата този процес не е завършен и това 
налага по-усилена работа за гъвкавост.

4. Слабите зависимости между долните и горните крайници, налагат по-
вече работа за бързина и сила.

Диана Филипова
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УЧИЛИЩЕТО – СРЕДА ЗА ВСИЧКИ
Диляна В. Андонова

ТHE SCHOOL – ENVIRONMENT FOR ALL
Dilijana V. Andonova

ABSTRACT: According to the Inclusive Education Ordinance, the school is an environ-
ment for everyone. It supports all pupils – lagging students and those with special educa-
tional needs, with difficulties as well as the gifted. This article presents the requirements 
for the preparation of the environment, the training and the favorable socializing impact 
of the school. 

KEY WORDS: school, students, inclusive education, children with special educational needs. 

В българското образователно пространство е факт Наредбата за приоб-
щаващото образование, която е хуманен акт. Според нея всички деца трябва 
да получат образование според възможностите и потребностите си. Възниква 
въпросът: Готово ли е обществото и българското училище да реализира залег-
налите в Наредбата принципи на приобщаващо образование, а именно:

– осмисляне на различията/разнообразието;
– отрицателни нагласи относно съвместното обучение на деца в норма и 

такива със специални нужди;
– критерии за оценка, които възпрепятстват приобщаването;
– общността като ресурс;
– комуникация и единни подходи в работата на ангажираните с ученика 

професионалисти;
– занижени очаквания към децата с различни потребности;
– висок акцент върху конкуренцията за образователни постижения 

между учениците;
– твърди и идентични образователни подходи към всички деца;
– ограниченост на наличните варианти на съществуващите структури-

рани учебни програми;
– стихийност при организацията на дейностите. Липса на систематич-

ност във всекидневието;
– влияние на стереотипите, нагласите и дискриминативните практики; 

Медицинският срещу социалния модел при оценка и предоставяне на 
подкрепа; доминиращи медицински подходи;
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– ефектите на „Сбъдващото се пророчество“, „Плацебо ефекта“, „Зауче-
на безпомощност“, „Натиска на масите“;

– недостатъчно човешки и материални ресурси;
– подготовка на средата. [3]
Това определя училището като среда, в която се осъществява общата под-

крепа за личностно развитие, насочена към всички деца в подготвителна група 
за задължително предучилищно образование и към всички ученици в класа, 
гарантира участието и изявата им в образователния процес и в дейността на 
училището. Тя /общата подкрепа/ включва:[4]

1. Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;
2. Кариерно ориентиране на учениците;
3. Занимания по интереси;
4. Библиотечно-информационно обслужване;
5. Грижа за здравето въз основа на информация от родителя, предста-

вителя на детето или лицето, което полага грижи за детето, за здраво-
словното състояние на детето и за проведени медицински изследва-
ния и консултации и при взаимодействие с медицинския специалист в 
здравния кабинет в училището.

6. Осигуряване на общежитие;
7. Поощряване с морални и материални награди;
8. Дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното 

поведение;
9. Дейности за превенция на обучителните затруднения, включително 

логопедична работа.
Изброените дейности в училище не омаловажават ролята на Центровете 

за подкрепа за личностно развитие, които също осъществяват обща подкре-
па за личностно развитие, насочена към: занимания по интереси за тяхното 
развитие, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта 
на науките, технологиите, изкуствата и спорта и изяви по интереси; кариерно 
ориентиране на учениците; педагогическа и психологическа подкрепа, включи-
телно дейности за превенция на насилието и преодоляване на проблемното по-
ведение; грижа за здравето; осигуряване на общежитие; поощряване с морални 
и материални награди; ранно оценяване на потребностите и превенция на обу-
чителните затруднения; логопедична работа; екипна работа между учителите и 
другите педагогически специалисти.

„Подкрепящата среда в училище включва в себе си всичко, което предлага 
възможност на детето със СОП да изрази своите силни страни и да се включи в 
общообразователния процес. Нашето изходно разбиране е, че всяко дете може 
да участва в общообразователния процес, ако му бъде осигурена подходящата 
подкрепяща среда. Трябва да се има предвид обаче, че тази среда не трябва да 
бъде изградена отделно и изолирано от всички останали ученици.“ [5:341].

За да бъде благоприятно социализиращото въздействие на училището, 
е необходимо: да се поддържа положителна нагласа у детето към училището и 
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неговия педагогически и възпитателен колектив, учебния процес да бъде ор-
ганизиран и провеждан интересно, живо близко до играта или съчетано с нея, 
да въздейства изобщо положително на емоционалната сфера на детето. Роди-
телите не трябва да проявяват ревност към това, че училището или любимият 
учител /или съученик/ им отнемат детето, а тъкмо обратното. Те ще подпомог-
нат училищната му адаптация, като не допускат незаинтересованост, нито под-
ценяване на учебните занятия както в училището, така и в дома; да се избягват 
бележкарско поведенческите изисквания; да не допускат афекти и пристрастие 
към някои евентуални пропуски и несправедливости в учебно-възпитателния 
процес.

Ролята на родителите за превръщането на училището в среда за всички 
е от изключително важно значение. Освен че не трябва да проявяват ревност, 
те трябва да съдействат на учителите в процеса на изграждането на децата като 
личности. Родителите са най-заинтересованата страна в образователно-възпи-
тателния процес и тяхното участие е изключително важно при реализиране на 
каузата „щастливи и образовани деца“. Като членове на училищните насто-
ятелства те съдействат както за материалното обезпечаване за процеса на 
приобщаващо образование, така и за създаване на благоприятен психоклимат. 
Ролята на родителите в тази посока е от важно значение за специалното образо-
вание и училищните ръководства трябва да им дадат тази възможност.

Родителите са най-важните партньори на педагогическите специалисти, 
поради което е необходимо активното им участие под различни форми. То е 
регламентирано със Закона за предучилищното и училищното образование. 
Според чл. 266 се предвиждат Обществени съвети, чието предназначение е 
създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности 
към всяка детска градина и всяко училище. В техния състав има представители 
както на родителите, така и на финансиращите органи. Тези съвети участват 
в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност, както 
и при обсъждане на стратегията на всяко училище и приложените към нея 
план за действие и финансиране /задължителен реквизит според Закона за пре-
дучилищно и училищно образование – чл.263/. [1] В нея е необходимо да бъдат 
залегнали принципите на Приобщаващото образование. По този начин ще се 
откликне на потребностите на деца с различни възможности и то – училището 
– ще стане желана територия от всички ученици. В становището на асоциация-
та на родителите относно Новия закон едно от подкрепящите законодателни ре-
шения е именно „..изискването институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование самостоятелно да разработват и прилагат цялостни 
политики за подкрепа за личностно развитие на детето и ученика, изграждане 
на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна дисциплина 
и развитие на училищната общност.

За реализирането на това решение е необходимо всички заинтересовани 
страни – родители, учители, училищно ръководство, общински органи, както и 
регионалните управления по образование, да работят по посока на промяната в 
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утвърдените стереотипи. Промяна, изразяваща се в създаване на условия за раз-
витие потенциала на всеки ученик съобразно индивидуалните му особености.

Стандартът Приобщаващо образование не е само обект на специалното 
образование. Той измества предмета на изучаване на обучението, адаптирането 
и интеграцията на деца с различни особености в начална училищна педагогика, 
както и в педагогика на обучението по различни дисциплини. Бъдещите начал-
ни учители /както и детски и тези по предмети от различни културно-образо-
вателни области/ трябва да имат нужната компетентност за осъществяване на 
такъв образователно-възпитателен процес, в който участват деца с различни 
възможности, резултат от особености в развитието им.

Породената нова реалност поставя проблема за създаване на такава ор-
ганизация на образователно-възпитателния процес, при която преподавателят 
да откликне на потребностите на всички обучавани – както на учениците без 
трудности и с изявени възможности, така и на такива със специални потребно-
сти. Това поражда два основни въпроса, свързани с квалификацията на учите-
лите и методите и похватите за работа. Заедно екип от специалисти – начален 
учител, логопед, психолог и ресурсен учител да създадат такава учебна среда, 
която да води до успешни резултати. Системата от компетентности поставя 
въпроса за необходимостта от прилагане на интерактивни методи, които ще 
обезпечат процеса на формирането им. Нещо повече – търсят се такива, които 
да обезпечат работата с деца които имат различни възможности и умения. Ме-
тоди, в основата на които индивидуалността на обучавания е водеща.

Темата за приобщаването като форма на съвместен обществен живот е 
пряко свързана с хуманизма и извежда на преден план въпроса за мястото на 
човека в обществото. В контекста на тази идея се развива и образователната 
системата, а именно като място в което всички деца се ползват с равни права и 
учат в обща образователна среда. 

Приобщаването се разглежда като процес, който се свързва с търсенето 
на все по-добри начини за осъществяване на образованието, за да се отговори 
адекватно на разнообразието на обучаваните.

Приобщаващото образование се приема като по-висше ниво от интегри-
раното образование, тъй като при последното акцента се поставя върху физи-
ческия достъп и посещаемостта на училището от страна на деца със специални 
образователни потребности като очакванията са детето да се промени, за да 
отговори на общообразователните изисквания, докато при приобщаващото 
образование, училището като система е готово да се промени, за да отговори на 
нуждите на всяко дете. Следователно, приобщаващото образование гарантира 
не само достъп до образование, но и се стреми да осигури смислово участие, 
постижения и успех за всички деца, съобразявайки се с потребностите и сил-
ните им страни, а с това да се подпомогне овладяването на важни житейски и 
социални умения. Приобщаването предполага и равни възможности за участие 
и научаване, като се зачита личният избор при изготвяне на образователна-
та програма и осигуряването на педагогическата подкрепа. Приобщаването се 
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разглежда и като много повече от включване в образователната система, защо-
то не са малко случаите когато системата на образование включва деца, но не 
успява да им осигури поддръжка. 

В образователните институции, където концепцията за приобщаващо 
образование е водеща, ученикът е субект на образователния процес, а негово-
то личностно и индивидуално развитие се разглеждат като главни ценности. 
„Социалната интеграция (чрез социалната адаптация, развитие на адаптивни-
те механизми и възможности, усвояването на похвати и средства за адаптация 
и интеграция) е основна цел и съществен компонент на социализацията на со-
циалните индивиди. Обикновено адаптационните процеси се разглеждат като 
субективни, като процеси на вътрешната и външната активност на индивида, 
които се диференцират условно на активна и пасивна адаптация към услови-
ята на средата.“[2:59]. С оглед на това, в практиката си образователните инсти-
туции прилагат личностно ориентирания подход, при който на обучаваните се 
отреждат водещи, а не подчинени позиции. Като център на образователните 
взаимодействия те могат да изказват мнения, да се самоорганизират, за вземат 
решения. Поставени в тази роля на активна страна в образователния процес 
учениците възприемат училището като желана територия, която не ги отблъск-
ва. Заедно, с тях, обаче, се променя и ролята на учителя, който трябва умело, 
дискретно и при ползването на положителни образователни модели да приоб-
щава децата към учебния процес и ги кара да се чувстват свободни, значими и 
защитени. Затова и образователния процес се възприема като сътрудничество 
между учителя и учениците, като в резултат от съвместната им дейност те вза-
имно се обогатяват и развиват.

Една от основните задачи на учителите е в хода на образователния процес 
да разпознаят обучителните и поведенчески трудности на децата, да взаимо-
действат с тях на различни нива, така че учениците да разбират познавателното 
съдържание и да участват в педагогическото взаимодействие. Затова е важно, в 
контекста на приобщаващото образование, учителите да изследват потенциала 
на всяко дете, да го насочат в конкретната посока, както и да създадат условия, 
които да улеснят обучението на учениците и да допринесат за постигането на 
успех по време на тяхното образование. А, за да се случи всичко това е необхо-
димо учителите да осъзнаят важността на приобщаващото образование като 
фактор за подобряване на образователния процес.
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СПЕЦИФИКА НА ВЪЗПРИЕМАНЕТО  
И ПРЕСЪЗДАВАНЕТО НА ФОРМАТА НА ПРЕДМЕТИТЕ 

ОТ ДЕЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
Димитър И. Балкански

SPECIFICATION OF RECOGNITION AND CUTTING  
OF THE FORM OF ARTICLES OF CHILDREN  

WITH MISCELLANEOUS EQUALITY
Dimitar I. Balkanski

ABSTRACT: The child‘s imaginative activity is based on sensory processes, the develop-
ment of perceptions, allowing multi-dimensional study of objects and phenomena of real-
ity. For the child, it is important not only to perceive the subject, but also to differentiate 
those properties that it needs in order to convey them in a certain form.

A leading role in the creation of the painting belongs to the perceptions, the character and 
quality of which depends entirely on the image quality. The perception of mentally retarded 
children is poorly developed, and this leads to an inability to orientate in the execution of 
the pictorial task.

The main points for formation and development of the perception in these children are: early 
onset (even at pre-school age) of formation and development; accelerating the pace of de-
velopment overcoming existing deviations along the path of adjustment and compensation.

Purposeful perception is a necessary condition for a full reflection of objects and phenom-
ena from the surrounding world in the drawings of mentally retarded children.

The efforts of the special educators should be aimed at the active inclusion and positive 
attitude of mentally retarded children towards pictorial activity, which in turn aims at 
developing skills for adequate perception of objects and images, synthesizing and analyzing 
form, color and location.

KEY WORDS: children with mental retardation, perception, recreation, form.

Изследването е финансирано по проект „Визуални изследвания, форми на 
сетивност“ № РД-08-85/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.
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В обучението по изобразително изкуство още в детската градина се фор-
мират и развиват елементарни зрителни представи и възприятия. Това се по-
стига чрез целенасочени педагогически усилия, с правилното използване и съ-
четаване на нагледни, практически и словесни методи. Като чувствено отраже-
ние на реалния свят в съзнанието на човека, възприятието се разглежда не като 
елементарен процес, а като диалектично и динамично единство на сензорния и 
мисловния компонент. Възприятието е необходима предпоставка за изображе-
нието, а характерът на изобразителната задача влияе на възприятието, като го 
организира и насочва, обуславя неговата избирателност и степен на пълнота на 
анализа в съответствие с условията на задачата. Целенасоченото възприемане 
на обектите от околната действителност, организирано в обучението по изоб-
разително изкуство, способства за развитието на познавателната дейност на 
учащите се. То развива наблюдателност, внимание и аналитико-синтетичните 
функции на мисленето у подрастващите.

Формирането на възприятия у децата е възможно само при определено 
ниво на развитие на способността да се анализира. Става дума за равнище, на 
което детето се оказва в състояние ясно да си представи обекта като цяло и ми-
слено да отдели в него отделните свойства и признаци. За развитието на такива 
анализиращи възприятия са насочени разнообразни упражнения, които се из-
пълняват от децата в обучението по изобразително изкуство. Особено голямо 
внимание в обучението се отделя и за възпитаването на умения – да се опреде-
лят най-вече характерните признаци на предмета – форма, строеж, големина на 
детайлите, цвят, положение в пространството.

За решения на задачите, свързани с възприятията, съществено значение 
има правилният подбор на демонстрираните обекти и изображения. Важно е 
използваните в обучението по изобразително изкуство нагледни средства за 
изобразяване да са прости по форма, ярко и релефно да изразяват присъщите 
им особености. Те трябва да оказват на детето голямо възпитателно въздейст-
вие, да способстват за развитието на неговия естетико-художествен вкус. 

Естетическите възприятия са свързани с естетическите качества на 
външната страна на предметната сфера, с формирането на естетически емоции 
и критерии за оценката им – съразмерност, хармонични цветови съчетания и 
др. Художествените възприятия са насочени към разкриването на съдържа-
нието, същността на обектите и явленията с помощта на произведенията на 
изобразителното изкуство, като са съпроводени с формирането на естетически 
чувства. Тези възприятия са неделима част от художественото възпитание като 
процес на приобщаване към културните ценности на човечеството.

Изобразителната дейност на детето се основава на сензорните проце-
си, на развитието на възприятията, позволяващи разностранно изучаване на 
обекти и явления от действителността. За детето е важно не само да възприеме 
предмета, но и да диференцира тези негови свойства, които са му нужни, за 
да ги предаде в определена форма, „…тоест да осъществи анализ на предмета, 
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отделяйки неговите основни, характерни свойства, да направи сравнение, да 
установи сходство и различие на възприеманото с вече известното от предиш-
ния опит, да стигне до синтез и обобщение“ [7 : 135]. 

Възприятието у децата с умствена изостаналост е слабо развито, а това 
води до неспособност за ориентация в изпълнението на изобразителната задача. 
Основните моменти за формиране и развитие на възприятието у тези деца са:

• ранно начало (още в предучилищна възраст) на формиране и развитие;
• ускоряване темпа на развитие;
• преодоляване на съществуващите отклонения по пътя на корекция и 

компенсация.
За да се формира възприятието у умствено изостаналите деца е целесъо-

бразно да се използва рисуването по натура, което е основна форма на изобра-
зителна дейност. Предметите които ще се наблюдават и рисуват, трябва да имат 
оптимално опростени форми и да са добре познати на децата.

Друг момент в развитието на възприятието е, че е необходимо развитие 
на зрително внимание, на пространствена ориентация, формиране на подража-
ние и създаване на цялостен образ на предмета. Формирането и развитието на 
подражанието се осъществява чрез:

• показване на начина за съпоставяне по големина, цвят и форма;
• формиране на умения за сравняване на предмета с друг познат предмет;
• рисуване по контур;
• избор на образец.
Водеща роля в създаването на рисунката принадлежи на възприятията, 

от характера и качеството на които изцяло зависи и качеството на изображе-
нието. Целенасоченото възприятие е необходимо условие за пълноценно отра-
жение в детските рисунки на обектите и явленията от обкръжаващия свят.

В резултат на всеобхватно възприятие се образуват ясни и пълни пред-
стави за обектите. Колкото е по-високо качеството на възприятията, толкова 
по ярки и богати са представите на децата. Следва да се подчертае, че предста-
вата за един или друг предмет в голяма степен се отличава от самия предмет. 
Това може да се обясни по следния начин:

1. Представите не съхраняват всички качества на възприемания предмет, 
а само на отделни негови страни.

2. Получените от възприятието представи не остават неподвижни, а по-
стоянно се изменят и преобразуват.

Освен това се извършва и процес на обобщение на представите: на първи 
план излизат главните, постоянни признаци на предмета, а второстепенните, 
незначителните бледнеят и впоследствие изчезват. Фактът, че образите от въз-
приятията се обобщават, а не просто се съхраняват в паметта, позволява да се 
смята, че представите се отнасят към процеса на мисленето. Този извод се явява 
извънредно важен за построяване на системата на корекционно-възпитателна-
та работа в обучението по изобразително изкуство в Центровете за социална 
образователна подкрепа.
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В литературата за детското изобразително творчество и в трудовете по 
психология нееднократно се е повдигал въпросът в каква степен детето може да 
предаде своите представи за един, или друг предмет със средствата на рисунка-
та. Още В. М. Бехтерев предупреждава, че не трябва да се съди за качеството на 
представите на детето по неговите рисунки. По-късно А. Люблинска отбелязва, 
че изображението на предмета, направено от детето на лист хартия, в никакъв 
случай не трябва да се счита за тъждествено със създадения в главата на детето 
образ на дадения предмет.

В детското изобразително творчество трябва да се има предвид, че недос-
татъците на представите – това, по същество, са недостатъци на възприятията.

Изследванията на редица психолози установяват значителни отклонения 
от нормата в сетивното познание на умствено изостаналите деца. Към тях след-
ва да се имат предвид – забавянето в процеса на възприятие, слабостите в ана-
лиза и синтеза при опознаване на предметите и техните пространствени отно-
шения. Освен това се проявяват – непълнота, недостатъчна диференцираност 
и осмисленост на възприятията, както на реалните обекти, така и на техните 
изображения. Забавеното развитие на наблюдателността се явява характерна 
черта за децата с умствена изостаналост. Разбира се, че особеностите на въз-
приятията на тези деца дават една специфична картина на представите, която 
още повече и своеобразно се проявява в техните рисунки.

Децата с умствена изостаналост отразяват формата на предметите в ри-
сунките си по своеобразен начин. Преди всичко следва да се подчертае, че те 
значително по-късно, в сравнение с техните нормално развиващи се връстници, 
овладяват предметното рисуване, научават се да изобразяват различни обекти. 

Характерни черти на рисунките на децата с умствена изостаналост са 
примитивност, схематичност, статичност и стереотипност. Примитивността и 
статичността на изображението се проявяват в това, че общият строеж на фор-
мата на предметите се опростява пределно, като се изпускат съществени части 
и детайли от тях. За рисунките на тези деца в значителна степен са свойствени 
условност и декоративност на изображението. Тези рисунки като правило са 
лишени от обемност и светлосянка, а по форма се доближават до изображения 
на познати геометрични фигури. Като единствено изобразително средство се 
явява обикновената линия, имаща еднаква дебелина по цялото си протежение 
на рисувателния лист.

Статичността на изображението ярко се проявява в сюжетните рисун-
ки и особено при рисуването на човешки фигури и животни. Нарисуваните 
от умствено изостаналите деца живи обекти по правило са лишени от каквато 
и да било динамика. Обикновено това са застинали статични фигури на хора 
най-вече във фронтално положение. Даже в тези случаи, когато съдържанието 
на рисунката изисква предаването на определени движения (например игра на 
волейбол или футбол, бягане, пързаляне със ски и др.), умствено изостаналите 
деца не проявяват стремеж да изобразят специфичните действия на спортисти-
те, изразяващи се в динамични пози и движения.
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Също така „неподвижни“ си остават в рисунките на децата и изобразени-
те от тях животни. Изпълнени в профилно положение, те по-скоро напомнят 
за шаблонни изображения и съответстват на рисунките на нормалните деца от 
средните възрастови групи (4–5 год.) на детската градина. 

“Стереотипността на изображенията се изразява в това, че веднъж усво-
еният способ на рисуване се повтаря от рисунка в рисунка, без каквото и да е 
преустройство и изменение. Учащите не осъзнават, че овладявайки техниката 
на възпроизвеждане на определени форми и многократното им повтаряне, тези 
форми могат да се видоизменят и усъвършенстват. Заучеността на определени 
образи и дългото устойчиво съхранение на един или друг маниер на изпъл-
нение, се явяват следствие от познавателната пасивност на децата с умствена 
изостаналост“ [2 : 102].

Формата на възприеманите в процеса на рисуване предмети се предава 
от децата с умствена изостаналост чрез средствата за контурното изображе-
ние даже и в по-горните класове. Това се обяснява с факта, че те недостатъчно 
осмислят и не владеят предаването на светлосянката, на цвета, на перспектив-
ните изменения. Във всяка форма подрастващите се стремят преди всичко да 
отделят очертаващия формата контур, изпитвайки при това своеобразни за-
труднения. Именно затова при осъществяване на корекционна работа трябва 
да им се помогне да преодолеят тези затруднения, с помощта на конкретни за-
дачи и упражнения. 

Главното изобразително-графично средство, преобладаващо в рисунките 
на повечето учащи се с умствена изостаналост, е линията. Затова контурните 
изображения, изпълнени линеарно, могат да станат главни обекти на изследва-
не при проучване на отразяването на формата в рисунките на децата. 

В рисунката формата на предмета най-често се предава с контур, а в ран-
ната детска рисунка – контурът винаги има водеща роля в отразяването на 
предмета. Следователно, анализът на възпроизвеждане на формата на предме-
тите се свежда, на първо място, до разглеждане на контурното изображение.

Учениците с умствена изостаналост изпитват особени трудности при 
работа, определяща и изграждаща контура на предмета. При очертаването на 
контурите освен основните функции – упражнения по отделяне на фигурата от 
фона и предаване чрез контура на формата на предметите, голямо значение има 
и диференциацията на движенията и техните посоки.

За изучаване на възможностите за работа с контур при деца с умствена 
изостаналост може да се поставят задачи за дорисуване на контури на геомет-
рични фигури. На децата се предоставят листове хартия, на които са изобразе-
ни квадрати, кръгове, триъгълници, правоъгълници с непълно очертани кон-
тури. Децата трябва да дорисуват изображенията, като се подчертава от учите-
ля, че всички геометрични фигури са с еднакви размери. 

Решаването на задачите показва доколко те са достъпни за децата с ум-
ствена изостаналост и доколко подрастващите разбират как са образувани кон-
турите на основните геометрични форми, каква част от контура се изпълнява с 
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най-големи (или най-малки) затруднения. Освен това, решаването на задачите 
предоставя богат материал за анализ на състоянието на зрително-двигателната 
координация на децата.

При дорисуване на правоъгълника в много детски рисунки се оказва, че 
при изпълнението на тази задача, изображението му много малко се различава 
от това, което се получава при дорисуване на квадратите от учениците. 

Съществена е разликата в успешното изпълнение на задачите по отдел-
ните геометрични фигури. Както и следва да се очаква, най-добре децата се 
справят с допълнението на контурите на квадрата. Най-големите затруднения 
са свързани с дорисуване очертанията на кръга, като допусканите грешки са 
разнообразни. 

Грешките при дорисуването на кръга обикновено са поради неумението 
на учениците на око да определят приблизително правилно дължината на ра-
диусите. Резултатът е – многобройни изкривявания на дъгите със силно нама-
ляване на площта на кръговете и несъвпадане на краищата на кривите линии с 
дадените точки на тяхното съединяване с основния контур. 

Доста голям брой изображения на учениците свидетелства за това, че прин-
ципът за построяване на кръга от много от тях съвсем не се разбира. Много често 
те просто затварят контура, без да извършват при това кръгообразни движения. 
Затова площта на завършвания кръг при тези ученици обикновено е намалена. 

Преобладаващото количество грешки, възникнали при дорисуване на 
правоъгълни фигури, се пада на зрително-двигателната координация (неточно 
свързване краищата на линии, образуващи контура, доста забележимо изкри-
вяване на страните и др.). Допълването на контура на триъгълника при учени-
ците много често се съпровожда с изменение на площта и формата. 

Учениците, допускащи особено груби грешки, се отделят за индивидуал-
ни корекционни упражнения, като след няколко занятия, провеждани един път 
в седмицата, резултатите им значително се подобряват. При деца със синдрома 
на Даун грешките обикновено се преодоляват изключително трудно, като по-
стиженията им не се отличават с трайност. На тези деца са им необходими мно-
го повече упражнения, отколкото на останалите, за да подобрят незначително 
своите резултати. 

Познавателната пасивност на децата с умствена изостаналост особено 
отчетливо се проявява в рисуването от натура. „Наличието на натура без уме-
нията за нейното възприемане, – пише Н. П. Сакулина, – не обезпечава кой 
знае колко много значителното сходство на рисунката с предмета. Освен това, 
започвайки да рисува, детето се направлява вече от възприятието на възник-
ващата рисунка, попада във властта на инерцията, водеща отново към повто-
рението на една и съща форма и детайли“ [9:113]. Така например рисувайки 
от натура, някои деца вместо да нарисуват две топки възпроизвеждат три или 
четири. Вероятно те биха нарисували и повече, но на рисувателния лист не ос-
тава свободно място. Други деца под влияние на автоматизма рисуват четири 
сигнала (цветове) на светофара – зелен, жълт и два червени и т.н.
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Количествената страна на елементите на рисунката особено често се на-
рушава в тези случаи, когато обектът се състои от няколко детайла и от под-
растващите се изисква по-щателен анализ на изобразените части със съответ-
стващите им части от натурата (листата от клона на дърво, кубчетата от които 
е направена кула, топчетата на гердана, разглобяемите конструктивни части на 
играчка и т.н.).

Интересен се оказва и този факт, че по време на рисуването, умствено 
изостаналите ученици от началните класове почти не обръщат внимание на 
предметите, които рисуват от натура и даже могат да не забележат това, че вече 
са преместени или прибрани от учителя.

Повече или по-малко правилното предаване на формите и строежа на 
предметите свидетелстват за по-високо ниво в умственото развитие на детето. 
Въпреки това, не са редки и случаите, когато реални предмети придобиват в ри-
сунките дълбоко своеобразни и много далечни от действителната си структура 
образи и значения.

При разглеждането на обекта на изображение децата често фиксират 
своето внимание върху незначителни елементи на обекта, съставляващи „час-
тица“ от цялото, но които от тяхна гледна точка имат много важно значение. 
Такова едно подчертаване, с отделяне на детайлите, е типично за децата и на-
мира отражение в техните рисунки. В тези случаи и малките подробности, като 
правило, щателно се прерисуват, отделят се с цветове и често всичко се увели-
чава по размери (например – дръжката на вратата, ключът на нощната лампа, 
бутонът на звънеца и на будилника, нитът на дръжката на тигана и пр.). 

В рисунките на децата често се откриват и такива детайли, които дори не 
съществуват в действителността. Това се отнася преди всичко за добре познати 
на децата предмети. Например, рисувайки определена постройка от елементи 
на строителен конструктор, едни деца изобразяват несъществуващи прозорци, 
други рисуват комин, тръби и т.н. Към плодовете (ябълки, круши, праскови) в 
много рисунки подрастващите с нарушения на психическото развитие добавят 
и някои допълнения във вид на клонки с листенца, цветя и др.

Имайки ограничен запас от неясни представи за обкръжаващата дейст-
вителност, много деца с интелектуална недостатъчност не могат да намерят не-
съответствие между изпълнените рисунки и реалните обекти на изображение. 
Особено ясно, това се вижда при рисуването на живи същества. В много дет-
ски рисунки количеството на пръстите на ръцете при хората не съответства на 
действителността. Животните (кон, крава, куче, котка и др.) понякога се изо-
бразяват с два крака, а птиците с три, четири или дори повече крака. Сред ри-
сунките на децата има и немалко такива, в които се срещат и други нелепости: 
автобус с огромно количество колела и прозорци по тавана; кораб, самолет и 
влак със своеобразна конструкция и др. 

Умението учениците с умствена изостаналост правилно да възприемат, 
представят и диференцират определена форма на предмет има важно значе-
ние за рисуването като цяло. Установено е, че учениците от началните класо-
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ве слабо разпознават основни геометрични форми, а при тяхното групиране 
допускат сериозни грешки. При подбора на фигурите към образеца – квадрат, 
тези ученици отнасят освен квадрат, правоъгълник и триъгълник, а към обра-
зеца – правоъгълник, присъединяват квадрати и триъгълници, т.е. разнородни 
фигури. 

Числото на грешките още повече се увеличава, когато пред учащите се 
постави задачата да подберат към предмета с определена форма съответства-
щата му геометрична фигура (към чинията–кръг, за чантата–правоъгълник, 
носна кърпичка– квадрат и т.н.).

Учениците с умствена изостаналост изпитват сериозни затруднения при 
необходимостта да копират от образец основни геометрични форми. Преобла-
даващото число от грешки, възникващи при изобразяването на квадрат и пра-
воъгълник, се отнасят в неправилното предаване на пропорциите (вместо пра-
воъгълник – квадрат, а страните на правоъгълника имат други съотношения, 
спрямо оригинала). Освен това много геометрични фигури са изпълнени с на-
клон надясно, а формообразуващите им линии са силно изкривени и краищата 
на отрязъците им не си съвпадат. Учениците не са в състояние правилно да 
възпроизвеждат и равностранен триъгълник, а пресъздаденият равнобедрен 
триъгълник в рисунките им губи своята характерна форма. 

Болшинството от тези ученици не могат точно да нарисуват и кръг. Греш-
ките, свързани с неговото изображение, носят различен характер, но най-често 
се състоят в разкривени изображения, или несъвпадащи краища на кривите на 
линията, която очертава кръглата форма. В преобладаващ брой детски рисунки 
кръгът има като правило силно разтеглена по вертикалата елипсовидна форма. 

Посочените грешки основно се обясняват с ниското равнище на развитие 
на моториката на ръцете и неумението на учащите се с интелектуална недоста-
тъчност да осъществяват зрителен контрол за точността на изобразителните 
си движения.

Сериозни пропуски учащите се с умствена изостаналост допускат, копи-
райки не само геометричните фигури, но и при прерисуване на несложни по 
форма изображения (гъба, листо, цвете и др.). Много от тях възпроизвеждат 
твърде приблизително и само донякъде дори и най-елементарното изображе-
ние, което копират.

Нехарактерното предаване на формите на предметите, от обучаващите 
се от една възраст, свидетелства за техните различни възможности при овладя-
ването на способите за изобразяване. Колкото по-дълбоко е недоразвитието на 
познавателната дейност, толкова по-късно, с големи трудности и усилия, под-
растващите усвояват предметното рисуване.

При децата с лека умствена изостаналост възможностите за осмисляне на 
изобразителната дейност са много ограничени. Още по-трудно тази задача се 
решава при децата с умерена и тежка умствена изостаналост, като във възрас-
тта 8–10 години много са такива, които не могат да копират дори и най-простия 
образец.

Специфика на възприемането и пресъздаването на формата на предметите...
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При възпроизвеждането на определена форма, децата с нарушения на 
психическото развитие изпитват различни затруднения. „Степента на тези за-
труднения може да бъде обусловена от различното равнище на снижение на 
интелектуалните възможности, възрастта на учащите се, тяхната готовност за 
изобразителна дейност, а така също и от формата и структурата на изобразя-
вания обект. Всичко това е необходимо да се отчита при провеждането на ко-
рекционно-възпитателната работа в обучението по изобразително изкуство“ 
[2 : 106 ].

Даже и най-елементарната форма на изобразяваните предмети рядко се 
осъзнава и осмисля от умствено изостаналите деца. Неумението да осъщест-
вяват анализ на пространствените отношения пречи на децата да изучават 
пропорциите, големината и разположението на изобразявания предмет или 
образец. Изображенията са груби, лишени от много детайли, а контурът, ха-
рактеризиращ отделни, най-вече индивидуални черти на предмета, се предста-
вя крайно опростен.

„Изпитало ред неуспехи, умствено изостаналото дете върви по пътя на 
подражанието на изобразителните действия на другите. Названията на пред-
метите, най-често срещащи се в детските рисунки, то започва да свързва с го-
тови графични образци, при възпроизвеждането на които чертите на общото в 
предметите се схематизират“[4 : 31]. 

Познавателната активност на децата трябва да се организира така, че 
да подтиква подрастващите към продуктивни действия. Това се постига чрез 
осигуряване и провеждане на коригиращо-развиващи задачи в обучението 
по изобразително изкуство. Целесъобразно е да се използва такава система от 
действия, която включва не само словесно-зрително, но и двигателно-чувст-
вено запознаване на децата с предметите за изобразяване. Заедно с активната 
помощ от страна на учителя–арттерапевт, децата с умствена изостаналост е же-
лателно да участват в анализа на обекта, в създаването на неговия образ.

Усилията на специалните педагози трябва да са насочени за активно 
включване и позитивно отношение на умствено изостаналите деца към изоб-
разителната дейност, което от своя страна си поставя за цел да развие умения 
за адекватно възприемане на обекти и образи, за синтезиране и анализиране на 
форма, цвят и разположение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УЧЕБНИЦИ  
В ЧАСОВЕТЕ ЗА САМОПОДГОТОВКА  
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APPLICATION OF ELECTRONIC TEXTBOOOKS  
IN HOURS FOR SELF-STUDY IN THE PRIMARY SCHOOL

Diyana Iv. Dimitrova

ABSTRACT: The paper discusses the effective application of electronic textbooks in self-
study classes. Key features of the electronic textbooks are presented on the basis of compara-
tive analysis. An attempt is made to bring productive solutions to optimize self-study hours 
through usage of electronic textbooks.
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Съвременните образователни изисквания предполагат използването на 
различни иновации в образованието на учениците от начален училищен етап 
на обучение. Съобразно Закона за предучилищното и училищното образова-
ние (ЗПУО, 2016г.) са разработени нови учебни програми и ново учебно съ-
държание по различните предмети за начален етап на основната образователна 
степен. Въз основа на чл. 153, ал. 2 от Закона и Наредба №10 от 19.12. 2017 г. за 
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала в процеса на обуче-
ние се въведени за употреба електронни учебници[3], [5]. 

В педагогическата практика непрекъснато се търсят нови модели на обу-
чение и възпитание. Подчертано внимание се наблюдава към приложението на 
електронните учебници в процеса на обучение. То е продиктувано от необхо-
димостта да се направи обучението на малките ученици по-интересно, по-раз-
нообразно и по-продуктивно във всички форми на организация. Следователно 
необходимо е по-целенасочено да се очертаят основните характеристики на 
електронния учебник и се опишат възможностите за приложение на електрон-
ните уроци в часовете за самоподготовка в начален училищен етап. 

Цел на изследването: Да се изведат необходими изисквания за ефектив-
но приложение на електронните учебници в часовете за самоподготовка.
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Задачи:
1. Да се очертаят основните характеристики на електронните учебници.
2. Да се разкрият възможностите на електронните учебници за оптими-

зиране на часовете за самоподготовка в начален училищен етап.
3. Да се посочат продуктивни решения за организация на часовете по са-

моподготовка за ефективното използване на електронните учебници. 
От теоретична гледна точка няма единно общоприето определение на 

понятието „електронен учебник“ [2]. В своите изследвания Ст. Георгиева -Ла-
зарова представя в обобщен вид схващания на различни автори за същността 
на електронните учебници. Според тях: „Електронните учебници са основни 
електронни средства за обучение. Такива учебници се създават на високо науч-
но и методическо ниво и напълно съответстват на образователните стандарти. 
Освен това електронните учебници са длъжни да обезпечават непрекъснат и 
пълен дидактически цикъл на процеса на обучение при наличие на интерак-
тивна обратна връзка“ [2]. По-нататък авторката конкретизира разликата меж-
ду електронния учебник и традиционния(хартиения) учебник, а именно: „елек-
тронният учебник се различава от традиционния по това, че в неговото съдър-
жание е заложена специфична система за управление на процесите на обучение, 
включваща средства за управление за нейното структуриране и оптимизация 
на учебния материал, диагностика и корекция на знанието, разклонена мрежа 
за обратна връзка“ [2]. С оглед представяне разликите между видовете учебни-
ци е необходимо да се посочи каква е разликата между електронните учебници 
и електронно четимите учебници, тъй като в практиката се използват и двата 
вида учебници. Според записаното в сайта на Министерството на образова-
нието и науката става ясно, че: „Електронно четим учебник“ е електронен про-
дукт, чието съдържание е напълно идентично със съдържанието на одобрения 
учебник, създаден като печатно издание“[7]. Основните отлики между двата 
вида учебници могат да се проследят в изискванията за електронен учебник, 
които са посочени в чл. 23, ал.1 от Наредба №10: 1) „да съответства на теми-
те и очакваните резултати към тях от учебната програма; 2) да е съобразено с 
възрастовите характеристики на учениците; 3)да насърчава самостоятелността 
и мисленето; 4) да включва с образователна цел различни медийни формати, 
които не могат да бъдат представени в печатното издание на учебника; 5) да 
стимулират взаимодействието между учениците в образователния процес; 6) 
да подпомага използването на разнообразни методически решения и учене 
чрез практики; 7)да дава възможност за самооценяване на постиженията“[5]. 

Въз основа на посочените особености при видовете учебници (електрон-
ни, електронно четими, традиционни), се извеждат в обобщен вид някои ос-
новни характеристики на електроните учебници: 

• Представляват специфична система за управление на процеса на обу-
чение;

• Включват набор от допълнителни материали: текстове, тестове, упраж-
нения, видеоклипчета, както и задачи с различна степен на сложност, 
извън задачите включени в хартиения вариант на учебника;

Приложение на електронните учебници в часовете за самоподготовка...
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• Позволяват осъществяване на ефективна и мигновена обратна връзка 
с учениците;

• Дават възможност за осъществяване на саморефлексия от страна на 
учениците. 

В търсене на оптималното приложение на електронните учебници в про-
цеса на обучение, е възможността те да се използват ефективно в часовете за 
самоподготовка в начален етап. Самподготовката е част от целодневната огра-
низация на процеса на обучение в началното училище. В Чл. 25.(1) от Наредба 
№10 – 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училщното образование е 
регламентирано: „ Дейностите по самоподготовка на учениците включват: 1. 
ситуации за осмисляне на изучаваното съдържание по време на учебния час; 2. 
усвояване на начини и методи за рационално учене; 3. подготовка на домашни, 
проектни задания и/или задачи; 4. подготовка за класни и контролни работи; 
5.изпълнение на допълнителни задачи и упражнения във връзка с общообра-
зователните учебни предмети от седмичното разписание, поставени от учителя 
на групата; 6. формиране на умения за самостоятелно планиране и организи-
ране на подготовката; 7. консултации с учители по различни учебни предмети 
[4]. По-нататък в Наредбата в Чл. 27.( 3) се посочва, че: „Часовете по самоподго-
товка се разпределят от 2 до 4 часа седмично по предметите от задължителната 
подготовка по учебния план, по които се провежда национално външно оце-
няване или ДЗИ“[4]. Това са регламентираните позиции на самоподготовката в 
цялостната организация на образователно-възпитателния процес в началното 
училище. 

В специализираната педагогическа литература са изведени някои основ-
ни характеристики на самоподготовката на учениците от начален училищен 
етап, като:

• „самоподготовката не трябва да дублира урока, защото това е друг вид 
организационна форма, различна от урока.

• при реализирането ѝ повече внимание се отделя на самостоятелната 
работа на учениците, която се контролира и насърчава от учителя;

• изпълнението и проверката на поставените задачи и получените ре-
зултати от учениците имат по-скоро самообучаващ и самовъзпитаващ 
характер;

• работата е индивидуална и диференцирана, като се използват и други 
форми на работа – фронтална, групова“ [1]. 

В теоретичните разработки по проблема се предлагат и някои варианти 
на структура за провеждане на часовете по самоподготовка. Счита се, че про-
цесът на самоподготовка може да премине при спазване на следната последо-
вателност:

• „поставяне на учебните задачи от учителя;
• указания за организация на работата;
• актуализация на необходимите знания, умения, навици, начини на по-

знание;
• указание по планирането и методите на изпълнение на задачите;

Дияна Ив. Димитрова
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• индивидуални и диференцирани задачи за различните ученици, съо-
бразно индивидуалните възможности и подготовка;

• контрол и самоконтрол в процеса на работа и по отношение на постиг-
натите резултати[1]. 

Представената по-горе структура е ориентировъчна. В хода на своята 
работа всеки учител в група трябва да планира последователността на своята 
дейност съобразно няколко важни обстоятелства: 1) съобразно състава на уче-
ниците – дали в групата присъстват ученици само от един клас, или са вклю-
чени ученици от различни класове (1.−4. клас); 2) съобразно индивидуалните 
потребности на учениците; 3) съобразно възможностите на учениците за учене 
и много други. За учителя е изключително важно да е предварително запознат с 
темите и съдържанието на уроците, които учениците са усвоили в задължител-
ната подготовка. Да е информиран какви са задачите, които класният ръково-
дител е предвидил за самостоятелна работа при самоподготовката, за трудно-
стите, които учениците са срещнали при усвояване на учебното съдържание в 
задължителната подготовка, както и за възникнали обстоятелства, които биха 
осуетили по някакъв начин часовете за самоподготовка. Това не е никак лесна 
задача за учителя в група. По-големи затруднения при подготовката на учителя 
възникват тогава, когато групата от ученици е със смесен състав. При такава 
организация от учителя се очаква умело да разпредели задачите за изпълнение 
към всички ученици. Да прецизира темите по учебното съдържание за дадения 
клас и според възможностите на учениците. Понякога трудностите произхож-
дат и от разнообразието на задачите, които са поставени от учителите на класо-
вете. Често пъти те са с различна степен на трудност и от различни източници 
на информация, например от допълнителни учебни помагала, които всеки кла-
сен ръководител използва в своята работа и т.н. Следователно от учителя в гру-
па за самоподготовка се очаква да познава всички източници на информация 
(различните помагала), да разполага с тях. За да организира пълноценно своята 
работа и удовлетвори потребностите на всички ученици, е необходимо учите-
лят да използва индивидуален и диференциран подход, разнообразни методи 
и форми на работа: групова работа, фронтална и индивидуална работа и др. 
Наред с всичко това от учителя се очаква да заинтригува учениците в групата 
и повиши мотивацията им за учене и самостоятелен труд. За постигане на тези 
цели могат да се използват възможностите на електронните учебници. Това, 
което е необходимо, е учителят да разполага с компютър, добра интернет връз-
ка, мултимедия и мултимедиен екран. Така например електронните учебници 
могат успешно да се използват при актуализацията на знанията, преди самото 
изпълнение на поставените задачи от учениците. Включването на електронни-
те учебници при актуализацията на знанията допринася за:

• активизиране вниманието на учениците към учебното съдържание;
• учениците се превръщат от пасивни в активни субекти;
• засилва се мисловният процес;
• намалява стреса и напрежението при самостоятелно решаване на по-

ставените задачи.

Приложение на електронните учебници в часовете за самоподготовка...
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Важен момент при организацията на работата е учителят предварително 
да подбере задачите от електронния урок. Например, много подходящи са зада-
чи, които са с тестов характер. Чрез тях в рамките на 5−7 минути под формата 
на игра учителят може да провери знанията на учениците по дадена тема. Ако 
една от целите на самоподготовката е усъвършенстване на уменията за чете-
не с разбиране, могат да се използват задачи, които са свързани с попълване 
на липсващи думи от текст. Този тип задачи са изключително подходящи за 
ученици, чийто майчин език е различен от българския, тъй като спомагат за 
обогатяване на речниковия запас от думи. Електронните учебници по Човекът 
и обществото, Човекът и природата и др. включват богат набор от снимков 
материал. Чрез него се обогатяват представите на учениците за различни обек-
ти, местности, реки, планини в България. 

Включването на електроните уроци при самоподготовката осигурява 
ученето чрез действие и развиване на наблюдателността. Всичко това предиз-
виква у учениците преживявания и емоции, а те са предпоставка за постигане 
на психологически комфорт при усвояване на учебното съдържание. Нещо по-
вече – при самоподготовката електронните уроци могат да послужат за провер-
ка и оценка. Според С. Тодорова „Проверката и оценката на постиженията на 
учениците е много съществена част от процеса на обучение. Този компонент, 
заедно с другите компоненти – съдържание, методи, средства, форми на ор-
ганизация – трябва да отговарят на изискванията на съвременното общество, 
на основните приоритети и цели на образованието“ [6]. Ето защо наред с ак-
туализацията при самоподготовката учителят може да осъществи и проверка 
на знанията на учениците. Това е още една от възможностите на електронни-
те учебници. В електронните уроци са включени разнообразни тестове, кои-
то позволяват мигновена проверка на знанията и уменията. Тоест, учениците 
веднага се запознават с постигнатите от тях резултати при решаването на теста. 
По този начин учителят може да е в помощ на учителя на класа, особено при 
подготовката на учениците за диагностика – входяща, изходяща или за нацио-
нално външно оценяване.

За пълноценното приложение на електронните учебници в часовете по 
самоподготовката е необходимо предварително планиране на цялостната ор-
ганизация от учителя. В този смисъл организаторските компетентности на 
учителя са от изключителна важност. Важно условие за ефективна работа при 
самоподготовката е правилното разпределение на времето за самостоятелна 
работа и изпълнение на поставените задачи. Учителят трябва умело да прецени 
времето за актуализация на знанията, за самостоятелната работа на ученици-
те и подготовката по отделните учебни предмети, за проверка на изпълнените 
задачи и др.. Той трябва да съблюдава за натовареността на учениците. Чрез 
използването на електронните уроци се осъществява разнообразие на дейност-
ите, което е от особено значение за успешната учебна дейност на учениците. 

В заключение може да се посочи, че провеждането на самоподготовката 
чрез включването на електронните учебници повишава интереса на учениците 

Дияна Ив. Димитрова



315

към заниманията в групата и ги мотивира за учебна дейност. Използването на 
електронните уроци спомага за изпълнение на поставените задачи за самос-
тоятелна работа и за подготовката на учениците за следващия ден. Позволява 
на учителя да провери и оцени постиженията на учениците по лесен и достъ-
пен начин. В този смисъл може да се заключи, че включването на електронните 
учебници и уроци в образователно-възпитателния процес като цяло предста-
влява съвременен технологичен аналог на хартиените издания на учебници. 
Чрез тях се създават възможности за разнообразие на задачи, които развиват 
знанията и уменията на учениците в различни области и тяхното отношение 
към ученето и учебната дейност. 

Литература: 
1. Бонева, Г. Образователният процес в началното училище. 2004, Фабер, В. Тър-

ново
2. Георгиева-Лазарова, Ст. Обучение в дигитална среда. 2012, УИ „Св.св. Кирил 

и Методий“, В. Търново
3. Закон за предучилищното и училищното образование. Обн., ДВ, бр. 79от 

13.10.2015г., в сила от 1.08.2016 г. 
4. Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното об-

разование Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., 
бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., 
в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г. ; изм. и доп., бр. 48 от 
08.06.2018 г., в сила от 08.06.2018 г.; изм. и доп., бр. 82 от 05.10.2018 г.; изм. и 
доп., бр. 32 от 16.04.2019 г. Издадена от министъра на образованието и науката

5. Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учеб-
ните помагала Обн. – ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и 
доп., бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г. 
Издаден от министъра на образованието и науката

6. Тодорова, С. Оценяване на знанията на учениците. Традиционни и инова-
ционни методи. 2012 г. Сп. Педагогически алманах, УИ „Св.св. Кирил и Мето-
дий“, №2

7. https://www.mon.bg/bg/100428 – последно отварян на 15.06. 2019 г., 11:57 h

Дияна Ив. Димитрова, гл. ас. д-р 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 

Педагогически факултет, катедра Педагогика 
dimitrova_vt@abv.bg

Приложение на електронните учебници в часовете за самоподготовка...



316

КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ РАЗУМ И ЕМОЦИЯ  
В ПУБЛИЧНАТА РЕЧ

Евгения Ст. Иванова

ON THE CONFLICT BETWEEN SENSE  
AND SENSIBILITY IN PUBLIC SPEECH

Evgeniya S.Ivanova

ABSTRACT: This article pinpoints the basic ethical principles and manifestations of ethical 
awareness in the process of speakers’ acts.
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Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Практическото владеене на логиката и психологията са най-важният ин-
струмент за въздействие върху съзнанието и чувствата – основното предназна-
чение на публичната реч.

Етиката предлага необходимата нравствена мярка на говорителското 
действие. Етическите принципи очертават онези граници на допустимо въз-
действие върху съзнанието и емоциите на другия, отвъд които се нарушават 
човешките права и интересите на обществото, а говорителят се превръща от 
обществен деятел в обществен манипулатор. Проявата на етическото съзнание 
в процеса на говорителското действие е отговорност за силата и властта на ду-
мите. Според Цицерон „съвършен оратор може да бъде само добрият човек“ [5].

Логическите и психологическите умения на говорителя, насочвани от 
етиката, придобиват стойност чрез степента, в която са интериоризирани и се 
проявяват на поведенческо равнище.

Логиката като проява, като качество на психиката, т.е. разумът, е „сред-
ство за осъзнаване на сетивните възприятия“ [3] или, с други думи, способнос-
тта да възприемаме причинно-следствените връзки като състояние на приро-
дата и да мислим чрез тях. Но, от друга страна, всяка мисъл има и емоционална 
основа, отразява „личния интерес“ на субекта към обекта на мисленето, су-
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бективната ни оценка за „ползата“, отношението към действителността. (Това 
качество на мисленето е закодирано в езика на граматическо равнище чрез ка-
тегориите модалност, време, лице.)

Когато придаваме логическа стойност на емоциите, за да аргументираме 
поведението и убежденията си става дума за „субективна логика“, изтъкваща 
дистанцията между начина на отразяване на действителността и самата дейст-
вителност. Емоционалната логика създава неволни логически грешки и може да 
разклати етическото съзнание; формалната логика (абстрахирането на причин-
но-следствените връзки от реалните обекти и комплексната човешка природа) 
създава усещане за умора и отчуждение. Рязка граница между обективната и 
субективната логика невинаги може да се прокара. За говорителя по-голямо 
значение има т.нар. практическа логика или „Практически разум“ [3], който се 
стреми да хармонизира обективната и субективната логика (разума и емоци-
ята), да свърже непосредствения личен интерес с обективните механизми на 
природата. Не като игнорира или заличава личния интерес (което е логически 
несъстоятелно), а само като го „отлага“, откривайки реалната или вероятната 
му перспектива във времето и по този начин го свързва с природните законо-
мерности. Прилагането на „практическия разум“ в смисъл на поведение изис-
ква познания за механизмите и динамиката на емоциите (на сетивно равнище), 
изострени комуникативни рефлекси и умения. А това е обект на актьорските 
дисциплини и най-ефикасно се усвоява чрез тях – с упражнения (етюди), които 
създават непосредствена потребност от прилагане на практически разум в раз-
лични ситуации и при различни условия, провокират и практически изследват 
динамиката на възможностите на комуникативния императив.

Конфликтът между разум и емоция и усилията да бъде овладян са естест-
вен обект на всички поведенчески изкуства, но в различен обем, в различна 
степен и с различно значение. Те създават у възприемателя „усещане за живот“, 
за „човещина“ (за човешкото) и намаляват дистанцията между ролята на го-
ворителя (като „мъдрец“), т.е. по-информиран и „по-добър“, и ролята на въз-
приемателя. Провокират по-голямо доверие и интерес. Но преекспонирането 
на този конфликт (допълнителното драматизиране на усилията за неговото 
овладяване) създава усещане за преднамереност и фалш, руши доверието. Този 
деликатен баланс е по-взискателен към говорителя, отколкото към актьора, за-
щото нарушаването му не може да бъде оправдано с никаква театрална услов-
ност или художествено намерение. Но се постига с упражнения, които са по 
същество „театрални“, предвид емпиричния опит на театралната педагогика.

Етическите принципи на говорителя и журналиста са почти едни и същи, 
не само поради пресечните точки на двете обществени функции, а поради об-
щите им корени в историята на реториката. Етиката като специфична област 
на хуманитаристичното познание се формира в пространството на реториката, 
а журналистиката се развива едва в епохата на Ренесанса и естествено черпи 
опит от реториката.

Етическите принципи на говорителя изхождат от съчетанието на ня-
колко основни етически направления:

Конфликтът между разум и емоция в публичната реч
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➢ Етичен егоизъм – негов предшественик е Епикур (4.-3. век пр.н.е.), 
който изтъква значението на личното удовлетворение на говорителя 
от взетото решение, т.е. значението на етическото съзнание на говори-
теля, нравствената стойност на субективната психология на личност-
та.

➢ Утилитарна етика, формулирана за пръв път от Джереми Бентън 
(края на 18. век). Тя изхожда от перспективата за постигане на „най-
голямо щастие за най-много хора“.

➢ Деонтологична етика – свързва се с някои идеи от „Критика на чис-
тия разум“ на Кант. Съчетава последствията от взетото решение като 
критерий за етично и неетично с оценката за „природата на деянието 
само по себе си“: нравствени са онези действия в изпълнение на дълга, 
които изхождат от трайни и общовалидни максими („не убивай“, „не 
кради“ и т.н.).

Кои са основните принципи, с които безусловно трябва да се съобразя-
ва всеки един говорител:

✓ Стремеж към истинност – полагане на всички възможни усилия (не 
просто някакви усилия) за използване на точни факти, освободени от 
влиянието на контекста.

✓ Правдивост – пълноценно представяне на фактите (без да се пропус-
кат отделни значителни елементи или значителни прояви на факта); 
значителните факти да не се подменят с незначителни или по-малко 
значителни; да не се допускат умишлени логически грешки.

✓ Свобода и независимост – излагайки факти, които са единствено твое 
достояние, да не се боиш от последствията за себе си и своите близки.

✓ Човечност – да не причиняваш непосредствена вреда на другите, да 
предотвратяваш причиняването на непосредствена вреда на другите 
(независимо дали е оправдана или не), при спешна необходимост да 
оказваш помощ на хора, изпаднали в беда.

✓ Да отстояваш собствените си интереси, отстоявайки интереса 
на другите. Личният интерес на говорителя (лидера) като член на об-
ществото и интересът на останалите членове на обществото са рав-
нопоставени. Саможертвата на говорителя (лидера) е несъстоятелна 
и обикновено води до нравствени деформации (лицемерие). Личният 
пример не е саможертва, а гаранция за непривилегированост, образец 
за прилагане на общи етически принципи. (Аналогично на стюарда в 
самолета, който, грижейки се за другите, пази и собствения си живот в 
случай на опасност – „stuardship“).

✓ Уважение към аудиторията – да говориш ясно, разбираемо и приятно 
(вежливо), да не изтъкваш непрекъснато собствените си достойнства 
и да не занимаваш аудиторията главно със себе си; да не изразходваш 
общественото време с незначителна и безполезна информация; да не 
третираш слушателите (волно или неволно) като по-малоценни пора-
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ди тяхната неинформираност в дадена област, не просветеност, недос-
татъчна култура и образование или по каквито и да е други причини; 
да не нарушаваш или променяш етикета (протокола) без съгласието на 
аудиторията.

При диалогичните форми може да се разграничат и следните допълни-
телни принципи:

✓ Равнопоставеност на всички страни в диалога съответно на възпри-
етия регламент.

✓ Спазване на регламента.
✓ Изслушване (не само формално – това се усеща и на паралингвистично 

равнище, индуктивно).
✓ Равнопоставеност във възможностите за използване на простран-

ството и обстановката, евентуално и на техническите съоръжения.
✓ Да не се предизвикват (волно – манипулативно, или неволно – от по-

веденческо неумение) безполезни конфликти и отприщването на уни-
жаващи човешкото достойнство реакции.

Устната и писмената форма на публичната реч са две органично свързани 
прояви на човешкото поведение. Въпреки паралелното им развитие от гутен-
берговото откритие насам (от около 500−550 години), въпреки специфичните 
им особености и относително собствен периметър на приложение, те са взаим-
но зависими чрез процесите на мисленето и взаимно заменяеми на поведенче-
ско равнище. Публичната реч като обществена дейност и учебна дисциплина ги 
третира наравно, макар и да се оценява чрез резултатите от непосредствения 
говорен акт.

От психофизиологическа гледна точка мисловно-говорният процес про-
тича в три основни етапа в много бърза последователност:

1)  Формиране на мисълта – възникване на някаква връзка в асоциатив-
ните зони или в общата интегративна зона на главния мозък – генери-
ране на мисловен импулс (енергия).

2)  Дооформяне на мисълта чрез избор на думи и езикови конструкции. 
Прерастване на мисловния импулс в мисловно-комуникативен.

3)  Вокализация – стимулиране на гласообразуващите и артикулацион-
ните органи и мускули на принципа на „енграмата“ (сензорна схема, 
изградена с усвояването на езика) и адаптиране на дихателния процес 
към изискванията на фонацията.

При устната реч този процес се осъществява пълноценно – до край. При 
писмената реч третият етап – вокализацията е само латентна и енергията се 
съсредоточава в първите два етапа. „Изборът на думи“ от подсъзнателна опе-
рация прераства в съзнателна и употребата на речниковия фонд се разширява, 
а езиковата организация се „идеализира“.

Практически това означава, че:
1) Овладяването на писмената реч стимулира и подобрява владеенето на 

устната реч и обратно.

Конфликтът между разум и емоция в публичната реч
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2) Устната реч създава най-точен критерий за естествените граници на 
писмената реч като езикова организация и своеобразна „трета сигнал-
на система“.

3) Говорителят не може да бъде „жив микрофон“, да говориш, значи да 
мислиш на глас, за да приобщаваш другите.

4) Една от най-важните и същевременно една от най-трудните задачи на 
говорителя е да приведе писмената реч към законите на устната реч.

5) Отъждествяването на писмената с устната реч води до „четене“, което 
е нещо различно от говорителското действие. Четенето е преди всичко 
разчитане на писмените знаци и граматическите взаимоотношения и 
отклонява част от комуникативната енергия.

Мисленето е психическа дейност, процес на опознаване на отношенията 
и връзките между предметите и явленията (вън и вътре в нас). И като всяка 
дейност може да се изрази в енергия. От психофизиологическо гледище ми-
сленето е генериране и реализиране на мисловно-комуникативни импулси, т.е. 
пулсация на особен вид биологична, мисловна енергия. Никой обаче не е в със-
тояние да идентифицира мисловния си опит, преживяването на непрекъсна-
тия процес на собственото си мислене с представата за движение на енергия, 
която е нещо абстрактно и неясно като „душата“ – не може да се види, не може 
да се докосне. По-скоро сме склонни да идентифицираме мисловния процес с 
езиковата му обвивка – с изречението като „съчетание от представи, което из-
разява известна мисъл“; като „израз на деен мисловен процес на свързване на 
две представи“ [1], „най-кратката комуникативна единица, структурно и инто-
национно оформена, която изразява отношение на говорещия към действител-
ността (в широк смисъл) чрез категориите модалност, време и лице и се отли-
чава с интонация на съобщение“ [2], и т.н. Но опитаме ли се да мислим на глас 
(да говорим) в изречения, веднага изпитваме някакво несъответствие, чувство 
за „неестественост“ – фрагментите от мисловния поток, който произнасяме 
спонтанно наведнъж, на един дъх, невинаги са оформени изречения. защото 
изречението фиксира езиковото структуриране на относително самостоятел-
ни мисловни фрагменти, а мисловният процес е по-сложен и има предезикови 
равнища. Всъщност ние не мислим направо в изречения, а мислим в мисловни 
периоди.

Мисловният период или по-точно мисловно-комуникативният период е 
реализирането на един мисловно-комуникативен импулс – енергията, която се 
поражда при формирането на мисловната връзка, на „едно свързано за себе си 
в душата съчетание“ (Ал. Т. Балан) и под натиска на комуникативната потреб-
ност се разходва за обличането ѝ в думи (подготовката на съобщението) [4]. 
Мисловният период е по-кратък или по-продължителен съответно на силата, 
на интензитета на импулса и скоростта, с която се осъществява (вербализира). 
Интензитетът зависи от емоционално-комуникативния императив, от вътреш-
ната необходимост; скоростта се определя от пластическите и интегративните 
свойства на висшата нервна дейност, както и от ситуацията на поведението. 
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Емоционално-комуникативната необходимост, изразена в енергия (енергията 
на натоварването( е променлива, ситуацията също е променлива. Но свойства-
та на висшата нервна дейност са относително постоянни и индивидуалните им 
колебания се осъществяват в определени обективно обусловени граници. Как 
се отнася мисловният период към изречението (какво е съотношението между 
психофизиологическата и лингвистичната реалност на речта) – това е основен 
въпрос на „разпределението на текста“ (Г. Стаматов) от изпълнителско гледище 
и на „актуалното членение на изречението“ от лингвистично гледище, т.е. на 
артикулацията на мисленето [4].

Практическата разлика между мисловен период и изречение е:
1) Изречението е винаги граматически оформено и съдържа сказуемност, 

докато мисловният период може и да не бъде граматически оформен и 
да се съдържа сказуемност.

2) Изречението може да съвпада с мисловния период, но може да обхва-
ща няколко мисловни периода. И обратно, няколко кратки изречения 
може да се артикулират като един мисловен период.

Простите неразширени изречения обикновено представляват един ми-
словен период – оформят граматически един мисловно-комуникативен им-
пулс. В разпространените (разширени) прости изречения първичният мисло-
вен импулс е един – „в душата ни се свързват за себе си две основни предста-
ви“, има един глагол, едно сказуемо. Но в етапа „избор на думи“ двете основни 
представи се допълват, доизясняват и роят. При движението си енергията на 
мисловния импулс среща и допълнителни препятствия (избират се не само 
думи за двете основни представи, но и за техните пояснения и пояснения на 
поясненията). Там, където импулсът в развитието си среща препятствие, ско-
ростта му намалява и практически движението му може да се члени – разбива 
се на по-малки периоди.

В някои случаи два и повече импулса са толкова близко свързани в пул-
сацията на мисловния процес, че граматически се оформят в едно просто из-
речение. Но на ниво „подтекст“ те се идентифицират и говорителят може да ги 
артикулира разделно като допълнително ги натоварва, например „Аз – чета“.

Подтекстът се поражда на етапа „вербализация“. „Изборът на думи“ съз-
нателно или несъзнателно е приблизителен по отношение на „свързаните в ду-
шата ни представи“ в процеса на подготвянето им за реч, т.е. между семантич-
ната и цялостната експресивна стойност на думите и реалното мисловно-кому-
никативно намерение се явява някакво несъответствие или просто непълнота. 
Това несъответствие може да се корени в няколко основни причини:

 В нивото на владеене на езика – в активния речников фонд, в степента 
на познаване, включително и на потенциалните синтактични, лекси-
кални, семантични и пр. възможности на езика.

 В самите езикови средства. Мисълта е по-богата от езиковата ѝ обвив-
ка, защото езиковите средства са знаци, символи и невинаги мога да 
изчерпят напълно субективното възприятие на действителността, ин-
дивидуалните възможности на човека да прониква в нея.

Конфликтът между разум и емоция в публичната реч
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ПРЕВЕНЦИЯТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ  
ЗА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  

ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВАТА
Екатерина Г. Ужиканова

PREVENTION AS OPPORTUNITY FOR QUALITY SOCIAL 
SERVICES TO SUPPORT CHILDREN AND FAMILIES

Ekaterina G. Uzhikanova

ABSTRACT: The role of the family is the only unchanging dimension in a child’s life. Active 
parental support to the child can be defined as a starting point, as a significant help, as a 
responsible and developing role of the adult – the experienced one – a parent.

Various forms and activities to support and encourage parents to provide a caring family 
environment and overcome the risks of abandonment, dropping out of school, asocial and 
aggressive behavior are an important key to address future challenges in terms of child 
welfare and development.

Investing in child development is of key importance to the person’s performance, to his\
her relationships, to success, to complete personality, and the realization of a person. It`s a 
process of creating new opportunities for children and families based on the understanding 
of the child as an integral part of the family.

KEY WORDS: Early childhood development, prevention, social services.

Светът и семейната единица през XXI век непрекъснато ни изненадват, 
предизвикват и вълнуват, със своите непрекъснати промени. Учудващо е раз-
витието на технологиите, промяната на културните ценности, стимулите и раз-
бирането за социалните норми.

Семейството с неговите роля и функции, от строго патриархални са за-
менени с демократични и дори крайно либерални. Във фокуса на трудностите 
за нашето време се откроява качеството на семейната грижа като най-бързо 
променящата се величина, която съвсем обяснимо променя и детството. 

Взаимоотношенията родител – дете се определят според регулацията на 
системата (външна) и саморегулацията (вътрешна) на индивидите. Механи-
змите за вътрешна промяна на семействата, през последните години, са силно 
изчерпани и водят до поредица от рискове за детското развитие. Родителят, за 
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да реализира своята роля се нуждае от стратегия и е важно да получи възмож-
ност да изгради своя система от знания, правила, норми и поведение, която 
съответства на интензивните промени, настъпващи при детето, в средата, в 
общността и обществото като цяло. 

Мотивацията за представяне на отделни механизми, модели и способи, 
които да спомогнат за плавния преход на детето към света на възрастните е 
във фокуса на вниманието на родители, изследователи, политици и неправи-
телствени организации, особено през последното десетилетие.

В този сензитивен период – ранното детство – оказването на навременна 
подкрепа към родителите има изключително значение. Подкрепата и насърча-
ването на семействата за преодоляване или намаляване на негативните послед-
ствия е предпоставка детето да развие в максимална степен своя потенциал.

1. Детето и факторът – Родител.
Характерно за човека е това, че неговото потомство се ражда напълно 

неготово за самостоятелен живот и има нужда от продължителен период на 
детство, през който новороденото преминава през няколко периода на подго-
товка за такъв живот. Тази подготовка се извършва при активното участие на 
родителите, а по-късно и на други възрастни, специално квалифицирани за 
това [6, с.5].

Има различни начини да се обясни развитието на детето, които са оп-
исани в множество теории( Пиаже, Фройд, Ериксон), но независимо от това, 
повечето от тях определят развитието като постоянно и имащо посока. Децата 
се развиват, научават нови умения и с тази информация порастват, което опре-
деля и справянето им с отделни моменти от живота. 

Посоката на развитието, изцяло зависи от усвоените умения и реализи-
рането им на практика, което от друга страна определя и нуждата от отработ-
ване и усъвършенстване на наученото. Ранното развитие формира основата на 
по-късното развитие. Колкото е по-пълноценно усвояването на знания и уме-
ния в ранното детство, толкова по-добро и пълноценно ще е справянето на де-
тето с по-сложни задачи, когато е в по-голяма възраст. 

Световната Банка извежда следното определение, с което описва ранното 
детско развитие: „Ранно детско развитие се отнася до физическото, когнитив-
ното, лингвистичното и социално-емоционалното развитие на дете от прена-
талната фаза до осмата година. Това развитие се случва в разнообразна среда 
(дом, училище, здравни заведения, публични пространства) и включва широка 
гама от дейности – от грижа за детето и хранене до образование за родителства-
не. Доставчиците на услуги могат да бъдат публични, частни или неправител-
ствени организации“[10].

В свои материали по темата УНИЦЕФ България, също отбелязва значе-
нието на ранното детско развитие и посочва:„Ранното детство — от момента 
на раждането до прехода към училище — е уникален етап от човешкия живот, 
в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностно-
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то развитие. Това, което преживяват децата през тези ранни години, има дъл-
готрайно влияние не само върху индивидуалното им благополучие през целия 
живот, но и върху бъдещето на техните общности и общества“[9].

Развитието на една област, с концентрация на определени умения, знания 
и промяна, повлиява развитието на всички останали. Необходимо е да се под-
чертае, че без навременна намеса, развитието на детето може да закъснее или да 
показва нарастващо отклонение/изоставане от нормалното.Родителите или ос-
новните хора, които се грижат за детето, имат най-важната роля за осигуряване 
на топла и подкрепяща среда, както и за насърчаване на развитието и ученето 
на детето. Те задоволяват основните потребности на детето, осигуряват му си-
гурност, дават му любов, стимул, ръководство и граници. 

Доказано е, че последствията от семейното възпитание (позитивни или 
негативни) са дълготрайни и рефлектират по своеобразен начин върху ефекта 
на възпитателния   процес[4, с.141].

Семейството и неговото въздействие върху личността на детето, върху 
неговото социално представяне, върху качеството на живот на детето, разби-
раемо го превръща в мощен фактор – възпитателен. Привилегията, която ро-
дителите имат да влияят на детското развитие и поведение е и отговорност и 
възможност да „посеят“ внимателно знанията, необходими за пълноценен жи-
вот у детето. 

Влиянието на социалната среда – другите хора – върху развитието на 
детето също е несъмнено. Разликата в грижите за отглеждане, възпитание и 
обучение на отредните деца причинява разлика в развитието им. Това влияние 
е толкова голямо, че е в състояние да не допусне проявата на главни качества 
на човешката психика – съзнание, мислене с понятия, реч. Фактът, че детското 
развитие е резултат както от генетично закрепените особености и възможност-
ите за проявата им, така и от особеностите на средата, в която протича животът 
на отделния човек [5, с.35].

Затруднението, което изпитват средата, общността, в частност 
родителите,създава невъзможност да се натрупват знания в определените фази 
на развитие на детето, което от своя страна задържа социалното съзряване на 
всяко следващо поколение. Трансферът на опит, знания и развитието на спо-
собности в най-интензивните фази от детското развитие е ключов фактор при 
адаптирането на детето в социалната среда. 

От успешното изграждане на социалната зрялост зависи заетото място и 
следователно шансовете за съществуване [5, с.240].

Тук е мястото да отбележим и отговорната роля на държавата с нейните 
социална политика, механизми, социални услуги и форми за подкрепа на общ-
ността, родителите и децата, за да се минимализират рисковете и се инвестира 
в бъдещите поколения. За подобряване качеството на живот на отделните гру-
пи хора, държавата предприема целенасочени действия за постигане на дълго-
срочни приоритети и цели за гарантиране правата на всички деца, осигурява-
нето на равен достъп до качествени социални услуги и превенция на настаня-
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ването на деца в институции, което става ясно и при преглед на Стратегически 
план. 2017-2021 г. на Министерство на труда и социалната политика. 

Важна роля за комплексната подкрепа на децата и семействата е не само 
финансовата помощ, но и създаването на условия за подкрепа на семействата с 
цел превенция на рисковете, което се свързва с развитието на форми на соци-
ални услуги в общността.

Като фактор за промяна, държавата с помощта на нейните инструменти 
за подкрепа – социални услуги, социална работа и закрила, гарантира правото 
на децата на семейна среда, достъп до качествена грижа и услуги според инди-
видуалните им потребности. 

2. Социални услуги и превенция на рисковете за децата 
Превантивната – изпреварваща социална работа е един общ метод, кой-

то се провежда от социалните работници главно с групи от хора и семейства, 
които се предполага, че са застрашени – те или децата им – от някакъв социален 
риск. Към тях се отнасят и бежански групи и семейства [7, с.2].

Представяйки превантивната социална работа, която е метод за оказ-
ване на влияние върху временни трудности, свързани с развитието на децата, 
свързани с функционирането на семейството или отнасящо се до позициите 
на индивидите в обществото, необходимо е да се разгледат някои въпроси на 
превантивната социална работа, тъй като тя се отнася за повечето видове со-
циални рискове. 

Превенцията е работа с мисъл напред във времето. Тя в известен смисъл 
отразява способността на човека да бъде подготвен с информация, знания и 
нагласа на ума за цената на неговите избори. Превенцията предоставя възмож-
ност за собствено изследване на негативните и позитивни страни при взимане 
на решение и може да осигури алтернативни ходове преди да е настъпило да-
дено събитие.

Превенцията има и друго измерение и то е въвличане на групи, организа-
ции и институции в превантивната работа, което разширява кръга и обсега на 
действие. Това става чрез повишаване на познанията относно даден проблем и 
въвличане на общността при неговото решаване. 

Превенцията има и по-специализирано съдържание, когато е насочена 
към потенциални рискови групи хора. В този смисъл могат да се осъществяват 
директни срещи с рисковите групи и да се отправят директни послания към 
тях. Подходящи са и различните материали, предоставящи информация за рис-
ковете например за детското развитие и начините за справяне. 

В разработка на институт за семействата, касаещи детско благополучие, 
превенцията и закрилата на децата се посочва, че „превенция означава да се 
помогне на семейството да се самоидентифицира като нуждаещо се от помощ 
ПРЕДИ да са необходими мерки по   закрила“ [3, с.12].

Приемайки, че превантивната социална работа може да бъде насочена 
към широката общественост като целта и да е запознаване на общността с про-
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блем, ситуация, отношение и нагласи към определен въпрос от обществено зна-
чение, то можем да определим значението и като решаващо при подкрепата на 
родителството и детското развитие. 

Именно социалните услуги са инструмент за превантивна намеса в живо-
та н семейството и детето. Често на социалните услуги се възлага да изпълняват 
превантивна свързваща роля, адресирана към всички граждани, независимо от 
техните доходи и благосъстояние. Социалните услуги играят роля в създаване-
то на равни възможности за всички индивиди да участват в обществото. 

Коментирайки значението за инвестирането като механизъм да подкрепа 
на семейството „в най-добрия интерес на детето“, важно е отбележим, че тази 
подкрепа се осъществява единствено в партньорство с родителите и ги овлас-
тява да упражняват родителските си отговорности и капацитет. Това означава, 
че политиките на доставчиците на услуги за „позитивно родителство“ трябва 
да включват следните основни компонента:

• насърчаване на родителите да се образоват как да изпълняват роди-
телските си задължения по един позитивен начин, за да се гарантира 
постигането на потенциала за развитие на всяко дете;

• осигуряване на подкрепа за родителите, за да им се даде възможност 
да поемат своите роли и отговорности по най-добрия възможен за тях 
начин.

Социалните услугите, които подкрепят семействата и инвестират в ран-
но детско развитие са насочени колкото към децата, толкова и към родителите 
и целят да изградят мостове, по които детето и родителите да преминават от 
системата на социалните услуги към системата на здравеопазването и/или об-
разованието. 

Говорейки за системата на социалните услуги е необходимо да предста-
вим няколко важни момента посочени в Закона за социалните услуги(ЗСУ), 
свързани с тяхната роля, функция, права, които реализират за лицата и пред-
назначението им.

По отношение на превантивните мерки за подкрепа на семействата и де-
цата, ЗСУ ясно се посочва в чл.2, т.5 „Превенция на институционализацията“ 
като принцип, по който се организират и предоставят. При преглед на чл.3, ал.1., 
описващ дейностите за подкрепа, те са услуги за „превенция и/или преодолява-
не на социалното изключване, реализиране на права, подобряване качеството 
на живот“. Социалните услуги се определят съгласно чл. 7, ал.1, като „право 
на всеки всяко лице, което се нуждае от подкрепа за превенция и/или преодо-
ляване на социалното изключване, реализиране на права или подобряване на 
качеството му на живот, независимо от неговите възраст, здравно състояние, 
образование, доходи, социално и имуществено състояние“. Законът определя 
в чл. 12, ал.1, социалните услуги като общодостъпни и специализирани. По от-
ношение на общодостъпните социални услуги, те са услуги за информиране, 
консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на 
умения и мобилна превантивна общностна работа.
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В зависимост от тяхната функция, социалните услуги се определят като 
„превантивни, подкрепящи и възстановителни“, което е посочено в чл. 13, ал.1. 
от ЗСУ [8].

При направения преглед на Закона за социалните услуги и регламенти-
рането на превантивната роля на социалните услуги, можем отново да потвър-
дим значението на тези форми за подкрепа и насърчаване на семействата към 
качествени грижи за развитието на децата. 

Като примери за реализирането на мрежа за подкрепа към семействата и 
децата, напълно съответстваща на регламентите в ЗСУ, може да се посочи раз-
витието на социалните услуги за ранното детство като предпоставка за бъдеща 
инвестиция. 

Социални услуги, които основно дават възможност за подкрепа и насър-
чават семействата в активност, акумулиране на знания, реализиране на опит и 
които целят:

– предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции;
– формиране на родителски умения;
– подобряване на достъпа до здравна грижа,;
– подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията;
– подобряване на семейната среда;
– подобряване на готовността на децата за включване в образователната 

система;
– повишаване на училищната готовност на децата за включване в обра-

зователната система;
– подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи 

родители за ограничаване предаването на бедността между поколенията.

Предоставянето на качествени социални услуги за семействата и децата, 
които да целят превенция на изоставянето и ограничаване входа към инсти-
туциите за деца е най-важният инструмент, които е фокус и приоритетите на 
държавната социална политика. 

Значението на превантивната помощ и доказаният ефект на въздействие 
са предпоставка за развитието на пакет от интегрирани социални услуги и ус-
луги за ранно детско развитие за родителите и децата от уязвими групи, както 
и за деца с увреждания и техните семейства. 

Конкретните превантивни мерки, дейности и интервенции са свързани и 
с разрешаването на проблеми, с подкрепа и мотивиране на родителите в техни-
те усилия да променят поведението си като родители, за да посрещнат нуждите 
на децата си. За да се подкрепят и овластяват семействата, помагащите специа-
листи е необходимо да бъдат фактор за положителна промяна. 

Включването на семействата като сътрудници в процес на промяна е по-
малко трудно, когато родителите или обгрижващите осъзнават и/или признават, 
че децата им са в риск и те самите търсят помощ как да станат по-добри роди-
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тели. Родителите като сътрудници в процеса за подкрепа развитието на децата 
са също толкова важен мотиватор за инвестиция. Инвестиция, която се постига 
с обединяване на усилията и ангажиране на средата, общността, системите за 
закрила и държавата, чрез своите структури и звена на социална защита. 

Независимо, че съществува натрупан опит и практики, свързани с пре-
вантивната социалната работа с деца и семейства, все още е налице недостиг на 
услуги с фокус подкрепа за ранно детско развитие. В същото време не е наличен 
и гарантиран набор от услуги за по-добро родителстване, който да е достъпен 
за всеки родител и семейство и да дава възможност за достъп до интегрирани 
или междусекторни услуги (здравни, образователни и социални). В страната 
няма официален регламент за развитие и функциониране на услуги за ранно-
то детство. Налични са поредица от проектни дейности със същия фокус, но 
социална услуга от този тип не се реализира като общинска – делегирана от 
държавата дейност. Не са налични модели, обединяващи опита на неправител-
ствените организации по темата и държавните социални услуги. Приоритетно 
се подготвят за реализиране дейности с превантивен характер, но същите след-
ват примери, които не са част от държавната система за подкрепа. 

Следователно социалната политика трябва да бъде насочена към създа-
ване на благоприятна среда за формиране и развитие на членовете на семей-
ството [2, с. 95].

България е страна с култура, традиции и постижения в грижата за до-
брото на децата. Страната упражнява целенасочени действия по отношение 
на детето и неговото благополучие. Подкрепата и стимулите за семействата се 
приемат като, период за подготовка, а детството като период от живота на чо-
века със собствена значимост и собствени нужди. 

Коментирането на темата и изложените аргументи, показват нужда от 
промяна нагласата на обществото, към същността и отговорностите на семей-
ството към детството, както и промяна на нагласите на семейството за ролята 
на възпитанието, неговото съдържание и методи.

С реализирането на активна политика и превантивни дейности, страна-
та можем да влияе на минимализирането на поредица от рискове за детето и 
неговото развитие. Основно инвестирането в механизми за подкрепа на семей-
ствата и стимулиране на позитивното родителство ще спомогнат за намаляване 
на случаите на недостатъчна грижа, насилие и изоставяне на деца, да се предо-
тврати настаняването на деца в институции. 

Специалистите от помагащите професии са фактор за стимулиране адап-
тирането и въвеждането на разнообразни съвременни модели и практики за 
подкрепа за деца и семейства, основани на силните страни на децата, семей-
ствата и общността. Като необходимост и концентрация на усилията на зако-
нотворците е важно да се стимулира ранното идентифициране и интервенция 
в случаите на риск от изоставяне, както и да се насърчи участието на местната 
общност в инициативи и дейности, свързани с правата на децата и отглеждане-
то им в сигурна семейна среда. 
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Формите и дейности за подкрепа и насърчаване на родителите за оси-
гуряване на грижовна семейна среда и преодоляване рисковете за  изоставя-
не, отпадане от училище, асоциално и агресивно поведение са важен „ключ“ за 
решаване на бъдещи предизвикателства, по отношение на благоденствието и 
развитието на детето.

Предизвикателствата пред системата на грижи за децата са многоброй-
ни, но до нейното развитие водят ефективните политики и практики, насочени 
към подкрепа на семействата, на социалните работници за предоставяне на на-
временна адекватна информация и професионализъм [1, с.268].

Прегледът на темата не претендира за изчерпателност. Съществуват още 
голям набор от предизвикателства, информация и други документи, в които 
могат да се намерят предпоставки за обсъждане на инвестицията в ранното 
детство. 

Представената информация, дава идея за призмата, през която се гледа 
на семействата, детското развитие, формите за подкрепа към родителите и на-
сочеността на приоритетите по отношение на създаването и функционирането 
на превантивни социални услуги за насърчаване на семействата към качестве-
ни грижи за развитието на децата. 
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ФОРМИРАНЕ НА КОЛИЧЕСТВЕНИ ПРЕДСТАВИ  
В ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА  

В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ НА ДЕЦАТА  
СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Елена К. Тодорова

FORMING QUANTITATIVE MATHEMATICAL  
CONCEPT IN PRE-SCHOOL CHILDREN EDUCATION  

FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUKATIONAL NEEDS
Elena K. Todorova

ABSTRACT: The formation of quantitative concept (relations) among children in an in-
dependent core in the educational field “Mathematics”. Math education in pre-school age 
leads to the acquisition of initial ideas about the quantitative, spatial and temporal rela-
tionships of objects from the child’s world, develops thinking and memory, and helps to 
increase readiness for school.

Purpose: The aim of the study is to assess the quantative concepts of children with special 
educational needs and in particular the skills to determine the number of objects in a set 
(up to 10) q as well as the skiils for defining their spatial and quantitative features.

Study design: The study included 30 pre-school children age 6-7 years with special educa-
tional needs and a control group of 42 children of the same age.

Results:The rezults obtained are withim the rangeq children with special educational needs 
do not reach the threshold value (minimum) of the test ball. Neverthelessq the test is finding 
out and gives us valuable information about the achievements of the children and where 
the educators should direct their efforts to correct and compensate for the deficiencies.

KEY WORDS: quantitative relations, matematics training, children with mental retarda-
tion, pre-school age, children with special educational needs

Формирането на количествени представи (отношения) при деца в под-
готвителна група е самостоятелно ядро в образователно направление „Мате-
матика”. Според Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, 
обучението по математика в предучилищна възраст води до придобиването на 
първоначални представи за количествените, пространствените и времевите от-
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ношения на обектите от заобикалящия детето свят, развива мисленето и памет-
та и съдейства за повишаване на готовността за училище. Ядро „Количествени 
отношения“ определя броя на обектите (до десет) в едно множество. Определя 
поредното място на обект в редица (по-малка или равна на десет). Брои до де-
сет. Посочва първия и всеки пореден обект в дадена редица (до десет). Срав-
нява броя на обектите (до десет) в две множества, като използва отношенията 
„повече“, „по-малко“ или „толкова, колкото“. Изравнява броя на обектите в две 
множества чрез добавяне/отнемане. Възприема събирането като прибавяне/
обединение. Възприема изваждането като отнемане на част от цяло. Кодира 
количествени характеристики със символи. Спецификата в съдържанието на 
предучилищната математическа подготовка е в това, че трябва да се гарантира 
формиране на основните математически представи, върху които ще се овла-
деят математическите знания в училище и ще се стимулират умствените спо-
собности на детето, които до голяма степен ще определят по-нататъшното му 
развитие и адаптиране към училищното обучение.

Понятието за число у децата от подготвителна група се формира на ба-
зата на разнообразни асоциативни връзки, тези връзки трябва да се създават 
последователно като се обединят в определена система. Системата от асоциа-
тивни връзки трябва да отговаря на степента на развитие на висшата нервна 
дейност у децата и на преминаването от конкретно към логическо мислене.

Работата по запознаване с количествения състав на числата в предучи-
лищните групи е едно доста трудно предизвикателство, от чието правилно реа-
лизиране зависи успехът на децата в следващия етап на обучение, когато ще се 
решават задачи и ще се подготвят за училище.

Знанията за числата в първа и втора група обхващат представата за ко-
личеството като цяло, без да се виждат неговите отделни елементи. Докато в 
трета и особено в четвърта група децата са в състояние да анализират числото, 
да установят единиците в него, да синтезират, да го обмислят като сбор от опре-
делен брой единици, за да съпоставят и разберат отношението между единица 
и число.

„Наличието на деца със СОП в учебното заведение е достатъчен мотив 
за разгръщане на дейността по посока на работата с тях.“ [7] Трудностите, пред 
които се изправят детските учители, а и ресурсните учители при работата си с 
деца със специални образователни потребности (с диагноза умствена изоста-
налост) се базират на психолого-педагогическите особености в развитието на 
тези деца. „Ниското равнище на интелектуалното функциониране, понижените 
адаптивни способности и трудностите при формиране на детската личност са 
основните параметри, характеризиращи тази така голяма и разнородна трупа 
деца с нарушения на психическото развитие.“ [8]

Я. Андреев (1994), Зл. Добрев (1998), К. Караджова (2005) правят много 
детайлно описание на познавателната активност на децата с умствена изоста-
налост. Цялостното развитие на тези деца е белязано от нарушия във висшата 
нервна дейност. Усещанията имат повишен праг на чувствителност, забавено 
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приспособяване към дразнители и недостатъчна диференцираност. Възприя-
тията се характеризират с бавен темп на протичане и ограничен обем на въз-
приемания материал. Представите на тези деца са бедни и фрагментарни, не 
се възприемат съществените черти на предметите. Паметта е слаба, запаметя-
ването е бавно с многократни повторения, за сметка на това усвоеното бързо 
се забравя. По-лесно се запомнят емоционалните, възбуждащи непосредствен 
интерес ярки образи. „Несъвършенството на паметта се обуславя и от лошата 
преработка на възприеманото (неотделяне на основното, главното от второсте-
пенното и неговото систематизиране).“ [1] 

При децата с умствена изостаналост най-значителни са особеностите в 
мисленето. „Изследват се неговите структурни и функционални особености, 
видове и динамика. Разкриват се възможностите за подобряване качеството на 
познавателната дейност.“ [5] Мисленето при тези деца се формира в условия 
на непълноценно сетивно познание, опосредствано от речта и придобитите 
знания. Именно поради тази причина всички мисловни операции (анализ, син-
тез, абстракция, обобщение и умозаключение) при тези деца са нарушени. [6] 
Мисловните операции са повърхностни, мисълта е лишена от задълбоченост, 
вместо анализ се изброяват няколко признака, без да се посочват съществените.

Въпреки схематичното представяне на психичните процеси и по-скоро 
на тяхното нарушаване при децата с умствена изостаналост, става ясно че обу-
чението и възпитанието на тези деца е белязано от особеностите в психиче-
ското им развитие и поради тази причина обучителният процес трябва да се 
насочи към тяхната корекция и компенсация.

За да преодолеем трудностите при формирането на количествени пред-
стави в обучението по математика приложихме методиката Нумикон, която е 
създадена и успешно се използва при деца с обучителни трудности по мате-
матика и при деца със специални образователни потребности. За нуждите на 
нашето изследване използвахме субтест Количествени представи като входящо 
изследване, преди провеждане на обучаващи методики.

Целта на проучването е да се направи оценка на количествените пред-
стави при децата със специални образователни потребности и по конкретно 
на уменията за определяне на броя на обектите в едно множество (до 10), а 
също така и уменията за сериация на техните пространствени и количествени 
признаци. 

Материал и метод:
Дизайн на проучването
Проучването обхваща деца разделени в две групи – експериментална и 

контролна.
Експерименталната група се състои от 30 деца (12 момичета и 18 мом-

чета) от подготвителна група на шест-седемгодина възраст с умствена изоста-
налост (приобщени) в детска градина и подпомагани от ресурсен учител. Из-
следваната група се състои от 30 деца на възраст 6-7 години. Децата са със спе-
циални образователни потребности с диагноза умствена изостаналост в лека 
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степен. Всички обследвани деца са интегрирани в масови детски градини и са 
на ресурсно подпомагане към регионалния център за подкрепа на процеса на 
приобщаващото образование. 

Таблица № 1
Експериментална група деца със специални образователни потребности

Учебна година Момичета Момчета Брой ученици
2016 – 2017 n=8 n=13 n=21

2017 – 2018 n=4 n=5 n=9

Общо 12 18 30
% 40% 60% 100%

Контролна група участваха 42 деца от подготвителна 4 група на възраст 
6 – 7-годишна възраст, от които 26 момичета и 16 момчета посещаващи детска 
градина. 

Таблица № 2
Контролна група деца в норма посещаващи детска градина.

Учебна година Момичета Момчета Общ брой деца
20016 – 20017 n=26 n=16 n=42

Общо % 62% 38% 100%

Тестът Количествени представи е част от Тест за училищна готовност [2], 
който се прилага за измерване на степента на развитие на уменията, които са 
необходими на детето за успешно училищно обучение. Тестът Количествени 
представи има по-скоро констатиращ, отколкото прогностичен характер; съ-
държа 18 задачи с изборен отговор, един верен от четири възможни; задачите 
от субтеста условно са разделени в две части: броене и сериация. При „задачите 
от първата част (9 на брой) се цели проверка на уменията на децата да броят до 
10 и да се провери усвоени ли са понятията повече, по-малко, толкова и колко-
то.“[3].

Инструкции: 
1. Посочи картинката, на която свещичките са ПО-МАЛКО от книгите.
2. На коя от картинките, вдясно от плътната линия, знамената са ПОВЕ-

ЧЕ от знамената на първата картинка.
3. На коя от картинките, вдясно от плътната линия, има ТОЛКОВА 

звънчета, КОЛКОТО са звънчетата на първата картинка.
4. Посочи какъв е БРОЯТ на мънистата, нарисувани на първата картинка.
5. Покажи къде броят на точките е равен на числото от първата картинка.
Условията на задачите от 5 – 9 са аналогични с условията на горните две.

Във втората част се измерват уменията на децата да подреждат обектите 
в зависимост от техните пространствени или количествени признаци – сери-
ации.
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Инструкция:
Тренировъчна задача:
В редицата от картинки е пропусната последната и на нейно място е по-

ставен въпросителен знак. Разгледай внимателно редицата, за да видиш КАК 
СА ПОДРЕДЕНИ картинките и след това намери коя от останалите трябва да 
се постави на мястото на въпросителния знак, за да се ПРОДЪЛЖИ редицата.

– Какво е нарисувано в редичката? (Сърна, елен, сърна, елен, сърна)
– Каква трябва да бъде следващата картинка? (Елен, защото се редуват 

и след сърната идва винаги елен)
– Я да видим има ли елен между останалите картинки? (Има два елена)
– Кой елен ще изберем? (Гледат в различни посоки)
– Ще поставим последния елен, защото гледа в същата посока като оста-

налите елени от редичката.
Основни задачи:
А сега опитай сам/а да откриеш коя от останалите картинки трябва да се 

постави на празното място, за да се ПРОДЪЛЖИ редицата.
Тестът се провежда индивидуално, като няма ограничение във времето, 

при отказ, умора или разконцентриране на вниманието на детето, може да се 
продължи в някой от следващите дни.

За процедурата са необходими листи за отговори на всяко дете и един 
тестов материал върху който детето работи. 

Резултати:
В таблица № 3 представяме резултати на експериментална група, хори-

зонтално по скалата е общия тестов бал на дадените верни отговори. По верти-
калата е отбелязан брой на децата събрали еднакъв бал. 

Общ брой верни отговори: 
✓ 1 дете или 3%, посочва 4 верни отговора;
✓ 2 деца или 6,5%, посочват 5 верни отговора;
✓ 4 деца или 13%, посочват 6 верни отговора;
✓ 8 деца или 27%, посочват 7 верни отговора;
✓ 8 деца или 27%, посочват 8 верни отговора;
✓ 5 деца или 17%, посочват 9 верни отговора;
✓ 2 деца или 6,5%, посочват 10 верни отговора.
Праговата стойност за верните отговори е 11 от 18 възможни. Вижда се, 

че децата не достигат праговата стойност. Най-голям брой от децата (повече от 
половината) събират бал от 7 и 8 верни отговора.
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Фигура 1 Тестов бал при експериментална група

На фигура 2 са изнесени резултати от тестовия бал, посочените верни от-
говори при момичета от експериментална група и праговата стойност за вярно 
посочени отговори, която е 11. Съответно на фигура 3 са представени обобще-
ните резултати от тестовия бал при момчета от експериментална група. 

Фигура 2 Тестов бал от изследване със субтест Количествени представи при 
момичета от експериментална група
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Фигура 3 Тестов бал от изследване със субтест Количествени представи 
при момчета от експериментална група.

В таблица № 3 са представени отговорите на децата по всеки въпрос и 
много ясно се вижда, на кои въпроси децата са се затруднили, и на кои въпроси 
са отговорили с лекота. За нас е много важна информацията за процентното 
отношение на посочените верни отговори от всички деца. Както се вижда в таб-
лица 3 се открояват въпроси, на които голям процент от децата са отговорили 
вярно, но има и въпроси на които нито едно от децата не е отговорило вярно. 
Този резултат може да се обясни по няколко начина: въпросите без верен отго-
вор са от последните, възможно е децата да са почувствали умора, отегчение, 
а също така да са ги затруднили. Получените резултатите са очаквани и ние 
бяхме подготвени за ниската успеваемост на децата, а също така очаквано мо-
мичетата показват малко по-високи резултати в сравнение с момчетата. Може 
да се отбелижи, че децата от експериментална група са посочили повече верни 
отговори на въпросите от първата половина на теста, т. е. това са въпроси за от-
брояване или определяне броя на обектите в едно множество. Често се затруд-
няват при сравняване броя на обектите в две множества. Най-ниски са резул-
татите на въпросите от втората част, където трябва да се извършва сериация, 
т.е. редицата от зададени стимули да се продължи, децата от експериментална 
група не се справят. Вижда се, че има въпроси на които не е даден нито един 
верен отговор.
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Таблица № 3
Верни отговори на въпросите от субтест Количествени представи и про-

центно съотношение на дадените верни отговори при експериментална група.
Въпрос 

№
Брой отгово-

ри А
Брой отгово-

ри Б
Брой отгово-

ри В
Брой отгово-

ри Г
% верни 
отговори

1. 7 23 0 0 77%
2. 7 11 9 3 30%
3. 5 11 4 10 33%
4. 3 20 5 2 67%
5. 7 2 0 21 70%
6. 24 0 4 2 80%
7. 10 0 1 19 63%
8. 8 18 2 2 60%
9. 11 14 3 2 47%

10. 10 11 0 9 37%
11. 17 4 3 6 13%
12. 22 2 2 4 73%
13. 15 11 1 3 50%
14. 7 6 14 3 23%
15. 17 4 0 9 0
16. 23 5 0 2 0
17. 0 25 5 0 0
18. 18 2 4 6 20%

Въпреки, че целта на теста не е да се сравняват постиженията на различ-
ните деца, а да се вземе индивидуално решение за всяко дете относно нивото 
на неговата подготовка, ние представяме резултати от теста и при деца в норма. 
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Фигура 4 Тестов бал от изследване със субтест Количествени представи при 
момичета от контролна група.

Фигура 5 Тестов бал от изследване със субтест Количествени представи при 
момчета от контролна група.

Както се вижда от фигурите 4 и 5, децата от контролна група показват 
резултати доста над праговата стойност 11. 
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Таблица № 4
Верни отговори на въпросите от субтест Количествени представи и про-

центно съотношение на дадените верни отговори при контролна група.
Въпрос 

№
Брой  

отговори А
Брой  

отговори Б
Брой  

отговори В
Брой  

отговори Г
% верни 
отговори

1. 5 37 0 0 88%
2. 1 5 36 0 86%
3. 3 1 0 38 90%
4. 0 42 0 0 100%
5. 0 0 1 41 98%
6. 41 0 0 1 98%
7. 2 1 0 39 93%
8. 1 40 1 0 95%
9. 2 38 2 0 90%

10. 1 37 2 2 88%
11. 4 37 0 1 88%
12. 30 5 6 1 71%
13. 31 4 7 0 74%
14. 27 10 1 4 64%
15. 10 11 14 7 33%
16. 22 3 17 0 40%
17. 28 12 1 1 67%
18. 13 4 5 20 48%

Данните в таблица 4 наподобяват резултатите поместени в таблица 3. 
Както се вижда в експериментална и при контролната групи се наблюдава ви-
сок процент верни отговори в първата половина на теста и по-ниски резултати 
в отговорите на втората половина от въпросите. Това показва, че както децата с 
умствена изостаналост, така и децата в норма се справят по-добре с определяне 
на броя на обектите в едно множество (до 10) и се затрудняват със сериациите. 

Подготовката на децата за обучение в училище не трябва да се разглеж-
да самостоятелно и изолирано, целесъобразно е разработването ѝ да бъде във 
връзка с приемствеността между тези две звена на образователната система. 
„Приемствеността между детската градина и училището е само един етап от 
подготовката на децата за училище и се разглежда по отношение на: целта и за-
дачите; учебното съдържание; принципите, методите и похватите на обучение-
то; формите на обучение; средствата на обучение и приложението на определе-
на методика за обучение и възпитание.” [4] Училищната готовност предполага 
достигнато ниво на физическа зрелост на детския организъм, наличие на инте-
рес към получените знания, развитие на качествата на личността: самостоятел-
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ност, активност, инициативност, отговорност при изпълнение на поставените 
задачи и др. 

Математическите компетентности, които децата трябва да придобият 
преди да постъпват в училище са: умението да се усвоява системата от знания 
за безкрайния ред на естествените числа и операциите с тях; знания за геомет-
ричната пропедевтика; мерки и именувани числа и др. „…чрез овладяване на 
определени математическите дейности се създадат предпоставки и се съдейст-
ва за развитие на детското мислене, умението на детето да анализира, сравнява, 
синтезира, класифицира, както и да изказва елементарни съждения и умозак-
лючения.” [9]

Получените резултати показват, че въпреки ниският бал на експеримен-
талната група, и нарушенията в мисловните операции: аналез, синтез, сравне-
ние, класификация и др., с използването на подходящи и адекватно подбрани 
обучителни методики, чрез коригиране и компенсиране на недостатъците, де-
цата ще достигнат по-високо ниво на успеваемост.

Провеждането на теста Количествени представи допринася за планира-
не дейностите по математика в детската градина; за оценка ефективността на 
обучение в детската градина на деца със специални образователни потребно-
сти; с диагностични цели при планиране процеса на обучение по математика 
и при индивидуализация и диференциация на обучението в детската градина 
и първи клас. Въпреки, че целта на теста не е да се сравняват постиженията на 
различните деца, а да се вземе индивидуално решение за всяко дете относно 
нивото на неговата подготовка, тестът е констатиращ и дава информация къде 
са слабите места и пропуските, за да може адекватно и навреме да се коригират.
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РОЛЯТА НА ХРАНАТА  
В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО:  

ЕДНА АПЕТИТНА ХРОНОЛОГИЯ
Емилия Х. Балева

THE ROLE OF FOOD IN FINE ARTS:  
AN APPETIZING CHRONOLOGY

Emiliya H. Baleva

ABSTRACT: Paper deals with the role of food in the fine arts from antiquity to the present 
day, emphasizing the works of the Dutch Golden Age. It discusses in brief the logical inter-
relations between different historical periods and the type of food depicted on paintings 
at that time. The main purpose of the text is to trace out the development of gastronomic 
images in time together with their explicit messages and hidden symbolism and to show the 
integrant and fruitful connection between food and art. 

KEY WORDS: food, art, Bodegon, Dutch Golden Age, culinary images, gastronomic still 
life, appetite, paintings 

Нейно Величество Храната! 
Тази вечна муза, която не оставя никого равнодушен. Тя е имала, има и ви-

наги ще има централна роля в живота и изкуството. Начин на празнуване и праз-
ник сама по себе си, храната винаги разказва история, вълнува и вдъхновява. 

Неразривната ѝ връзка с изкуството датира още от праисторията. Тя е 
пресътворявана отново и отново в безброй композиции, с най-различни ма-
териали, похвати и концепции. Храната е визуален диалог между културите, 
отражение на епохата, индикатор за вкусовете и безмълвен хроникьор. Това 
социално ориентирано изкуство се появява със засищащо окото постоянство 
в древните пещерните рисунки, в мозайките и стенописите от Античността, 
в илюстрираните ръкописи на Средновековието, в маслените картини на 
Ренесанса и в модерните произведения на съвременното изкуство. 

Тези съблазнителни паметници, събуждащи апетита и любопитството в 
равни дози, открехват вратата към „кухнята“ на времето – отразяват историче-
ски събития, класови различия, религия, легенди, ритуали, езически вярвания, 
нрави и мода, и ни показват връзките между тях. Фрески, мозайки, картини и 
принтове, са запечатали ловни сцени, кулинарни техники, обичани традиции, 
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популярни блюда, екстравагантни пирове, ежедневно похапване – все късчета 
от действителността, които ни връщат назад във времето и ни дават инфор-
мация не по-зле от литературните източници. Изкуството и храната са фан-
тастична творческа комбинация, един плодотворен съюз с най-чиста форма 
на взаимодействие, в който храната дава безчет възможности на художника да 
блесне с уменията, техниките и подходите си в изобразяването на целия спек-
тър от цветове, текстури и форми, а от своя страна, той я увековечава, като я 
прави вечно апетитна и недосегаема за развалата на времето. 

Храната винаги е била достъпен „модел“, особено за начинаещите худож-
ници – евтина е, не се уморява, не капризничи и подлежи на безброй компози-
ции. При „вкусните“ картини се получава един любопитен гастрономически 
кръговрат, в който художникът продава нарисувана храна, за да може да сложи 
на трапезата си истинска такава. Много творци, известни с чревоугодничество-
то си, сред които Пабло Пикасо, Клод Моне, Салвадор Дали и Фрида Кало, са 
изразили любовта си към паметното похапване и готвенето със запомняща се 
гастро-естетика в своите произведения. Те са били наясно, че храната, освен 
фундаментална за физическото оцеляване, е и вкусна историческа и географ-
ска справка, едно дълго гурме пътешествие и своеобразна визуална дегустация, 
която засища глада ни за изкуство.

Кулинарните изображения са разпространени във всички култури още 
от древни времена. В период, в който оцеляването е зависело почти изцяло 
от лова, не е чудно, че пещерните рисунки изобразяват сцени от лов, или слу-
жат като магическо заклинание за успешен такъв. Първобитните хора полз-
ват животински мазнини за свързващ елемент в примитивните си бои, чиито 
пигменти често са добити от части на някое ядливо растение, което показва 
още веднъж колко неразривна е връзката между храната и изкуството още от 
дълбокото минало. Тази връзка е силна и до днес – яйчната темпера не би била 
възможна без наличието на скъпоценния свързващ жълтък. В египетските пи-
рамиди изображения на храна са открити по вътрешните стени на погребал-
ните помещения и върху саркофазите. Въпреки, че методът на изобразяване 
ги лишава от апетитна и пълнокръвна външност, те са разпознаваеми и показ-
ват най-често хляб, мед, плодове и зеленчуци, бобови растения, бира, добитък, 
мляко. Египтяните смятали, че тези рисунки и малки ритуални масички с ре-
лефни изображения по магичен начин ще нахранят починалия, когато премине 
в задгробния живот. Открити са и плочки с йероглифи с насоки за приготвяне 
на хляб и вино, агрикултурни сцени, процесии на хора носещи плата с риба, 
дивеч, плодове и гозби от зърнени култури.

Стените на елинските трапезарии били украсени с майсторски изображе-
ния на местния урожай – тъмно лилави смокини, златисти круши, зачервени 
ябълки, сочни череши, кестени и маслини. Често срещани били изображенията 
на грозде, риба и хляб по гарафи, делви, бокали и чинии. Освен като произве-
дения на изкуството, те са служели и като символи за „xenia“ – древногръцката 
концепция за гостоприемство, която повелява гостът да бъде приеман като ра-
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вен и никой застанал на прага да не бъде отпратен без да е нагостен. Древните 
гърци били страстни привърженици на епикурейството, което учи, че изтън-
ченото удоволствие с мярка е главната цел на живота. Затова и гледали с лошо 
око на невъздържаните римски оргии, с техния излишък и показност. А рим-
ляните никак не се свенели да прекаляват – на своите разточителни банкети 
и скандални вакханалии императорите поднасяли екзотични храни, събирани 
от всички кътчета на империята от специално разпратени за целта емисари. 
Деликатесите, на които се е наслаждавала горната класа са открити изобразе-
ни в къщите на заможни и уважавани представители на обществото. Стенните 
фрески и подовите мозайки нескромно показват цялото изобилие от животни 
годни за ядене – дивеч, птици и риба, кошници със зеленчуци, стъклени купи с 
плодове, гарафи с вино. Тези мозайки, освен тържество на урожая и изобилие-
то, показвали на госта, че в този дом ще бъде нагостен пребогато.

Приготвянето на храна и нейното консумиране са ежедневни ритуали и 
не е изненада, че тези сцени се появяват и в богато илюстрираните среднове-
ковни ръкописи и появилите се по-късно принтове. Техните красиво орнамен-
тирани и често позлатени маргинали обгръщат страници с ежедневни и праз-
нични сцени, които ни показват какво са слагали на трапезите си хората, какви 
са били хранителните им навици и как са празнували светски и религиозни 
празници различните социални класи. Върху банкетните маси най-често се 
виждат печено месо, хляб, вино и подправки, като популярен сюжет са пикни-
ци след успешен лов, религиозни сцени и сватби. 

Колкото повече Средновековието отива към края си, за да се прелее в на-
чалото на Ренесанса, толкова по-пищни и реалистични стават изображенията 
поради засилващия се интерес към наблюдение и пресъздаване на природата. 
Липсата на голямо разнообразие от продукти се компенсира с почти сцено-
графско представяне на менюто. Ренесансовите готвачи черпят вдъхновение от 
своите съвременници художници (и обратното) и усъвършенстват изкуството 
да се създава спектакъл на масата чрез зрелищна храна и впечатляваща посуда. 
Раждат се сцени на епични банкетни маси, на които царуват цели прасенца с 
лъскава бронзова кожица, печени пауни с позлатени клюнове и накипрени в 
цялото си оригинално оперение, риби застинали в игриво поклащащ се аспик, 
тежко подправени блюда с екзотични аромати и разнородни сосове, пирамиди 
от хляб и сладкиши и реки от напитки.

През XVI и XVII в. още повече се засилва интересът към науката, науч-
ните изследвания, наблюдението на различни обекти и предаването на техните 
форма, текстура и цвят. Някои от художниците, които впечатляват със своите 
произведения от този период, са Джузепе Арчимболдо (1526-1593), Анибале 
Карачи (1560-1609) и Винченцо Кампи (1536-1591), както и Микеланджело 
Караваджо (1571-1610), чиято картина „Кошница с плодове“ (1597), е смятана за 
първата важна за жанра на западния натюрморт творба.

Когато говорим за апетитни натюрморти задължително трябва да обър-
нем внимание и на испанския „бодегон“ (от исп. „bodega“ – изба, кръчма, килер).

Емилия Х. Балева
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[1] През 1600 г. този стил на внимателно и минималистично пресъздаване на 
кухненски сцени, моменти от ежедневния живот свързани с храна, или обез-
смъртяване на съдържанието на домашния долап, навлиза в испанските натюр-
морти. Художниците на бодегона, като Диего Веласкес (1599-1660), Хуан Санчес 
Котан (1560-1627) и Луис Мелендес (1716-1780), се опитват да усъвършенстват 
земното, без допълнително богато орнаментиране, без излишък и преувеличе-
ние и определено без типичните за Северна Европа богохулни барокови сце-
ни излъчващи блажена чувственост. Композициите са семпли и уравновесени, 
почти винаги на черен фон и разположени върху обикновена дъска или камен-
на плоча. Увековечени са сурови плодове и зеленчуци, неоскубан дивеч, хамон, 
билки, сирене, вино и хляб в непретенциозни домакински съдове – нещата, 
които и днес се сервират в традиционния тапас-бар. Тези сурови натюрморти 
имат леко сюрреалистичен вид със своята сумрачната светлина, дълбоки сенки 
и обрана палитра. Католическите догми размахват назидателно пръст от тези 
аранжировки, които излъчват смиреност, аскетизъм и духовност, плашейки 
със строго наказание всяка бурна проява на греховен апетит.[2]

Определено най-продуктивният период по отношение на „вкусните“ на-
тюрморти, е холандският Златен век. След края на Осемдесетгодишната война 
за независимост (1568-1648), в Холандия с бързи темпове се развиват наука-
та, търговията и изкуството. Просперитетът на държавата и рязкото късане с 
традициите на католицизма се отразяват върху начина на живот – хората се 
замогват и се усеща глад за знания, материални блага и произведения на изку-
ството. Невиждани досега екзотични и луксозни стоки от всички кътчета на 
света се вливат в страната през пристанищата: плодове от Средиземноморието, 
тютюн от новия свят, подправки и скъпоценни камъни от Индия, чай, копри-
на и порцелан от Китай и Япония, захар от колкониите в Бразилия и Гвиана 
(Южна Америка).[3] Търсенето на религиозни картини категорично намалява 
и се открива цял един нов пазар, посветен на светското. Холандците искат да 
обезсмъртят своето новооткрито богатство в целия му блясък и разнообразие, 
и художниците започват да включват в натюрмортите си непознатите досега 
разкошни стоки. 

Жанрът постепенно еволюира от малки и скромни композиции до раз-
точително визуално пиршество, превръщайки се в ода за пазарното изобилие. 
Въпреки, че картините от холандския Златен век се причисляват към творбите 
на европейския бароков период и често имат някои от типичните за него харак-
теристики, им липсва идеализирането и прекомерната любов към орнаментите 
и блясъка. Холандските картини показват детайлен реализъм наследен от про-
изведенията на ранните холандски майстори. В първите десетилетия на века 
(до 1640) са популярни „ontbijtje“, или скромни тематични закуски – вид натюр-
морт, възникнал в Северна и Южна Холандия. Те показват аранжировки от пре-
димно местни съставки на семпли закуски като хляб, сирене, пресни и сушени 
плодове, както и сладкиши, винаги на неутрален фон. Известни представител 
на този стил са Клара Питерс (1594-1659) и Осиас Берт-Старши (1580-1624). В 
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кокетните натюрморти на Клара Питерс са показани детайлно нарисувани, но 
все пак непретенциозни композиции, които са завоалирано религиозно напом-
няне за въздържание от лакомия и преяждане. 

Преди да започне масовият внос на чуждестранни деликатеси, натюр-
мортите изобразяват местни продукти, които са повод за национална гордост. 
Шунката например, заема толкова централно място в холандската диета, че има 
цял жанр посветен на изобразяването ѝ – „hammetjes“. Хлябът също носи па-
триотичен заряд – Холандия се е гордее с пълните си със зърно складове, които 
пазят народа от глад. По-късно и Йоханес Вермеер (1632-1675) се отказва от 
натруфените натюрморти, величаещи безценния внос, които рисуват негови-
те съвременници. В своята известна картина „Млекарката“ той пренебрегва 
луксозните стоки залели пазара и чрез скъпоценни пигменти, богати цветове и 
изключително предаване на играта на светлината рисува най-прозаичните, но 
и основополагащи сред храните – хлябът и млякото (наричано тогава „благо-
родната течност“). Освен млякото, повод за национална гордост в холандските 
картини са маслото и големите пити сирене. В своята картина „Натюрморт 
със сирене, артишок и череши“ Питерс рисува сирената в почти архитектурна 
композиция, всяко с характерните си цвят, размери и текстура, с все корич-
ките, благородната плесен, шуплите и пукнатините. А отгоре кокетно се мъд-
рят ефирни спирали масло, по които си личат следите от всяко зъбче на ножа. 
Изядената череша на преден план е поставена като завоалирано напомняне за 
преходността на живота.

Фиг. 1 „Маса с покривка, солница, позлатена чаша, пай, кана, порцеланова 
чиния с маслини и печен дивеч“, (1606-1616), Клара Питерс,  

масло в/у дърво, 55/73 см.
Фиг. 2 „Пищен натюрморт с папагал“ (1655), Ян Давидсон де Хем,  

масло в/у платно, 115,5/169,5 см.

В натюрморта „Маса с покривка, солница, позлатена чаша, пай, кана, 
порцеланова чиния с маслини и печен дивеч“ (Фиг. 1) скъпата фигурална покрив-
ка е белег за спретнат и заможен дом. Маслините и портокалите са считани за 
лукс, а печеният дивеч се сервирал само по празници. Сред елегантните съдове 
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изпъква тежката и украсена солница. По онова време тези изящни сребърни 
контейнери били високо ценени заради цената на солта.1 Тогава тя не е била 
достатъчно фина за да се ръси и се е загребвала от солницата с върха на ножа. 
Той също е повтарящ се мотив в картините на Питерс. Считал се е за едно от 
най-ценните притежания на човек, със статута на бижу и често е бил сватбен 
подарък.

Когато вносът вече е постоянен и новите стоки са обичаен спътник на 
замогналото се общество, започват да се рисуват „banketjes“ – разточителни на-
тюрморти, които отразяват привилегирования начин на живот и възхваляват 
постоянния просперитет на страната. Представители на този стил са Питер 
Клас (1597-1660) и Вилем Хеда (1594-1682). Те доказват още веднъж, че никой 
не може да се сравнява с холандските майстори, когато става дума за пищни 
и апетитни гурме композиции, от които устата се пълни със слюнка. От плат-
ната мамят съблазнително зачервени ябълки, сияещи чепки грозде, разцепе-
ни узрели нарове, подпрени на меки, свенливо показали своята тъмнорозова 
сърцевина смокини, кадифени праскови, сгушени до женствени медено-сладки 
круши, дъхави пъпеши и нахално оранжеви тикви, алени ягоди и сочни чере-
ши, и сякаш почти може да се усети влажния аромат на узрялата диня с нейните 
лъснали ониксови семки. 

Деликатната светлина в тези произведения заглажда ръбовете и хвърля 
върху цялата разточителна аранжировка един мечтателен приказен воал. В кар-
тината си „Банкетна маса с минс пай“ (1635), Хеда ползва обичайната за онова 
време топла, приглушена и монохромна палитра (Фиг. 3). Златните, сребърни 
и калаени акценти изпъкват на неутралния фон и бялата покривка, а лимони 
и маслини от Средиземноморието, стриди, оцет и ценни подправки като сол 
и зърна черен пипер, загатват за богатство и лукс. Но звездата на този банкет 
определено е паят – с вносни сушен касис и стафиди, и с подправки от Индия 
и Близкия Изток, той е деликатес, който се сервира само по празнични пово-
ди. Картината съдържа и обичайните поличби на непостоянството – катурнати 
бокали, счупени чаши, наполовина изяден пай, намачкана покривка, изгоряла 
свещ, празни черупки от стриди. Последните още тогава са били известни зара-
ди свойството си на афродизиак и захвърлените на масата черупки загатват, че 
празнуващите са се провалили по пътя към въздържанието, игнорирайки спа-
сението на душите си, за да се отдадат на бурни плътски наслади. Натрапчивото 
отразяване на борбата между порок и добродетел, между удоволствие и въз-
държание, ни кара да се чудим дали пък това постоянно напомняне за сдържа-
ност всъщност не е разпалвало апетитите още повече?[3]

1 Можем да добием представа колко ценна е била от това, че от латинската 
дума за заплащане в сол в Древен Рим „salarium“ произлизат съвременната ис-
панската думата за заплата „salario“ и английската „salary“. Името на град Залц-
бург също идва от търговията със сол – „Salz“ (сол) и „Burg“ (град).
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Фиг. 3 „Банкетна маса с минс пай“, (1635), Вилем Хеда, масло в/у платно, 
106,7/111,1 см.

Фиг. 4 „Килерът“,(ок.1920), Франц Снайдърс, масло в/у платно, 170/290 см.

През 1640-1660 в Антверпен възниква разточителният вид натюрморт 
„pronkstilleven“, наречен с холандската дума за подобаващ пир – показен, екстра-
вагантен, богато украсен и разкошен. Той отразявал възхода на Републиката и 
изобилието от местни и чуждестранни дарове, на които могат да се наслажда-
ват свободните холандци. Картините изобилстват от изящен китайски порцелан, 
блестящо венецианско стъкло, разкошни сребърни бокали и подноси и огромно-
то разнообразие от деликатеси: греещи в цинобър омари, нагнездени в ложе от 
скъпоценно грозде, влажни стриди и крехки скариди, месни пайове, пернати и 
риба, лимони със закачливи къдрици кора върху скъпи покривки и персийски 
килими – възхвала едновременно на уменията на художника и на глобалната тър-
говия. В тези пирове, достойни за крал, често пролетта и есента се случват едно-
временно – помпозни водопади от сияещи сферички грозде, свенливо наднича-
щи пъпеши с грапава кора, росни сливи и ябълки, нарове, малини, орехи и леш-
ници, праскови със сладък нектар – всичко се слива в един сочен уханен букет от 
безвремие. Представители на този изобилен стил, показващ сложни композиции 
от скъпи предмети и редки храни, са Ян Давидсон де Хем (1606-1684) – (Фиг. 2), 
Адриан ван Утрехт (1599-1652) и Франц Снайдърс (1579-1657) (Фиг. 4).

Зрелищни са и картините (Фиг. 5) на Йоахим Бюкелар (1533-1574) от се-
рията „Четирите елемента“ – „Земя“, „Вода“, „Въздух“ и „Огън“ (1569-1570). 
Даровете на тези четири елемента са изобразени с главозамайваща виртуоз-
ност – впечатляващи каскади от плодове и зеленчуци, аранжирани в разнород-
ни кошници и панери в „Земя“, най-различни видове риба във „Вода“, зайци, 
пернати, яйца и сирене във „Въздух“ и натоварена кухня, пълна с всевъзможни 
меса в различен стадий на подготовка, които чакат своя ред да влязат в бум-
тящата пещ в „Огън“. В „Иисус в къщата на Магда и Мария“ (Фиг. 6) Бюкелар 
следва обичайния модел на изобразяване на тази сцена – изобилие от матери-
ални блага под формата на апетитна храна на преден план и в дъното Иисус и 
Мария, недосегаеми за изкушението.
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Фиг. 5 „Продавачка с плодове, зеленчуци и птици“, (1564), Йоахим Бюкелар, 

118/171 см.
Фиг. 6 „Кухненска сцена с Исус в къщата на Марта и Мария на заден фон“, 

(1569), Йоахим Бюкелар, масло в/у дърво, 110/140,5 см.

Трябва да се спомене и серията картини на Ян Брьогел-Старши (1568-
1625) и Петер Паул Рубенс (1577-1640) „Петте сетива: Вкус, Слух, Докосване, 
Поглед, Обоняние“ (като Брьогел е отговарял за обстановката, а Рубенс за фигу-
рите), в които човешките сетива са изобразени като млади жени, заобиколени 
от съответстващите на сетивото атрибути. Във „Вкус“ женската фигура е нари-
сувана пред отрупана банкетна маса, похапваща стрида, докато сатир с рабо-
лепна усмивка пълни чашата ѝ. Наоколо има планини от плодове и зеленчуци, 
дивеч, риба и морски дарове, бюфет с изящна посуда и четири картини (които 
също показват гастрономически сцени), вмъкнати в картината. На заден фон се 
виждат кухня със запален огън, поляна с угоени пернати и гора пълна с дивеч, 
който кротко чака да бъде уловен.

Впечатляващи са и произведенията на Георг Флегел (1566-1638), считан 
за най-важния представител на ранните модерни немски натюрморти. Работил 
е заедно с фламандеца Лукас ван Валкенборк и се е специализира в натюрморти 
на банкетни маси, закуски и цветя. Невероятните му картини са изпъстрени с 
плодове, зеленчуци, цветя, сложно декорирани бокали и гарафи, и винаги по 
някой представителна фауната – папагал, водно конче, калинка, пчела, бръм-
бар, мишле. Обичайно композициите му са на тъмен фон върху бледа покривка 
и съдържат фин порцелан и прибори с ювелирна изработка. Човек почти може 
да усети сладостта на фурмите и черешите, наелектризиращата свежест на ци-
трусите и аромата на прясното масло върху топлите гофрети. 

До края на 1700 г. трудно могат да се различат произведенията на холанд-
ските, фламандските, немските и френските художници. На всички тези кар-
тини окото пирува с порция вечност, поглъщайки живите образи на всевъз-
можни лакомства, пазари, килери, кухни, пикници, банкети, кръчми, градини 
и изби населени с готвачки, прислужници и сладкарки, рибари, месари и ловци. 
Тези картини са ценени заради най-важното си качество – храната остава вечно 
прясна, плодовете не гният, виното не вкисва, а зрителят може да се наслаждава 
безкрайно на този съхранен върху платното „резен“ от реалността. 
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Интересно е, че почти всички ренесансовите картини носят в себе си пос-
ланията на „vanitas“ (лат. суета) – алегорични натюрморти, чиято цел е да напом-
нят за преходността на живота. Състоянието, в което е изобразявана храната 
в картините, изпраща съобщение за изтичащото време, за необходимостта от 
смирение и неуморно нашепва „Memento mori“. Тези разточителни изображе-
ния, които граничат с кулинарния фетишизъм, са ода за материалните и плът-
ски удоволствия, но в същото време са щедро подправени с една голяма порция 
мрачен символизъм, която оставя горчив привкус в устата. Религиозно нраво-
учение за ефимерността на материалните удоволствия и краткостта на човеш-
кия живот дебне клетия самозабравил се зрител. Символите, които най-често 
се срещат във „vanitas“ са череп, догаряща свещ, часовник,[4] но усещането за 
изтичащо време се допълва и от не толкова очевидни неща като наполовина 
обеления лимон (който символизира живота – красив и ярък на повърхността, 
но кисел отвътре), изсъхналите цветя, загнилите плодове нападнати от насеко-
ми, наченатата храна, падналите или счупени чаши. Това е строго напомняне, 
че трябва да се води морален и духовен живот, а не ориентиран към материал-
ното, да се избягват лакомията и излишъка, защото на душата не са нужни де-
ликатеси, сребро и злато, персийски килими и кристал. Въпреки това, колкото 
по-пищни и луксозни стават картините към втората половина на века, толкова 
силата на тези послания сякаш заглъхва. 

Без значение дали храната е изобразявана като главен или второстепе-
нен герой, тя винаги е натоварена със скрит смисъл и послание. Като неделима 
част от почти всички аспекти на нашия живот, тя крие препратки към значими 
теми като политика, пол, религия и класа. Много художници ползват храната 
за да завършат смислово своите композиции. Тя влиза в ролята на метафора, 
на символ на определени добродетели и ценности, или на визуална почит към 
еротизма и екзотиката. Изобразените пиршества ни говорят на таен език, в 
който различните комбинации от плодове, зеленчуци, деликатеси, хляб, цветя 
и посуда носят безброй скрити послания, като в тях се преплитат езически и 
християнски символизъм.[5]

В средата на XIX в. импресионистичните картини изобразяващи париж-
кия живот неминуемо включват буржоазни заведения, които излъчват градска 
идилия. Художниците започват да изобразяват социалния аспект на храната по-
средством празнични сцени на хранещи се заедно хора, от които лъхат финес, 
изтънченост и наслада. Художници като Пиер-Огюст Реноар (1841-1919) и Едуар 
Мане (1832-1883) са уловили съвършено върху платната си освободени млади 
хора, парижки бохеми, в почти екстатично състояние над чинии, вероятно пълни 
с пържена риба и омлети с бекон, като техните насита и празничност са осезаеми.
[5] А Клод Моне, който е бил известен чревоугодник, има засищащо количество 
картини, които отразяват възхищението му от вкусната храна – натюрморти с 
грозде, пъпеши, компоти от праскови, галети с ябълки, домати и телешко.

Към края на XIX в. изпъкват произведения като мрачната пост-импре-
сионистична вечеря на Винсент Ван Гог (1853-1890) „Ядящите картофи“, на-
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рисувана почти изцяло в кафяви тонове и внушаваща безкрайна нищета, те-
жък труд и липса на надежда за измъкване от оскъдицата. Освен този мрачен 
поглед върху храната (или по-скоро липсата ѝ), Ван Гог ѝ обръща внимание и 
в редица свежи натюрморти с плодове, с пушена риба и с любимата му отро-
ва – абсентът. Пол Сезан (1839-1906) от своя страна пък, създава цяла серия 
натюрморти с ябълки, в приглушени пастелни тонове. Той ползва тези карти-
ни за да разпространява своите идеи за това как може да изглежда модерното 
изкуство – неговите плодове хем са разпознаваеми, хем имат леко абстрактно 
звучене. Платната му свързват импресионизма и кубизма в един овощен ка-
лейдоскоп от изкривена перспектива и дезориентиращи планове.[6] Особено 
впечатляващи са и творбите на Пол Гоген (1848-1903), изобразяващи неговия 
екзотичен таитянски рай. Техните живи цветове и опростени форми по-късно 
повлияват фoвизма, кубизма и сюрреализма. Храната в картините от този пе-
риод е по-скоро фон, но художникът има и произведения, които са посветени 
изцяло на нея – натюрморти с плодове и един определено запомняща се на-
тюрморт с шунка, в който контрастите между форма и цвят се допълват в една 
много вкусна за гледане хармония. 

Трябва да се отбележи, че през този период и родните художници са ос-
тавили своята следа сред „апетитните“ произведения. Навярно няма българин, 
който да не е виждал традиционните и идилични картини с ябълки, круши и 
грозде на Владимир Димитров-Майстора (1882-1960), колоритните пазарни 
сцени със зарзават, грънци, патици и волски талиги на Антон Митов (1862-
1930) и живописните платна на пловдивския пазар на творилия дълги години в 
България Иван Мърквичка (1856-1938).

През ХХ в. натюрмортите се повлияват от нео-дадаизма, кубизма и аб-
страктните импресионистични течения, в следствие на което стават по-малко 
фигуративни – линиите се деформират, равнините се изкривяват, изчезва дъл-
бочината, преоткрива се играта с цветовете и храната губи своя реалистичен 
образ. Художници като Хенри Матис (1869-1954), Пабло Пикасо (1881-1973), 
Салвадор Дали (1904-1989), Рене Магрит (1898-1967), Фрида Кало (1907-1954), 
Фернандо Ботеро (р. 1932) и Едуард Хопър (1882-1967) искат да покажат раз-
мишленията си върху променливата природа на обществото и храната става 
чудесно средство за изразяване. След средата на XX в., с икономическото раз-
витие и появата на консуматорското общество, се заражда поп-арт движение-
то. Художниците започват да представят обикновени предмети от ежедневие-
то като изкуство и храната се превръща в социална метафора. Пример за това 
са произведенията на Анди Уорхол (1928-1987), Рой Лихтенщайн (1923-1997), 
Ралф Гоингс (1928-2016), Джеймс Розенкуист (1933-2017) и Уейн Тибо (р. 1920).

През 1960 г. се заражда и едно ново движение наречено „Eat Art“, при кое-
то храната слиза от платното и се превръща с материал, посредством който се 
рисува, редом с боите и моливите. Храната се ползва за създаване на ориги-
нално ефимерно изкуство, което да подчертае социалното значение на споде-
лянето на храна – правят се скулптури от пуканки и монументални фигури от 
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захар, рисуват се портрети с вино, правят се рокли от сурово месо, цели вечéри 
се залепят на стената в някоя галерия или се правят възстановки на класиче-
ски произведения със спагети, шоколад, хайвер. Главната цел на артисти като 
Даниел Споери (р. 1930), Клаес Олдебург (р. 1929), Джуди Чикаго (р. 1939) и 
Дитер Рот (1930-1998) е да направят всичко необходимо, за да премахнат ба-
налността от храната. 

Днес съвременното изкуство разполага с пълната свобода да бъде как-
вото си пожелае. Някои артисти отразяват силната си връзка с храната като 
залагат на хиперреалистично рисуване на почти фотографски изображения на 
пържени яйца, сладкиши, гофрети и мезета. Други пък се впускат в създаване-
то на инсталации и хепънинги, където храната играе ролята на социален ката-
лизатор. Яденето заедно се смята за форма на изкуство и за да онагледят тази 
идея, артисти готвят и сервират храна в галерии и музеи като всъщност хората, 
които похапват и си говорят, са самото произведението на изкуството. Храната 
става медиум за социално взаимоотношение и чрез яденето и разговорите, сред 
вкусни аромати и изкуство, присъстващите стават част от пърформънса. 

Ненапразно е казано, че човек се храни първо с очите си. Разкошни, 
страшни, пленителни, странни – изображенията на храна не оставят никого 
равнодушен. И храната, и изкуството са страст, извор на вдъхновение, част-
но удоволствие и споделена наслада, те са двете лица на една и съща монета. 
Едното храни тялото, а другото душата и животът ни би бил немислим, ако 
някое от тях липсва. Дългото съвместно приключение на храната и изкуството 
в никакъв случай не е приключило. Предстоят още много плодотворни колабо-
рации и лично аз умирам от глад да ги видя! 

Stay hungry!2
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ИНТЕРКУЛТУРНИ ПРОЕКТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА 

Ергиджан Алиндер-Исмаилова

INTERCULTURAL PROJECTS AND INTERACTION 
WITHIN THE EDUCATION SYSTEM

Ergidzhan Alinder-Ismailova

ABSTRACT: The paper discusses the problems of intercultural interaction within the edu-
cational are where the individual develops his/her personality by interacting with others. 
The process itself involves exchange of meanings, development of a unified strategy for inter-
action in times where almost all countries are experiencing intensified migration processes 
that increase ethnic, cultural, linguistic and social diversity. The importance of effective 
intercultural relationships and communication between people, both nationally and in-
ternationally, is increasing. Internationalization is becoming a priority in the strategies of 
many higher education institutions.

KEY WORDS: intercultural projects, intercultural interaction, intercultural dialogue, mo-
bility, education area.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

През последните години в почти всички страни се наблюдават засилени 
миграционни процеси, които увеличават етническото, културното, езиковото и 
социалното разнообразие. Този факт се дължи на въоръжени конфликти и вой-
ни, икономически затруднения и бедност, международната търговия, задово-
ляване на потребностите на пазара на труда, търсене на по-добри възможности 
за работа и т. н. Затова се засилва значението на ефективните интеркултурни 
взаимоотношения и комуникацията между хората, както в национален, така и 
в международен аспект.

С бързото развитие на науката и техниката, и особено на информацион-
ните технологии, световна тенденция на пазара на труда става нарастващата 
потребност от все по-квалифицирани кадри. През последните десетилетия е 
факт масовизация на висшето образование, която в много страни, включи-
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телно и в България, води до неколкократно нарастване на броя на студентите. 
От една страна, този процес осигурява по-широк достъп до висше образова-
ние, от друга, поражда предизвикателства пред поддържането на качеството. 
Нарастващата конкуренция в глобален мащаб и изоставането на европейски-
те страни в някои отношения допринасят за приемането на редица мерки на 
европейско ниво, имащи за цел повишаването на конкурентоспособността и 
изграждането на общество и икономика, основани на знанието. Това поставя 
важни цели пред висшето образование и наука: постигане на съвместимост и 
хармонизация на европейските системи за висше образование; повишена мо-
билност на студенти, преподаватели и изследователи; изграждане на европей-
ско пространство за висше образование и европейско научноизследователско 
пространство; развитие на формите за учене през целия живот.

Образователната среда е мястото, където европейските и световните цен-
ности биват възродени, осветени, осъзнати и инкорпорирани в личността като 
собствени. Стремежът за създаване на европейско образователно простран-
ство изисква да се направи анализ на достойнствата и слабите страни и да се 
разработи специфичен европейски подход, при който да се изгражда новият 
европейски образователен модел така, че да се цени разнообразието и от него 
да се извлече максимална сила и полза. Необходима е споделена дългосрочна 
визия за ролята на университетите в европейското общество, като агенти за 
конструиране на единна Европа в непрекъснато разрастващ се глобален кон-
текст. Академичната общност е среда, в която успешно се съчетават запазване 
и развитие на собствените ценности и традиции със засилване на партньорско 
сътрудничество чрез политиката си за интернационализация и въвеждане на 
интеркултурните компетенции в образованието. 

Интернационализацията се превръща в приоритет в стратегиите на мно-
го институции за висше образование. Тази концепция включва огромно раз-
нообразие от институционални политики и дейности, които, за да са успешни 
и устойчиви, би трябвало да произтичат от институционалната визия и мисия 
на съответната институция. Терминът „интернационализация“ се използва 
поради нарасналия интерес към внедряване на международно измерение във 
висшето образование. В повечето европейски страни, понятието се разбира 
като един от начините, по които държавата отговаря на влиянието на глоба-
лизацията, като в същото време уважава индивидуалността на нацията [Ред-
динг 1995: 54]. На много места интернационализацията се ограничава само в 
рамките на студентската, преподавателската и административната мобилност. 
Постепенно се формира разбирането, че концепцията включва цялата универ-
ситетска система – развитието на нови учебни програми, специфична езикова 
и културна подготовка за студенти и персонал, както и цялостна промяна на 
парадигмата на мисията на институцията. Досега международното измерение 
е регистрирано като набор от изолирани дейности. Постепенно намира място 
разбирането, че, за да се осигури неговата устойчивост, е много по-ефективно 
да се възприеме интернационализацията като динамичен процес, интегриран 
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в академичните програми, политиките и процедурите на институцията. Меж-
дукултурният аспект се поставя наравно с международния, като по този начин 
се акцентира фактът, че интернационализацията не е насочена само към дър-
жави, а обхваща и различни културни и етнически групи и едното не може без 
другото.

Видовете интеркултурни компетенции, които са нужни днес и затова се 
развиват посредством интеркултурни проекти и взаимодействия, включват 
осъзнаването и използването на културните различия като ресурс за учене и 
структуриране на ефективни действия в специфични контексти. „Колкото по-
вече хората се различават, толкова повече те трябва да се учат един от друг. За 
да се прави това, трябва да съществува взаимно уважение и достатъчно любо-
питство един към друг“ [Антал 1992: 24].

Същностните елементи на интеркултурната компетентност са: активно-
то себеосъзнаване като комплексно културно същество и осмислянето на ефек-
та на собствената култура върху начина на мислене и действие; осъзнаване на 
способността за ангажиране с другите и изследване на невидимите мнения и 
вярвания, които определят нечие поведение и цели; развитието на готовност 
за различни начини на мислене и правене на нещата. Интеркултурната ком-
петентност подсказва начините и средствата на хората да откриват различни 
гледни точки към действителността, което пък прави много по-вероятно въз-
никването на общо разбиране и колаборативно действие. 

Социалните и културните взаимодействия между преподаватели и сту-
денти, мултикултуралните аспекти в преподаването и ученето, навлизането на 
специфичен стил на работа във всички организационни нива на институцията 
подготвят нов тип хора, отворени за многообразието и различието. Възмож-
ностите за културен обмен и разбиране се отчитат като ползи от всички страни, 
участващи в процеса – от конкретните участници до националните институ-
ции. Знае се, въпреки че е трудно да се измери количествено, че веднъж съз-
дадените връзки генерират нови сътрудничества, отразяват се на кариерата и 
бъдещото развитие в личен и професионален план. Когато студентите се завър-
нат след обучение в чужбина, те внасят своя „личен капитал“, който се изразява 
не само с полученото формалното образование, но и с преживения културен, 
интелектуален, личен опит. 

Мобилността в образованието и науката от други части на света към ев-
ропейското пространство е нараснала съществено (днес държавите членки на 
ЕС привличат около 30% от студентските мобилности в световен план). Тази 
тенденция обаче е трудно осъществима в България. Доколкото има входяща 
образователна мобилност, тя не е продукт на национална политика и между-
държавни споразумения. Тя е плод най-вече на индивидуалната инициатива 
на партниращи си университети. Трудностите в работата за насърчаване на 
трансграничната академична мобилност са преди всичко финансови и езико-
ви, но са свързани и с неправилното прилагане на Системата за натрупване 
и трансфер на кредити. Затруднена е и вътрешната мобилност както в сами-
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те висши училища, така и между тях. Недостатъчен е броят на привлечените 
чуждестранни преподаватели и изследователи в университетите. Тази форма 
на сътрудничество улеснява мнозинството студенти, които сега са възпрепят-
ствани да участват във формите на външна мобилност, да се запознаят с меж-
дународни иновативни практики; да направи висшите училища по-ефективни 
и да подобри качеството на предлаганото от тях обучение.

Интеркултурните компетенции и интернационализацията са точката, 
където културната и образователната политика се пресичат и сублимират в 
едно цяло, носещо характеристиките на своите части, но, имащо самостойно 
значение и влияние. Чрез образованието културните ценности, важни за съ-
временния европеец, могат да се въведат и утвърдят в съзнанието на младите 
хора. Идеите за мир, свободи, солидарност, толерантност, уважението на чо-
вешкото достойнство като най-висока ценност да се противопоставят на раз-
пространяването на омраза, сепаратизъм, фундаментализъм, отхвърляне пора-
ди непознаване. Образованието, представяйки културните ценности – общи и 
специфични за всеки народ, и подготвяйки хора с нов, независим и непредубе-
ден начин на мислене, е в състояние да прокара път за израстване на бъдещата 
европейска идентичност и за изпълване със съдържание на фразата „единство 
в разнообразието“.

Поради това е необходимо да се подготви поколение с мотивация, ан-
гажименти и умения в предприемачеството, лидерството, доброволчеството и 
изграждането на капацитет и тези млади хора смело да разрешават проблемите 
и да развиват способността си за критично и творческо мислене, за усвояване 
на различни гледни точки, за придобиване на медийна грамотност и развитие 
на междукултурни умения, както и на социална и гражданска компетентност.

В доклад относно ролята на междукултурния диалог, културното много-
образие и образованието за популяризирането на основните ценности на ЕС, 
приет от Европейския парламент през 2015 г., се подчертава значението на из-
граждането на здрави мостове между културата и образованието с цел разви-
ване на компетентности и „предаваеми умения, повишаване на висококачест-
вените и сигурни работни места в съответствие с Програмата за достоен труд 
и постигане на по-високо равнище на социалното приобщаване и развитие на 
активното гражданско участие; счита, че последните са сред основните цели 
в прилагането на основните ценности на ЕС, залегнали в член 2 от Договора 
за Европейския съюз (ДЕС) и в Хартата на основните права на Европейския 
съюз; припомня стойността на CONNECT – единствената програма на ЕС коя-
то подкрепя проекти в областта на културата и образованието, и насърчава 
Европейската комисия да разгледа възможността за нов пилотен проект, за да 
се провери настоящата осъществимост на подобна схема“. [Уорд 2015: 17]

Докладът подкрепя мобилността на младите хора и учителите, както и 
всички форми на сътрудничество между училищата и университетите. Напри-
мер – общи образователни платформи, съвместни учебни програми и проек-
ти за насърчаване на разбирането и оценяването на културното многообразие 
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и предоставяне на социални, граждански и междукултурни знания и умения, 
като „в този контекст счита, че срещането на децата с други култури в много 
ранна възраст им помага да получат основни житейски умения и компетентно-
сти, които са им необходими за тяхното личностно развитие, бъдеща заетост и 
активно гражданство на ЕС“ [Уорд 2015: 13] Подчертава се, че включването на 
целенасочени посещения на образователни институции в различни държави 
членки и транснационалната мобилност на учащите е също така инструмент 
за поставяне на основите на европейските култури, изкуства, езици и ценнос-
ти. С приетия доклад Европейският парламент насърчава мобилността с цел 
обмен на опит и разработване на собствени инструменти за посрещане и реа-
гиране на развиващите се обществени предизвикателства; подчертава ролята и 
значението на програма „Еразъм+“ за изграждане на европейско съзнание и за 
създаване на чувство за обща принадлежност и на междукултурен диалог чрез 
повишаване на мобилността на младите хора и на пригодността им за заетост; 
насърчава предприемането на допълнителни мерки за улесняване на достъпа 
и включване на групите в неравностойно положение и хората със специални 
потребности в различните дейности. 

Успешни международни програми за студентска мобилност и мобилност 
на преподаватели и научни работници до 2013 г. бяха „Еразъм“, „Еразмус Мун-
дус“, „Мария Кюри“. От 2014 г. стартира образователната програма, изградена 
на интегративен принцип, „Еразъм+“ и програмата за иновации „Хоризонт 
2020“. Европейският съюз определя държавите членки и висшите учебни за-
ведения като отговорни за реформиране на собствените им системи за висше 
образование, с оглед на посочените области и приоритети. Съюзът се ангажира 
със сериозно финансиране на тези приоритети чрез програмите „Еразъм+“ и 
„Хоризонт 2020“.

Необходими са диференцирани подходи към преподаването и ученето, 
за да се отговори на специфичните нужди на общностите – от практика в ранна 
детска възраст до учене през целия живот. За тази цел следва да бъдат разра-
ботени висококачествени програми за обучение по гражданство за преподава-
щите както в сферата на задължителното, така и на доброволното образование. 
При преодоляването на миналото е важно да се гарантира, че наследството и 
историята не се използват като инструменти за разделение, а като възможност 
за борба със съвременните предизвикателства чрез чувствително тълкуване и 
програми, основани на уменията, целенасочени образователни.

Според приетия текст, за да се постигне целта за приобщаващо високо-
качествено образование, е потребно да бъде използвано и усвоено разнообра-
зието от структури за обучение и преподаватели, включително семейната, об-
щностната или работната среда, както и възможността да се поставят на изпи-
тание традиционните отношения между учители и ученици. Важно е също така 
да се изтъкне полезното взаимодействие между формалното, неформалното 
учене и обучение и ползите от работата на всички равнища по последователен 
начин, например чрез взаимно обучение между поколенията, партньорско обу-
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чение, учене в семейството, учене в процеса на работа, онлайн обучение, музей-
но обучение, учене чрез изкуствата и спорта и обучение на открито.

Eвропейската програма за образование, обучение, младежки дейности и 
спорт „Еразъм+“ стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който 
гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на об-
разованието, обучението,  младежта и спорта.

Тя подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висше-
то образование, професионалното образование и обучение, образованието за 
възрастни, младежки дейности.

Новата програма има за цел да изгради стабилни партньорства между 
образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспосо-
бността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху 
борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ има за цел подобряване на уменията и пригоднос-
тта за заетост, както и модернизиране на образованието, обучението и работата 
с младежта. Тази седемгодишна програма има бюджет от 14,7 млрд. евро — уве-
личение с 40% в сравнение с настоящото равнище на разходите, което отразява 
ангажимента на ЕС за инвестиране в тези области.

„Еразъм+“ дава възможност на над 4 милиона европейци да учат, да се 
обучават, да придобият трудов опит и да работят като доброволци в чужбина.

По „Еразъм+“ се подкрепят транснационални партньорства между ин-
ституции и организации, работещи в областта на образованието, обучението 
и младежта, с цел стимулиране на сътрудничеството и изграждане на връзки 
между сектора на образованието и трудовия сектор, за да се преодолее липсата 
на умения, която се усеща в Европа.

Подпомагат се и националните усилия за модернизиране на системите 
в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Образоването в 
XXI век не е само национален проблем. То е грижа и на международната общ-
ност, подобно на екологията, здравето на хората и тяхното изхранване. Меж-
дународните институции, символизиращи глобализацията в образованието, 
насърчават сътрудничеството между нациите в областта на науката, образо-
ванието, културата и комуникациите (ЮНЕСКО, УНИЦЕФ, Международното 
бюро за образование и др.) или са икономически и финансови (Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие, Световната банка и др.). Про-
грамните им документи оценяват образованието като ключов фактор за разви-
тие на новата глобална икономика на знанието.

Мисията на образователната среда е да подготвя личности в съответствие 
със социалните потребности, с други думи – чрез образованието е необходимо 
да се осигуряват възможности за усвояване на необходимия опит (знания, уме-
ния, компетентности, ценности и пр.), гарантиращи успешно включване в об-
ществото. Това означава, че по своята същност образователната среда е ориен-
тирана към изграждане на определени умения за живот. Предизвикателствата 
на съвременния противоречив и динамичен свят засилва обществените очаква-
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ния към образованието, което се разглежда като значим фактор за разрешава-
не на множество проблеми, стоящи пред човечеството – от глобализацията до 
междуличностните отношения. На преден план образователните специалисти 
поставят за обсъждане въпроса доколко днешните образователни институции 
предоставят не само качествена, академична и професионална подготовка на 
младите хора, но и създават готовност за справяне с ежедневието, т. е. изграж-
дат у тях умения за живот. В този посока са ориентирани и редица международ-
ни документи, които имат програмен характер за развитието на образованието 
в света. Такъв е например духът на Дакарската рамка за действие (2000 г.) на 
ООН и ЮНЕСКО за осигуряване на такова образование за всички, което да 
гарантира на децата, младежите и възрастните възможност за достоен живот. 
Подобна е и идеята за развитие на модерно европейско образование, основа-
ващо се на формулираните в т. нар. доклад Делор (1996 г.) „четири стълба“: „да 
се научим да знаем“; „да се научим да можем“; „да се научим да бъдем“; „да се 
научим да живеем заедно“.

Посочените принципи и програми са ядрото на новата образователна па-
радигма, ориентирана към образование през целия живот. Образование, което 
ще подпомогне личността в усвояването на приложими знания и формирането 
на компетентности, необходими ѝ за приспособяване към бързите промени, с 
които се характеризира глобализиращото се общество. Тези принципи не пре-
небрегват личността, напротив – поставят я в центъра на образователния про-
цес, от който се изисква формирането на индивидуалности – знаещи, мислещи, 
можещи, приемащи и зачитащи различията.

Периодът на реформите във висшето образование след 2010 г. е свързан 
със стратегията „Европа 2020“. В нея Европейският съюз си поставя като цел 
„постигане на интелигентен и устойчив растеж“. Висшето образование, в тесни 
връзки с научните изследвания и иновациите, играе ключова роля за пости-
гането ѝ. То има потенциал, който е нужно да се използва за преодоляване на 
икономическата и финансовата криза, за намаляване на младежката безработи-
ца, за подготовка на квалифицирани граждани, които да удовлетворят потреб-
ностите на икономика, базирана на знанието. Силните и отговорни системи за 
висше образование осигуряват основите за процъфтяването на обществата на 
знанието.

В становище на Европейския икономически социален комитет е детай-
лизирана връзката между стратегията „Европа 2020“ и висшето образование: 

• стратегията „Европа 2020" свързва висшето образование с иновации-
те, индустриалните политики и мобилността;

• тя създава допълнителна основа за общи позиции и сътрудничест-
во между Комисията и държавите членки, между отделните държави 
членки и между образователните институции;

• тя дава нови импулси за модернизиране на национално равнище;
• развитията в сферата на висшето образование трябва да станат част от 

специфичните за отделните държави препоръки;
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• стратегията „Европа 2020" ще създаде нови форуми за сътрудничество 
и ще увеличи ефективността на трансграничните мрежи;

• връзката с индустриалната политика и иновациите изисква интензив-
ни консултации с частния сектор. Консултациите с малките и средни 
предприятия и микро-предприятията остават недооценени. ЕИСК на-
стоява за реална ангажираност от страна на висшите учебни заведе-
ния, правителствата и Комисията да използват практическия опит на 
тези предприятия при съставянето на програмите и определянето на 
учебните дейности [http://www.parliament.bg/bg/eudocs/ID/17848]

В отговор на изпълнението на Стратегията „Европа 2020" и в подкрепа 
на интелигентния растеж и създаването на работни места през 2011 г. Евро-
пейската комисия приема „Програма за модерни зиране на системите за висше 
образование в Европа". Посочват се пет ключови области за реализиране на 
реформите в контекста на интеркултурното образователно пространство:

1. Увеличаване дела на завършващите – до 2020 г. 40% от младежите да 
имат диплома за висше образование.

2. Подобряване на качеството и подходяща насоченост на висшето обра-
зование.

3. Повишаване качеството на обучението чрез мобилност и трансгранич-
но сътрудничество.

4. Участие на висшето образование в триъгълника на знанието − образо-
вание, научноизследователска дейност и иновации.

5. Подобряване на управлението и финансиране. 
По всяка една от тези ключови области са посочени въпроси, към които 

политиките на държавите членки е необходимо да бъдат насочени. По отноше-
ние качеството на обучение чрез мобилност и трансгранично сътрудничество 
е нужно: 

– да се разработят механизми за събиране на данни за трудовата реали-
зация на завършилите и да се включат работодателите и институциите 
на трудовия пазар при разработването на учебни курсове, като финан-
сирането и качественият контрол да бъдат обвързани с подготовката 
на студентите за нуждите на трудовия пазар;

– да се насърчава разнообразието от форми на обучение — частично, 
дистанционно, модулно, продължаващо;

– да се използва по-добре потенциалът на ИКТ − въвеждане на елек-
тронно обучение, смесено обучение, увеличаване използването на 
платформи за виртуално обучение;

– да се постигне по-голяма връзка между уменията и работните места;
– да се поощрява професионалното развитие на преподавателския със-

тав в институциите за висше образование и се стимулират тези, които 
имат отлични постижения;

– да се обвърже финансирането на докторантските програми с Принци-
пите за иновативно обучение на докторанти;
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– да се насърчават институциите да внедряват образователната мобил-
ност и да премахват ненужните пречки;

– да се гарантира признаването на набраните в чужбина кредити чрез 
съществуващите механизми (ECTS, приложението към дипломите и 
Европейската квалификационна рамка);

– да се подобрят достъпът, условията на работа и възможностите за 
напредък на студенти и преподаватели. [http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=COM:2011:0567:FIN:BG:PDF]

В изпълнение на Програмата за модернизиране на системите за висше 
образование в Европа през юли 2013 г. Европейската комисия стартира стра-
тегията „Европейското висше образо вание в световен план“. Стратегията е в 
отговор на предизвикателствата, пред които е изправено висшето образование, 
променящо се както по форма, така и по мащаб под въздействието на глобали-
зацията и технологичното развитие. В документа е описана настоящата дейст-
вителност, както и предполагаемата бъдеща картина по отношение на висшето 
образо вание в международен план. Посочено е, че към момента студентите, 
които се обучават в целия свят, са 99 милиона, а до 2030 г. се очаква техният 
брой да се увеличи почти 4 пъти и да стане 414 милиона. В тази реалност ин-
терес предизвиква фактът, че най-високият ръст на студенти се наблюдава 
в страните с бързо развиваща се икономика – Китай, Индия и Бразилия, т.е. 
променят се субектите на конкуренция, а самата тя става много ожесточена. 
Европа и европейските университети са изправени пред трудната задача да за-
пазят привлекателността си за младите хора от целия свят. [http://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/1/2013/EN/1-2013-499-EN-F1-1.Pdf]

Целта на Стратегията е да осигури на възпитаниците на европейските 
университети качествено и конкурентоспособно образование и овладяването 
на умения, които им дават възможност да работят навсякъде. По този начин 
европейските университети се очертават като едно от най-привлекателните об-
разователни центрове за кандидат студентите.

Във втората част на стратегията са посочени ключовите облас ти за ви-
сшите училища по пътя към утвърждаване на световно институционалните им 
постижения. Определените области са: международна мобилност на студенти-
те и персонала, придаване на световно измерение и подобряване на учебните 
програми и електронното обучение, стратегическо сътрудничество, партньор-
ства и изграждане на капацитет. Като ключови приоритети за област мобил-
ност са определени:

– фокусиране на стратегиите за придаване на световно изме рение, така 
че да включват силен компонент на мобилност на студентите, изследо-
вателите и персонала;

– създаване на двупосочни схеми за мобилност със страни извън Евро-
пейския съюз, в които са включени широк кръг от предмети и когато 
е уместно, насочване на студентите към области с недостиг на спе-
циалисти;

Ергиджан Алиндер-Исмаилова
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– подпомагане на справедливото и официалното признаване на компе-
тенциите, придобити в чужбина, на студентите, изследователите и пер-
сонала, участващи в международна мобилност, в това число по-добро 
използване на инструменти за прозрачност и съпоставимост и по-го-
лям акцент върху резултатите от обучението. 

Нееднозначна е картината на студентската мобилност през годините в 
периода 2008 – 2009 г. Много е трудно да се направи сравнителен преглед на 
мобилността на студентите в рамките на Единното пространство за висше об-
разование. Причината е липсата на актуални статистически данни, както и на 
анализ на факторите, които затрудняват или стимулират тази мобилност. Като 
цяло данните показват, че процентът на мобилността е много нисък. 

Причините за ниската мобилност на студентите са много и различни за 
всяка страна. Основните са: проблем с финансирането и недостатъчни сред-
ства; незнаене на работния език; липса на подходяща учебна програма; лип-
са на учебна програма, която се води на официален за Европейската общност 
език; опасение, че кредитите от взетите изпити няма да се признаят; липса на 
потребност от мобилност. Оказва се, че нуждата от придобиване и развитие на 
интеркултурните компетентности е необходимо, но недостатъчно условие за 
хората да се включат успешно в интеркултурния диалог с представителите на 
другите култури. Логичното обяснение се открива в посочените препятствия. 
Именно поради тази причина много хора са лишени от участие в интеркулту-
рен диалог – не поради липса на интеркултурна компетентност, а поради факта, 
че са в социално и икономическо неравностойно положение, което ефективно 
ги изключва от диалога. Затова е необходимо от властите да се предприемат 
мерки за равен достъп до социални услуги и образование, за да не бъдат из-
ключвани студенти и млади хора от интеркултурния диалог. 
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РОЛЯТА НА СВИРЕНЕТО НА ЧЕТИРИ РЪЦЕ  
В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПИАНО

Жанета Д. Кацарова 

THE ROLE OF PLAYNG PIANO DUO ‘PIANO  
FOUR HANDS’ FOR THE PIANO LESSONS

Janeta D. Katsarova

ABSTRACT: It is well known that students reveal a strong interest in playing piano four 
hands, because on that way, they use all the capacity of piano instrument. The clavier part 
is approaching to the colorful, multitimbral and extensive sound of the symphony orchestra. 
Playing in ensemble (duo piano) activates musical development, expands the perception of 
musical images and realizing the elements of the musical speech and the resources of ex-
pressiveness of music. The two pianists, in artistic point, are becoming members of a one 
single and inseparable musical organism. Also the stress and stage fever are greatly reduced. 
According to psychologists, a significant part of the individual-psychic of a person, carries 
within himself the result of the communication and the interactions with the other people, 
which takes place in the duo playng piano four hands.

KEY WORDS: ensemble playing, psychology of a small group playing.

Изследването е финансирано по проект „Цикъл художественотворчески дейнос-
ти на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ № РД-
08-88/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Свиренето на четири ръце е предпочитан начин за музициране както в 
процеса на обучение, така и на концертния подиум. Умението за ансамблово 
свирене е значима част от развитието на всеки музикант. „Единството на ан-
самбъла е резултат от музикалното взаимодействие на специално качествено 
ниво, комуникация на езика на музиката, която е най-старият канал на човеш-
ката комуникация, както и средство за обмен на информация, което се е фор-
мирало много по-рано от речта. Така съвместното представяне в ансамбъла 
може да се интерпретира като комуникация на музикален език, в буквалния 
смисъл на думата, и за това е необходимо събеседниците да говорят този език” 
[3]. „Клавирната партия се явява не като клавирна творба, а като приспосо-
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бяване на цветистото, многотемброво, мащабно звучене на симфоничния ор-
кестър към един инструмент – пианото” [4]. Ансамбловото свирене на четири 
ръце безспорно е стимул, пробуждащ чувствителност, интерес, радост и обич 
към музиката. 

Още в началното обучение свиренето на четири ръце с преподавател е 
ефикасен метод за усвояване на основни пианистични компетенции:

1. Чрез него децата бързо навлизат в характерната звукова атмосфера на 
пианото и се запознават с неговите огромни възможности [3].

2. То развива двигателната координация у детето, мобилизира и развива 
метроритмичния усет и усета за темпо. За децата е трудно и неспеци-
фично „да се вместят във времето”. В дует с преподавателя това става 
по-лесно.

3.  Детето слуша и натрупва звукови представи за сложния и богат хар-
моничен фон от партията на учителя, изразните средства на акомпани-
мента и неговия ритмично-организиращ принцип.

4. Свиренето в ансамбъл активира музикалното развитие, разширява 
възприятието за музикални образи, спомага за осъзнаването на еле-
ментите на музикалната реч, тактилните усещания и изразните сред-
ства на музиката.

5. По-нататъшното внимание на ученика се насочва към слушане на еле-
ментите на полифонията, сложните хармонични съчетания, развива 
своя тембров слух и се сблъсква със сложния ритъм.

6. Общуването с други деца в ансамбъл развива отговорност, дисципли-
нираност, внимание и прецизност. Свиренето в дует изисква ярко ин-
дивидуално присъствие и същевременно, толерантност и отговорност 
към партньора.

7. Свирещият получава възможност за комплексно възприемане и обек-
тивна естетическа оценка на различни феномени от музикалната кул-
тура. 

8. Предвид съвременните реалности в областта на изпълнителското май-
сторство, ансамбловото свирене придобива все по-голямо значение за 
музикално образователния процес. То спомага за пълноценната твор-
ческа реализация на всеки настоящ и бъдещ музикант. Разнообразието 
и гъвкавостта на мисленето, способността за изучаване на ансамблово 
свирене в различни връзки, широката осведоменост – всичко това ще 
помогне на изпълнителя да преработи творчески работния музикален 
материал.

9. Пианистите трябва да имат редица положителни психологически ка-
чества. „Вниманието на пианистите трябва да бъде многопланово“: то 
трябва да се разпределя не само между двете ръце, но да обхваща ця-
лата музикална фактура, според значимостта на всички елементи; все 
едно, че се изпълнява от един музикант. „Във всеки момент е важно 
как се справят пръстите, как се използва педалът, слуховото внимание 
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трябва да се заема и от звуковия баланс (който е в основата на ансам-
бъла), а също така и да се следи въплъщението на единен художествен 
образ. 

 Такова напрежение на вниманието изисква огромен разход на физиче-
ска и психическа сила” [3]. 

10. На всеки педагог е известно, че учениците проявяват силен интерес 
към свиренето на четири ръце, не само защото не свирят наизуст, но и 
заради сценичното притеснение, особено когато става дума за свирене 
пред публика. Стресът и сценичната треска намаляват значително, ко-
гато има опора в партньора. – Защо е така? 

Отговора можем да потърсим в психолоигията!

Дял от социалната психология разглежда „Психологията на малките гру-
пи”. (Сава Джонев, том ІІІ, Малки групи и Любен Десев, Психология на малките 
групи, София 1977г.). В социалната психология се ползват различни критерии 
за дефиниране на малките социални групи. Според Шарлоте Бюлер групата 
притежава следните характерни черти: 

1. интензивни взаимоотношения и взаимодействия между съставящите 
ги членове;

2. определяне на ролите, които нейните членове играят;
3. наличие на обща цел, изпълняване на общи дейности и наличие на 

здрава организация;
4. възникване на чувството “ние”, т.е. възникване на чувство за принад-

лежност;
5. наличие на кохезия, сцепление, която се базира върху интереса към 

изпълняваната дейност.
Основен признак на малката група е, че изменениято в една нейна част 

води до изменение във всичките и останали части. 
Според Хайнц Диртц групата е динамично затворена. Тя формира в себе 

си свои обичаи, правила, норми, привички и атмосфера. Към психологическите 
характеристики на групата трябва да бъдат отнесени следните: груповите ин-
тереси, груповите потребности, груповите норми, груповите ценности, групо-
вото мнение, груповите цели. Главната психическа характеристика на групата е 
наличието на така нареченото “чувство за ние”. 

Според Я. Л. Коломински групата се нарича човешко обединение, до чие-
то образувание събира обективната необходимост от сътрудничество и субек-
тивната потребност от общуване.

И така, малката група е част от непосредствената социална среда на чо-
века. Тя се състои обикновено от 2–3 до 4–5 души. “Чувството за ние” изразява 
потребността една общност да бъде диференцирана от друга и представлява 
своеобразен индикатор за осъзнаване на принадлежността към някаква група. 

Като специфичен вид човешка общност се отличава със следните особе-
ности: 

Ролята на свиренето на четири ръце в обучението по пиано
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1) директен контакт между съставящите я индивиди, междуличностно 
взаимодействие и взаимовлияние между тях; 

2) обща цел и дейност, преживяване на общи чувства; 
3) обединяване на вниманието, интересите, мотивите, ценностите и нор-

мите, нравите, обичаите и привичките; 
4) вътрешно разделение на функциите и разпределяне на груповите роли; 
5) определяне на конкретна локализация в пространството и устойчи-

вост във времето. 
Ако се опитаме да дадем определение за групата, то може да кажем, че 

тя е съвкупност от две или повече лица, които взаимодействат помежду си 
по такъв начин, че всяко от тях оказва някакво влияние върху останали-
те и едновременно се намира под влиянието на другите лица. Мотивите 
за включването на даден човек в определена група е както за постигането 
на социално и индивидуално значими цели, така и за да се идентифицират с 
нея, да общуват, да получат одобрение, чувство за сигурност, емоционална 
защитеност.

Двамата пианисти, в художествен смисъл, са членове на един-единствен 
неразделен музикален организъм. Те трябва да разберат значението на нотния 
текст, ролята и смисъла на всеки елемент от него за изграждане на цялото. Слу-
шането на партньора, диалога с партньора, разбирането и съобразяването един 
с друг, са в основата на ансамбловото музициране. Близкото съседство на пиа-
нистите спомага за вътрешното единство и съпреживяване на двамата. Ансам-
бловото музицирене учи на музикално мислене.

Според Е. Островска „пианистите трябва да могат да общуват както с 
думи, така и с музика. Вербалният начин, както изглежда, не е труден, тъй като 
той е неразделна част от живота на всеки човек. Въпреки това, не всеки при-
тежава изкуството на комуникацията, което е необходимост в изкуството на 
ансамбловото музициране. Тази способност не е само за поддържане на раз-
говора, но и за слушане, разбиране, усещане на състоянието на събеседника, 
създаване на комфортни условия за комуникация.”

Как да съчетаем двамата партньори в ансамбъл?
По-добре и по-лесно се постига успех, ако двамата партньори са на едно 

и също ниво на професионална подготовка, имат близка възраст, съвместими 
като характер, интелект, темперамент и отношение към музиката. Американ-
ският психолог Джейкъб Морено чрез своите социометрични изследвания до-
казва, че по-успешно се работи, когато сме в един екип с желани партньори.

Ако има разлика в равнището, страда по-добрият, защото се налага да 
повтаря многократно, докато другият усвои музикалния текст. За този, на кого-
то е по-трудно, е много полезно да работи с по-добър партньор. Така напредва 
много по-бързо, отколкото ако работи сам. (При самоподготовката си, когато 
учи детайлно, той чува само собствената си партия и губи цялостната форма, 
измества фокуса.) 

Жанета Д. Кацарова 



371

Според психолозите значителна част от индивидуално-психичното, кое-
то един индивид носи у себе си, е резултат от общуването и взаимодействието 
му с другите хора, което става при работата в група или дует.

През 30-те години К. Левин разработва ново направление – групова ди-
намика, където групите се третират като органично единство, а измененията в 
една част се отразяват и изменят и всяка друга. 

Според класификацията на терепевтичния потенциал на малката група 
на психиатъра Ървин Д. Ялом (1931): Общата крайна цел обединява, сплотява 
и мотивира малката група в процеса на съвместната им дейност. Тя притежава 
свойствата да помогне на събраните в нея хора да се справят с някаква труд-
ност, да намерят решение на свой проблем, да обогатят и развият самите себе 
си като личности, като характери, като умения, като ценности. Подражателно-
то поведение възниква по естествен път, всеки, наблюдавайки поведението на 
останалите, може да придобие тяхното поведение, смятайки го за привлекател-
но, продуктивно. Сплотеността, не е иманентна характеристика, малките гру-
пи носят тенденция за сплотяване на членовете си. Взаимната зависимост (от 
друга страна) е иманентна характеристика – всеки е зависим от другия, изразя-
ва се чрез съобразяване на собственото си поведение с очакването на другите, 
реагира на поведението на другите, пречупва собствените си преживявания 
през отношението на другите. В малките групи се ускорява процесът на учене 
(социалното учене, учене чрез взаимодействие, чрез изпробване). В малките 
групи хората научават много за другите и за себе си. Така има възможност за 
множество преноси – предаване на чувства и преживявания с човека до нас. 

Въпреки че става дума за терепевтичен ефект, а не за свирене на пиано, 
тези характеристики са актуални и за свиренето в ансамбъл.

Свиренето на четири ръце, единството на ансамбъла не е непременно об-
вързано с присъствието в неговите участници на почти абсолютно сходство 
на характеристиките на таланта, артистичния темперамент, емоционалните 
усещания и въображението. „Това е съвместно творение на (два) индивида, ос-
новано на художествената оригиналност на всеки участник, обогатяващо пре-
създадения музикален образ с уникални, оригинални аспекти. Според изказва-
нията на опитни участници в ансамбли  – учители и изпълнители, успехът на 
ансамбъла се определя предимно не от приликата на участниците, а от вътреш-
ното им единство, както и от техния ентусиазъм за общата кауза. Ансамблите 
не трябва да съвпадат по всички или почти всички параметри, а трябва да се 
съчетават” [1].

Подготовката за изпълнение в ансамбъл е малко по-различна от същия 
процес в класа по специално пиано. 

1. Оставайки сам със слушателя, изпълнителят осъзнава, че е отговорен за 
резултата си, че никой няма да му помогне, той разчита само на собстве-
нате си сили. Необходима е концентрация. Присъствието на партньор 
внася успокоение и може да снижи нивото на готовност и внимание, 
отговорността се разпределя и размива – „той (тя) е виновен (а)“.

Ролята на свиренето на четири ръце в обучението по пиано
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2. Сядайки на пианото, изпълнителят има на разположение само поло-
вин клавиатура. Партньорите трябва да си поделят клавиатурата и да 
не си пречат. (В действителност с тази особеност се свиква.) Геомет-
ричната близост допринася за единството и точността. Ограничените 
възможности не трябва да ограничават творческото въображение на 
изпълнителите. 

3. Понякога трябва клавишът да се освободи бързо, за да се заеме от дру-
гия. Понякога има кръстосване на ръцете. (То се отработва специално.) 
Договарят се местата за обръщане на страниците. Педалът се взима от 
ІІ-то пиано, но се съобразява с цялата звучност.

4. Началото, паузите, забавянията в края на дяловете, заключителните 
акорди винаги изискват повече работа, особено при неопитни пиа-
нисти, и изискват активна намеса на преподавателя. Нееднаквото из-
лизане от акорда звучи също толково дразнещо, колкото нееднаквото 
встъпване. Едновременното встъпване може да бъде предшествано от 
някакъв жест, подобен на диригентския (напр. с глава или дишане). 
Според Р. Давидян „Изпълнението на ансамбъла се различава от со-
ловото изпълнение заради необходимостта да се свири „заедно“ – ед-
новременно, едновременно, неразривно, заедно, в съгласие с някого“. 
Или по-скоро „като един”.

5. Усложненията на художествените задачи усложняват и техническите 
задачи. За да се усвои постепинно спецификата на ансамбловото сви-
рене, се започва с по-леки пиеси. Основната трудност е да се научат да 
се слушат и двете партии, сливащи се в органично цяло. Да се отдели 
от общото звучене най-същественият носител на тематично развитие 
и да се изгради балансът между пластовете.

6. Метрумът в музиката не е само измерване на времето, но и той носи 
своя художествен смисъл. Ритъмът, Темпото, акцентите, съотноше-
нията в ритмичната пулсация не се изпълняват абсолютно метроном-
но точно, а имат осмислящ фразата ефект. Формирането на еднакво 
чувство за ритъм у двамата изпълнители, съобразно изграждането на 
смисъла на музиката е една от важните задачи на преподавателя. Всеки 
си има лично чувство за ритъм и оеднаквяването му става, когато се 
разбере смисълът музикалната реч.

7. Качественото изпълнение с преподавателя провокира не само интере-
са на изпълнителя, но и желанието му да подражава. 

Ансамбловото свирене придобива все по-голямо значение за музикално-
образователния процес. То спомага за пълноценната творческа реализация на 
всеки настоящ и бъдещ музикант. То е път към натрупване на опит и познания 
за бъдеща работа като корепетитор или участник в различни инструментални 
формации.

Практиката показва, че развитието в екип е по-интензивно, придобиват 
се нови навици със здравата поддръжка от страна на слуха. Подражанието на 
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учителя принася голяма полза при намиране на удобни постановъчни реше-
ния и формиране на целия комплекс от умения и навици на бъдещия музикант. 
Професионалното обучение за пълноценна творческа дейност (във всички 
сфери на музикалното изкуство) изисква обучението не само на индивидуал-
ните инструментални умения, но и развиването и култивирането на конкретна 
естетика, свързана с ансамбловото чувство и умениета за работа в екип, както и 
познаването на психологическите аспекти на професионалната дейност и спо-
собността за прилагане на тези знания в практиката.

Ансамбловото свирене на четири ръце безспорно е стимул, пробуждащ 
чувствителност, интерес, радост и обич към музиката. Чрез него пианистите 
бързо навлизат в характерната звукова атмосфера на пианото и се запознават с 
неговите огромни възможности. 
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ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ  
НА СТУДЕНТИ ОТ КОРУПЦИЯ И НАСИЛИЕ

Живка Е. Военкинова

PREVENTIVE MEASURES FOR THE PROTECTION  
OF STUDENTS OF CORRUPTION AND VIOLENCE

Zhivka E. Voenkinova

ABSTRACT: The social problems in the Republic of Bulgaria are many, but one of the worst 
ones for which the European Union is criticized not once is corruption and organized crime. 
Despite the efforts made in Bulgaria in this direction, the results are still unsatisfactory.

KEY WORDS: Social, Problem, Corruption, Anti-Corruption, Crime, Violence, Students.

Изследването е финансирано по проект „Стратегии и технологии за преодоляване 
на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“ № РД-08-82/31.01.2019 г. 
от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“.

Социалните проблеми в Република България са много, но един от най-
тежките, за които е критикувана неведнъж от Европейския съюз, е корупцията, 
организираната престъпност и свързаното с тях насилие. Въпреки усилията, 
които се правят у нас в тази насока, все още резултатите са незадоволителни.

В много случаи това явление се разглежда като глобално и като че ли 
действащите лица в него са като обвити в мъгла и на гражданите изглеждат 
като нереални. За съжаление всеки ден сме свидетели на информация от те-
левизията, радиото и вестниците, че някой някъде е дал или взел подкуп, че 
някой участва в някаква корупционна схема или насилие.

Актуалността на проблема се подчертава от факта, че всеки човек може 
да попадне в престъпна корупционна ситуация, да му бъде оказано насилие и 
никой не е застрахован от това.

В Република България, както и в цяла Европа, има изградени множество 
корупционни мрежи, които блокират жизненото ни пространство, оказват на-
силие върху личността.

За рeшаване на проблемите на социалната ни система от особена важ-
ност е формирането на социални умения за работа в престъпни корупционни 
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ситуации. Необходимо е изграждането им у бъдещите социални педагози да 
започне още от студентската скамейка. За препоръчване е заедно с теоретич-
ното запознаване със социалните умения студентите да се запознаят с това що 
е корупция, с престъпленията, свързани с корупционните ситуации, с насили-
ето и възможностите за справяне с проблемите, които възникват при подобни 
случаи.

Решение и воля за противодействие на корупционните престъпления съ-
ществуват, както у нас, така и във всички страни на Европейския съюз.

Б. Илковска [2, с. 1] разглежда корупцията като глобално явление.
Авторката подчертава, че липсва легална дефиниция в българското зако-

нодателство за понятието корупция.
Понятието корупция се разглежда като :продажност“ и „поквареност на 

длъжностно лице“, но то има латински произход „corruption” и означава „раз-
валеност“, „изхабеност“, „лошо състояние“, още означава „лъжливост“, „разва-
ляне“, „подкупване”.

Б. Илковска [2, с. 2] сочи, че корумпирано поведение и престъпност съ-
ществуват в следните случаи: злоупотреба с власт с цел лично облагодетелства-
не за сметка на обществените интереси; злоупотреба със служебно положение 
с цел лично облагодетелстване за сметка на обществените интереси; когато в 
корупционните деяния участват лица, които работят в публичния или частния 
сектор; когато поведението на лицата не съответства на задълженията и прави-
лата, които произтичат от техния статут;

Всички области на живота, в които има корупция, са свързани с ко-
рупционна престъпност и те са: дейности на държавния апарат; дейности на 
обществените организации; функционирането на стопанския сектор; спортyt.

В съдържанието на корупцията най-често се включват: подкупът /руш-
ветчийството/;

дейност на противозаконно облагодетелстване на родственици /кумов-
ство/; фаворитизъм; незаконни сделки; споразумения за взаимна поддръжка; 
законови ограничения и др.

Очертава се, че подкупът в най-голяма степен съдържа признаците на 
престъпление и корупционно поведение. Често подкупът и корупцията се от-
ъждествяват, но те не се покриват изцяло, макар че са много тясно свързани. Не 
всяко корупционно поведение може да бъде окачествено като подкуп, докато 
всеки подкуп е корупция. При подкупа участват най-малко две лица, а коруп-
цията може да се осъществи и само от едно лице, което извършва някаква зло-
употреба с цел да се облагодетелства.

Корупцията е житейско явление, по-всеобхватно явление, а подкупът е 
неин основен елемент. Покровителството, взаимната поддръжка, поръчител-
ството е най-опасното нещо в организираната престъпност.

Извършването на други видове престъпления може да бъдат обусловени 
от подкупа и те са следните: документна измама; незаконна търговия; длъжност-
но присвояване; престъпление по служба; валутни и др. престъпления [2, с. 2−3].

Превантивни мерки за предпазване на студенти от корупция и насилие
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Авторката [2, с. 5−7] посочва следните видове подкуп: пасивен−когато 
дадено лице приеме предложение или обещание за предстоящ дар или облага; 
активен−това е обещаване, предлагане или даване на дар на длъжностно лице 
да извърши или защото вече е извършило действие по служба.

Съществува и т. нар. престъпление „провокация към подкуп“, което се 
извършва с пряк умисъл да се навреди на лицето, което даде или приеме подку-
па. В тези случаи специалистите съветват лицето, на което се предлага този вид 
подкуп, незабавно и доброволно да съобщи това на властите.

Икономическото развитие на страната, правата на гражданите, способ-
ността на институциите да функционират нормално се нарушават от извърш-
ваните корупционни престъпления.

В заключение специалистите отчитат, че в крайна сметка у нас борбата с 
корупцията като цяло все още е безуспешна. Препоръчват ефективно между-
народно сътрудничество по наказателните дела, свързани с корупцията. Освен 
това приобщаването на България към нови международни организации за за-
щита на обществения интерес и усилията на цялото общество към създаване 
на обстановка на нетърпимост към това антисоциално явление ще подпомогне 
борбата с престъпността да стане по-успешна, отколкото е в момента [2, с. 13].

Ю. Рот [6, с. 1], когато разглежда корупцията и организираната престъпност 
или мафията, сочи, че за нея съществуват различни оценки, представи и митове.

Ефективното наказателно преследване се усложнява от това, че членове-
те на организираната престъпност често имат „двойно местоположение“, т. е. 
едни от тях съществуват и извършват дейности като обикновени граждани, а 
други са в нелегалност. Възможността за достоверни емпирични констатации 
се възпрепятства от т. нар. „Закон на мълчанието“ /omerta/. Замаскирането на 
незаконните действия се улеснява и от това, че организираната престъпност се 
отличава със социални мрежи в рамките на даден град, дадена област, район 
или страна. Обикновено с организираната престъпност се свързват дейности, 
свързани с наркотици, трафик на хора, проституция, насилие. С митологичния 
подземен свят, който има свои традиции, правила и живее далеч от центровете 
на социалния, политическия и икономическия живот, се свързват обществени-
те възприятия за организирана престъпност.

Авторът [2, с. 2] подчертава, че организираната престъпност се е нало-
жила във всички политически и икономически системи, не прави изключение 
нито едно равнище на политиката, управлението и икономиката, и тя вече не е 
белег само на структурно слабите общества.

Коалиция 2000 е създадена през 1997г. по инициатива на български не-
правителствени организации със съдействието и подкрепата на Американска 
агенция за международно развитие. Целта е да се ограничи корупцията, като се 
повиши нетърпимостта към нея.

Коалиция 2000 разработва и прилага следното: план за действие срещу 
корупцията; система за мониторинг на корупцията; информационно-образо-
вателна кампания.

Живка Е. Военкинова
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Практиките за измерване на корупцията са: външни /международни/ − 
това е разпространение на корупцията в международни сделки на стопански 
субекти и държавата; вътрешни −това е степента на разпространение на коруп-
цията в дадена страна [4].

Проект „Антикорупционно образование и гражданско противодействие 
на корупцията в СУ „Св. Климент Охридски“ изследва 300 студентi и 100 пре-
подаватели и главната цел на изследването е какво е равнището на корупцията 
в сферата на висшето образование и в СУ „Св. Климент Охридски“ [5].

Основните изводи относно въвеждането на ефективни мерки за ограни-
чаване на корупцията са:

– според студентите: административният контрол да е по-строг; публич-
ност и прозрачност; електронен сайт; увеличаване заплатите на препо-
давателите и служителите; академичен омбудсман;

– според преподавателите и служителите: административният контрол 
да е по-строг; административни наказания; прозрачност и публич-
ност; антикорупционно образование; създаване на „Етичен кодекс“ на 
преподавателите; академичен омбудсман.

К. Стоянова [9, с.1] сочи, че антикорупционното образование трябва да 
се институционализира, защото често имаме бележки от ЕС относно това, че в 
България методите за борба с корупцията не са ефективни. Освен това в докла-
дите до Българското правителство се сочи, че е недопустимо корупцията да се 
разраства.

Корупционният индекс според Интерпол на европейско ниво е доста по-
висок от обичайния. По този повод Интерпол създава антикорупционна акаде-
мия с цел да се съсредоточи вниманието върху антикорупционното образова-
ние, а това да повиши ефективността на борбата с корупцията.

Според К. Стоянова е необходимо да се въведе като задължителна дисци-
плина антикорупционното образование в специалностите като Журналисти-
ка, Социални дейности, Публична администрация, Връзки с обществеността 
и др. Целта е студентите да се запознаят със спецификата и същността на про-
блемът с корупцията. 

Л. Дачкова и др. [1, с. 12] предлагат следните антикорупционни страте-
гии: назначаването и повишаването на държавните служители да става по ясни 
и безпристрастни процедури; важните за страната и обществото решения да 
се вземат с ясни и безпристрастни процедури; разделяне на политическите от 
държавните постове; заниманието с търговска дейност да е забранено на дър-
жавните служители; приходите и разходите на политическите партии да са за-
конни и прозрачни; доходите на политиците да са под обществен контрол; по-
даръците, които получават политиците, да се регистрират; развитие на система 
от правила за поведение на политическите и държавните служители и др.

Образованието за антикорупцията в училище може да се включи в про-
грамите на общото образование. Най-общо целта му е да се формира граждан-
ско образование и гражданско съзнание у учениците [1, с. 36].
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Антикорупционното образование в училище трябва да осигурява позна-
ния за: разпознаване на корупцията; да се аргументира защо корупцията е зло; 
да очертае средствата за ограничаване на корупцията [1, с. 47].

Препоръките към това образование са да се организира конкретна про-
грама. В резултат на обучението учениците трябва да умеят да включват свои 
приятели и близки в антикорупционни дейности. Освен това трябва да умеят 
да оценяват и сравняват факти, да ги анализират и да знаят как медиите биха 
могли да се борят с корупцията.

Пл. Георгиев [6, с. 1], разглеждайки корупционните мрежи в Югоизточна 
Европа и българската перспектива, посочва, че южните култури са податливи 
на корупционно поведение. Според него е обезпокоителна тенденцията за заг-
рабване на бизнес пространства и „заграбване на държави“. В годините на пре-
хода на Балканите престъпността, организирана в мрежи, действа като „вре-
менно наети“ клиенти на политическите и квази-корпотаривни патронажи.

Покровителите и патронажите участват и разпределят материалните ре-
сурси, оказват влияние при вземане на решения и функционирането на инсти-
туциите. Това става като оперират чрез симпатия, лоялност, власт, познание, 
доверие и прочие.

Способността на институциите да действат ефективно се изпреварва от 
изобретателността на корупцията и престъпността.

Всичко това представя предизвикателства пред българските съдебни ор-
гани и полицията, които често са критикувани за корумпираност и за неефек-
тивност от Европейския съюз. Значителни сектори от обществата се контроли-
рат от корупционни покровители и техните мрежи от „приближени“ и поради 
това е необходимо да се изгради нова институционална архитектура, която да 
доведе до позитивна, дългосрочна промяна. 

Корупцията на дълбоко недоверие към институциите и двуличният мо-
рал се формират от повратното разбиране за ред и законност, които облаго-
детелстват роднините и близките на „силния на деня“. Само чрез натиск и по-
взискателна политика на европейския съюз не може да се преодолее обърка-
ността на държавите и техните институции.

Пл. Георгиев [6, с. 6-7] подчертава, че съвременните стратегии и антико-
рупционни системи са единственият надежден път за излизане от сегашната 
трудна ситуация.

Характеристиките и последиците от корупцията са: корупцията е по-
висока в страни, чиито икономики са доминирани от малко на брой фирми; 
корупцията е по-висока в страни, където няма добре развити съдебни инсти-
туции; тезата, че корупцията се отразява добре на социалното благоденствие е 
широко оспорвана; когато има корупция намаляват инвестициите, а това води 
до спад на растежа.

Подходите за контрол на корупцията са: икономически − чрез увеличава-
не на конкурентността да се стигне до намаляване на ролята на бюрокрацията; 
въздържащ − увеличава вероятността да се разкрият нарушителите на закона и 
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да се изправят пред съда. Това ще повиши ефективността на правосъдната сис-
тема; снижаване на риска − ревизирането на заплатите на изложените на риск 
от корупция бюрократи ще избегне прояви на корупция.

Подобни стратегии са подходящи за европейските общества. Ефектив-
ността на стандартните подходи е под въпрос поради това, че Балканите все 
още остават „заредени“ с културни, геополитически и икономически несигур-
ности.

Предизвикателствата пред българските политици и съдебната власт се 
очертават от факта, че организираната престъпност у нас изпреварва местните 
власти по отношение на възможностите и да противодейства, тъй като тя става 
всее по-рафинирана. Има случаи, когато служители от МВР вместо да преслед-
ват, протежират босовете на групи за престъпност. Извършването на преван-
тивни и ефективни операции срещу тях се възпрепятстват от изтичането на 
информация. Това, че те са „навреме“ предупреждавани вреди на усилията за 
борба с корупцията. В много случаи тези престъпници се изплъзват от нацио-
нален контрол. Чести са случаите, когато липсват капацитет и административ-
ни умения, които да бъдат адекватно приложени при усложнена корупционна 
ситуация [6, с. 17].

Корупционните практики и корупционната престъпност създават мно-
жество социални проблеми, които усложняват и значително затрудняват ситу-
ацията в страната. Социален проблем е намереното на всяко равнище на соци-
алния живот противоречие между съществуващото и желаното, което предиз-
виква напрежение в обществото и намерението, което то има, за да го преодо-
лее. Социалният проблем може да се очертае като: ситуация, която изисква да 
бъде изменена; след уточняването на проблема да се установи: чий е проблема; 
какви са мащабите на проблемът; проблемът поддава ли са на решение; какво 
ще стане, ако проблемът не бъде решен; да се осъществят задачите, които пред-
стои да се решават [3, с. 104−107].

Освен теоретичната и практическата работа е необходимо студентите да 
бъдат включвани в работа по проекти, където допълнително ще усвоят нови 
умения, а вече изградените ще могат да бъдат затвърдявани и усъвършенствани.

В. А. Луков [3, с. 5-7] сочи, че подготовката на студентите за социална 
работа изисква те да изучават курсове и дисциплини по прогнозиране, проек-
тиране и моделиране в социалната работа.

За провеждането на съвършена и по-ефективна социална политика е не-
обходимо следното: да се използва способът социално проектиране; субектна 
ориентация на социалните проекти; тезаурусният подход при социалното про-
ектиране да не се противопоставя на обектно-ориентирания и проблемно-ори-
ентирания подход; социалните проекти да са многообразни; какъвто и да е ре-
зултатът от социалното проектиране, в основата на проекта да стои създаването 
на нова социална ценност; задачите и технологията на социалното проектиране 
да бъдат разнообразни; използване на различни методи за създаване на благо-
приятни условия за работа; използване на социална диагностика; управление 

Превантивни мерки за предпазване на студенти от корупция и насилие



380

на социални проекти; социалното проектиране да съответства на стратегиите 
за приемане на управленски решения в социалната сфера [3, с. 218− 220].

Н. Радев и С. Будева [5, с. 60−235] посочват, че основните социални уме-
ния за социална работа са: за социална диагноза; за социално проектиране; за 
социално програмиране; за социално планиране; за социално управление; за 
използване на социална технология; тренингови умения; за работа в екип; за 
организиране на времето; предприемачески умения; за анализ на социалната 
информация; за намеса в кризисна ситуация; за общуване в социалната работа; 
за наблюдаване на клиента; за изясняване; за реакция; за разрешаване на кон-
фликти; за консултиране в социалната работа; за фамилна социална работа; за 
групова социална работа; за междукултурно общуване.

Владеенето на умения за изясняване, умения за реакция, умения за разре-
шаване на конфликти, умения за контролиране, умения за фамилна и групова 
социална работа са изключително полезни при работа в корупционни ситуа-
ции [3, с. 184−223].

Авторите [4, с. 91−92] подчертават, че в практиката успешно се използват 
тренинг на социални и жизнени умения. При тях се прилагат три основни мо-
дела за формиране на умения и те са: първи модел за: решаване на проблем; на-
стойчивост; критичност на мислене; общуване; увереност в собствените сили; 
умение за самоуправление; втори модел за: междуличностно общуване; разви-
тие на идентичност; приемане на решения; решаване на проблеми; поддържане 
на здравето; трети модел за: междуличностни отношения; саморазбиране; кон-
цептуализация на опита; финансова самозащита.

За да се приложат всички споменати по-горе методи и да се формират уме-
ния в участниците в тренинговата група е необходимо по време на работата да 
се спазват следните принципи: принцип на активност − това означава, че трябва 
да се даде възможност на участниците да извършват действия във всеки един 
момент; принцип на изследователска творческа позиция − по време на тренинга 
участниците сами да откриват закономерности, идеи, особености, а също така 
и свои лични ресурси: принцип на обективизация на поведението − при него е 
възможно да се използва видеозапис на поведението на участниците в групата в 
различни ситуации и по-късно да се обсъжда видяното; принцип на партньорско 
общуване − отчитат се емоциите, чувствата, преживяванията на участниците в 
групата, като целта е да се създаде атмосфера на доверие и откритост [5, с. 92−93].

Основните норми и принципи на тренинговото общуване са: принцип на 
„тук и сега“; принцип на персонификация на изказвания; принцип за акценти-
ране на езика на чувствата; принцип на активност; принцип на доверителност; 
принцип на конфиденциалност.

В работата със студентите по време на социално-педагогическия тренинг 
много често за формиране на социални умения се използват игрите и поради 
това ще се спрем по-подробно на тяхната същност и значение [5, с. 96−97].

Играта протича при спазване на определени правила и има етичен харак-
тер, тя е свободно действие, има свое време, пространство, хармония и ритъм. 
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Същественото за нея е, че тя е свободна и непринудена дейност. Насочена е 
към удовлетворяване на потребности от развлечения, снемане на напрежение, 
изпитване на удоволствие, формиране на умения, навици и знания. Чрез нея 
децата възприемат ценности, изпълняват определени социални роли посред-
ством подражанието на възрастните.

Същността на играта може най-добре да бъде представена чрез функции-
те, които тя изпълнява, и те са: познавателна − човек опознава света около него 
и собствените си сили и възможности; социализираща − в процеса на играта се 
формират свойства и качества на личността; тренировъчна − необходимите уме-
ния и навици могат да се тренират; комуникативна − индивидите могат да общу-
ват и взаимодействат чрез играта; развлекателна − възстановява жизнените сили 
и стимулира емоциите на човека; проверяваща − определени свойства и качества 
на личността могат да бъдат успешно проверени; статусно – ролева − тя е сред-
ство за постигане на определен социален статус на личността; търговска − тя е 
средство за икономия на ресурси и получаване на материално възнаграждение.

Ю. П. Сурмин и Н. С. Туленков [7, с. 105−108] посочват, че видовете игри 
са следните: естествени игри − това са детските, салонните, военните, актьор-
ските, спортните и др. игри; имитационни игри − те биват имитационни, орга-
низационно-дейностни, организационно-мислителни, проективни и др. игри; 
делови игри − те биват ролеви и имитационни.

Проблемите, свързани с управлението на времето, са: трудно се отказват 
хората от старите си навици; вълшебни формули за управление на времето не 
съществуват; постоянно трябва да се практикува управление на времето; бъл-
гарите имат трудности със самореализацията; в ситуацията на отделния човек 
не всички принципи за управление на времето ще сработят и др.

Управлението на времето има следните етапи: планиране − изготвяне на 
списък за предстоящата работа, който може да бъде за деня, за седмицата, за 
месеца и проч.; внедряване − за изпълнение на планираните цели се набелязват 
определени действия; мониторинг и контрол − във всеки един момент да се 
извършва контрол на работата; общуване и работа с хора – то е характерно за 
всяка дейност.

За управлението на времето е необходимо да се спазват следните 
принципи:-работете по план: изготвяне на списък с точни действия; възмож-
ните непридвидени ситуации да бъдат планирани; определяне на времето за 
всяко действие; приоритетите да бъдат обозначени; групирайте задачите / не 
повече от три или четири/: важни; срочни; приоритетни; конкретно разработ-
вайте своя дневен график: предвиждане дори и на най-малките и дребни неща; 
въведете ред на работното си място; определяйте ключовите факти в докумен-
тите си; ползвайте интернет; формирайте свои стандарти за управление на вре-
мето; бъдете реалисти; концентрирайте се върху постигане на определени и 
конкретни резултати [5, с. 108].

Представеният по този начин до тук проблем е важен както за теорията, 
така и за практическото обучение на студентите, за бъдещата им реализация 

Превантивни мерки за предпазване на студенти от корупция и насилие



382

като социални педагози. В минали публикации вече подчертахме, че студенти-
те са теоретично много добре запознати с разглежданите проблеми, но все още 
има какво да се желае по отношение на практическата им подготовка.

Социалните умения, които разгледахме по-горе, ако бъдат формирани до 
края на обучението им в университета, само ще допринесат за по-лесното и от-
лично справяне с проблеми, свързани с корупционни практики и корупционна 
престъпност.

Даваме си сметка, че в такава ситуация, ако попаднат дори и специали-
сти, добре обучени и с голям опит, ще срещнат трудности при разрешаването 
на проблема с корупцията. Считаме, че младите специалисти макар и с малък 
опит, ако добре са усвоили необходимите умение, ще съумеят да реагират пра-
вилно в подобна ситуация и ще се ориентират от кого и как да потърсят съвет 
и помощ, за да се справят най-добре със ситуацията.

Считаме, че след като познават теорията на престъпността, ако се срещ-
нат в практиката си с нея, ще имат психическата готовност спокойно и трезво 
да вникнат в проблема, а след това да го разрешат. Наблюденията ни и разго-
ворите със студентите сочат, че те все още не умеят правилно да разпределят 
задачите си.

Заключението, до което достигнахме, е че студентите от специалност 
„Социална педагогика“ на ШУ „Еп. Константин Преславски“ са подготвени 
много добре теоретично по проблемите, свързани с корупционните практики, 
но що се отнася до приложението на наученото в практиката има още какво да 
се желае.

Оптимистично звучат направените изводи от проведените беседи със 
студентите, че не участват в корупционни практики, а това навежда на мисълта, 
че те са вече нравствено изградени личности, които отговорно биха подходили 
към изпълнение на задълженията си в бъдещата професионална реализация.

Формирането на социални умения е бавен и труден процес, но си заслу-
жава вниманието и усилията, които влагат специалистите за изясняване на тях-
ното съдържание, същност и значение, както за теорията, така и за практиката. 
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СЪЩНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
НА СОЦИАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Живко В. Жечев

DEFINING CHARACTERISTIC  
OF SOCIAL ORGANIZATION

Zhivko. V. Zhechev

ABSTRACT: The article clarifies the difference between organization and social organiza-
tion. It focuses on bureaucracy as a specific social organization. It examines the structure 
of the social organization – formal and informal as well as its types. The more modern 
structures of the social organization stand out. Analyze organizational processes – decision 
making, power influence and authority, conflicts in the organization.

KEY WORDS: organization, social organization, synergy, facilitation, organization-ma-
chines, bureaucracy, clerks, formal structure, informal structure, elementary, organization-
al structure, functional organizational structure, linear organizational structure, organiza-
tional processes, decision-making, power, influence and authority, leadership style, conflicts 
in the organization.

Изследването е финансирано по проект „Стимулиране на международна мобил-
ност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности““ № РД-
08-86/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Организацията е система от съзнателно координирани дейности на два-
ма или повече души“. Организацията е социална система. За да може някаква 
група от двама или повече души със съзнателно координирани дейности да се 
нарича организация, тя трябва да отговаря още на следните изисквания: 1.Да 
има най-малко една цел (т.е. желано крайно състояние или резултат), която се 
приема от членовете на групата като обща; 2.Двама или повече членове, които 
да работят съвместно с намерение да достигнат значимата за всички цел (цели).

Въпросът за това какво е това организация, има сложна история. В науч-
ната литература няма общоприета дефиниция за организацията, макар в раз-
личните науки да са правени различни опити в това отношение. Етимологиче-
ски може да се видят следните определения [5], [1]: 
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• Организация – (от гр. ез. – ὄργανον) − средство, начин, инструмент;
• Организация – (от лат. ез. organizo – организира) − съвкупност от целе-

насочени процеси и действия, водещи към образуване на необходими 
връзки;

• Организация – (от фр. ез. organisation – устройство, формиране) пред-
става за моделите на устройство на обективни, субективни или смесе-
ни процеси или системи в материалното, интелектуалното или смесе-
но изражение;

• Организация – (в разговорната реч) – обединение на хора за постигане 
на съвместни цели.

Социалната организация е закрита йерархическа структура, създа-
дена за изпълнение на конкретни задачи и имаща формална статусно-роле-
ва и ценностно-нормативна система [8].

Категорията „социална организация“ се отнася както към човешкото 
общество като цяло, така и към отделни негови подсистеми, притежаващи 
признаци на организираност, например производство, здравеопазване, обра-
зование, семейство профсъюзи и др. При всеки народ, в различни периоди от 
неговото развитие е била на лице различни типове социална организация. Ос-
вен това, следва да се има предвид, че извън големите социални организации 
съществуват и по-малки – от двама или трима човека, например семейството 
или някаква клика. 

Тук възникват естествените въпроси: Защо възникват социалните орга-
низации? Какво лежи в основата на тяхното появяване?

Очевидно е, че са налице два социални феномена: 1.синергия – при обеди-
нени усилия и воли участниците в организацията достигат по-високи резултати 
отколкото могат да бъдат постигнати при индивидуални усилия на хората; 2.фа-
силитация – улесняване на работата в някаква форма на съвместна дейност.

Потребността от общи, обединени действия, основани на подчинение 
или солидарност между хората, е главната причина за създаването на различ-
ните организации. Историческият опит показва, че организираното малцин-
ство обладава по-голяма сила от неорганизираното мнозинство.

В научната литература могат да се срещнат редица концепции за социал-
ната организация. Например: 

ФРЕДЕРИК ТЕЙЛЪР прави за първи път опит да създаде теория за ор-
ганизацията в рамките на т.нар. „школа на научния тейларизъм“ (или накрат-
ко „тейларизъм“), свързана с въвеждането на стандартизация, поточни линии, 
конвейри, управленски персонал и въвеждане на система за материално стиму-
лиране [5], [6]. 

В началото на XX в. АНРИ ФАЙОЛ разработва модел „организации-ма-
шини“. Нейната същност се състои в това, че самата организация се разбира 
като безличен механизъм, инструмент за решаване на обществено значими про-
блеми, в които човекът е само формален изпълнител, елементарна клетка в сис-

Същностни характеристики на социална организация
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темата за управление и контрол. Задачата на администрацията се свежда само 
към контрола, координацията и планирането на работата на различните звена 
и системи. А. Файол смята, че ефективността в работата на организацията се 
определя от единството на командването и ясното разделение на труда [5], [6].

ХЪРБЪРТ СПЕНСЪР развива свой, органически модел на обществото и 
съществуващите в него социални организации. Той разглежда социалните ор-
ганизации като жив организъм. Определя два основни типа: индивидуални – 
живите организми; надиндивидуални – обществото и всички организации в 
обществото. Идеите на Х. Спенсър намират своето продължение през XX век в 
рамките на структурния функционализъм (Р. Мъртън, Т. Парсънс) [5], [6].

ЕЛТЪН МЕЙО разглежда социалната организация като общност с особе-
на социалност. Ключови тук се явяват отношенията „човек – човек“ и „човек – 
група“ и тези отношения се основават на междуличностна основа на взаимна 
обич, общи интереси и т.н. Главен регулатор в рамките на тези взаимодейст-
вия са приетите в групата норми на поведение. Структурата на организацията 
се изгражда върху основата на стихийно наложилите се първични отношения 
между хората, по скалата на престижа, чрез лидерството и др. В тази среда се 
образуват чести, неформални асоциации. Подобна организираност удовлетво-
рява социалните потребности на всеки човек (в общуването, престижа, при-
знанието, принадлежността и др.) и контролира поведението му чрез общест-
веното мнение [5], [6].

По мнението на американския изследовател на социалната организация 
АМИТАЙ ЕТЦИОНИ [11], организацията – това е изкуствено обединение от 
институционален характер, заемащо определено място в обществото и пред-
назначено за изпълнение на повече или по-малко ясно обозначени функции. 
В този смисъл организацията играе ролята на социален институт с определен 
статус и се разглежда като стационарен обект. В това си значение думата „орга-
низация“ се употребява например, към предприятие, фирма, орган на властта, 
доброволен съюз и т.н.

Според ЧЕСТЪР БЪРНАРД [7], [12] думата „организация“ може да озна-
чава определена организационна дейност, включваща в себе си разпределение 
на функциите, установяване на устойчиви връзки, координация. Това е такъв 
тип кооперация на хората, която се отличава от другите социални групи със 
своята съзнателност, предсказуемост и целенасоченост. В този случай органи-
зацията е процес, свързан със съзнателното въздействие върху обекта и пред-
полага наличие на организатор и контингент от организирани хора. В този кон-
текст понятието „организация“ съвпада с понятието „управление“, макар и да 
не го изчерпва.

НИЙЛ СМЕЛЗЕР определя социалната организация като голяма социал-
на група, формирана за достигане на определена цел [10], [12].

Всички организации стандартизират своята дейност и единство на упра-
влението, като в една или друга степен са бюрократизирани. Самият термин 
бюрокрация, означаващ власт на чиновниците е въведен в научен оборот през 
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XVIII в. от ЖАК ДЕ ГУРНЕ, а МАКС ВЕБЕР разработва първата социологиче-
ска концепция за бюрокрацията. Той определя седем ключови характеристики 
на бюрократичната организация: 1.йерархия на властта във вид на пирами-
да, предполагаща отговорност на нисшестоящите лица пред висшестоящите; 
2.дейността на длъжностните лица се регулира на основата на формално уста-
новени правила и инструкции, обезпечаващи единообразие и непрекъснатост 
на управленската дейност; 3.строго разделение на труда, като всяка функция 
трябва да с изпълнява от компетентен и знаещ специалист, работещ по дого-
вор и носещ пълна отговорност за качественото изпълнение на задълженията; 
4.частният живот на длъжностните лица е отделен от дейността в организация-
та, те се подчиняват само на служебния дълг и трябва да са максимално обек-
тивни; 5.повишаването (кариерата) на длъжностното лице по служебната стъл-
бица се осъществява в зависимост от неговите професионални способности, 
нивото на квалификация и придобития стаж; 6.дейността на сътрудниците се 
конструира на основата на служебната дисциплина и административния кон-
трол; 7.длъжностните лица се възнаграждават с постоянна парична издръжка 
(заплата) [5], [14]. 

Имайки предвид посоченото дотук, социалната организация следва да 
се определи като социална общност (структура), която се движи по посока на 
определена цел и която се характеризира като ясно структурирана система 
от дейности, имаща ясно изразени цели и граници на своето съществуване.

В социалната организация могат да се разграничат формална и нефор-
мална структура [6], [4]:

Формалната структура включва в себе си следните компоненти: 1.цел 
на организацията; 2.членове; 3. „организатори“, които образуват управленското 
звено, „организационното ядро“ на организацията; 4.съвкупност от взаимосвър-
зани роли, т.е. всеки изпълнява своята част от общото дело; 5.правила, регулира-
щи поведението на хората; 6.средства за дейността – технически, технологични, 
информационни, финансови и др., включително технологии за систематизира-
не на знания и на най-рационални способи за практически действия – методи, 
операции и процедури; 7.определена последователност от действия; 8.система 
на взаимоотношения между членовете на организацията, особено отношенията 
на подчинение на власт; 8.определени действия и връзки с други организации, 
социални групи и общности, институции и обществото като цяло.

Неформална структура. В много формални организации съществуват 
неформални организации, които възникват сами по себе си и където хората 
се групират около един човек и регулярно си взаимодействат помежду си. Не-
формалната организация няма конкретна структура. Тя е система от между-
личностни връзки, възникващи на основата на взаимен интерес във връзка с 
функционални нужди, т.е. стихийно възникваща общност от хора изповядва-
щи взаимна симпатия, любителски интереси и т.н.

В научната литература са признати следващите типове социална органи-
зация [10]: елементарна, функционална, дивизионна/щабна, матрична. Всяка 

Същностни характеристики на социална организация



388

организационна структура се проявява в зависимост от тези условия, в които 
функционира самата организация.

Елементарната организационна структура отразява две нива на разделе-
ние, което може да съществува само в малките организации. Върховото ниво – 
ръководител и ниско ниво – изпълнител. За тази структура е характерно, че поз-
волява бързо да се вземат решения, бързо да се реагира на външната среда и обез-
печава неформален подход за мотивиране и контрол дейността на сътрудниците. 
Това дава определени преимущества на организацията, но също така е предпос-
тавка за волунтаризъм на ръководителя и съсредоточава неговото внимание вър-
ху текущите дела, без да му дава възможност да отделя внимание на бъдещето.

Функционалната организационна структура възниква там, където е на-
лице разделение на труда и специализация. Тази структура дава възможност на 
висшето ръководство да се съсредоточи върху стратегически въпроси; създа-
ват се условия за постигане на висока ефективност за сметка на специализаци-
ята. Но тя има и някои недостатъци: води до междуфункционални конфликти; 
затруднява междуфункционалната координация; ограничава възможностите 
за култивиране в организацията на мениджъри, които са способни да решават 
въпроси, свързани със стратегическото управление.

Линейна организационна структура. В системата на управлението са на-
лице хоризонтални връзки, характеризираща се с подреждане според различ-
ните подразделения. Например в много предпирятия има началници на произ-
водствен отдел, финансов отдел, отдел човешки ресурски и т.н.

Линейно-функционална структура. Практиката по използването на ли-
нейната структура подсказала някои пътища за преодоляване на недостатъци, 
в частност обединяването на централизираната линейна структура и високос-
пециализираната функционална структура. Същността на линейно-функцио-
налната структура се състои в това, че в нея се включват отделни структурни 
единици (подразделения), изпълняващи тясно специализирани функции на 
професионално ниво.

Дивизионна (щабна) структура. Тя се разгъва в такива организации, 
при които по силата на определени обстоятелства се разпределят относително 
обособени и ползващи се с големи права при осъществяване на своята дей-
ност структурни подразделения. Ръководството им дава право да си избират 
подходящи стратегии и да се подчиняват на висшето ръководство на организа-
цията. Достойнствата на такъв тип организация се състои това, че способстват 
за увеличение на гъвкавостта и адаптацията на организацията към външната 
среда, ръководството се освобождава от решаване на текущи въпроси и се кон-
центрира върху стратегически такива и др. Като недостатъци на този тип орга-
низация се отнася това, че е възможно да възникне стратегическа несъвмести-
мост на отделните самостоятелни подразделения, трудност при разпределение 
на общоорганизационните ресурси и др.

В зависимост от конструкцията на организационните структури со-
циалните организации се подразделят на формални и неформални [6], [9], [13]:
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Неформалната социална организация е система от междуличностни 
връзки, възникващи на основата на взаимния интерес на индивидите един към 
друг извън функционалните нужди, т.е. непосредствена, стихийно възникнала 
общност от хора, основана на личен избор и асоциация между хората – другар-
ски взаимоотношения, взаимна симпатия, любителски интереси и др. Може да 
се определят три основни черти на даденото явление: 1.спонтанност, т.е. непла-
нирано възникване; 2.съществуване и функциониране успоредно (паралелно) 
с формалната организация; 3.главната особеност се състои в неслужебното, не-
делово съдържание на междуличностните отношения.

Формалната социална организация е форма на вътрешни отношения в 
официално сформиран колектив, фиксирани от длъжностни характеристики, 
заповеди и разпореждания. Тя предполага съблюдаване на утвърдени норми на 
поведение и взаимодействие на сътрудничещите си в рамките на този колектив. 
В много формални организации съществуват неформални организации, които 
възникват спонтанно и където хората се групират около един или няколко чо-
века, като регулярно си взаимодействат един с друг.

Сред множеството известни класификации на социалните организации 
най-известни са тези на Р. Мъртън, А. Етционии и В. Франчук.

РОБЪРТ МЪРТЪН смята, че организацията е голяма група, сформирана 
за постигане на определени цели. А под социална група той разбира съвкуп-
ност от хора, които си взаимодействат помежду си, осъзнават своята принад-
лежност към групата и се считат за нейни членове от гледна точка на други 
хора. Той дели групите на първични и вторични. Първичната група (напр. се-
мейството) се състои от неголям брой хора, между които се установяват вза-
имоотношения, основани на техните индивидуални особености. Вторичната 
група се образува от хора, между които отсъстват емоционални отношения и 
тяхното взаимодействие е обусловено от стремежът към достигане на опреде-
лена цел. Социалната организация е пример за вторична група.

АМИТАЙ ЕТЦИОНИ [11] разделя социалната организация на три класа: 
1. доброволни организации, членовете на които се обединяват на доброволна 
основа – например църква, политически партии, клубове, университети; 2. при-
нудителни организации, членовете на които са принудени да реализират отно-
шения помежду си − например армия, психиатрична болница, затвор, концла-
гер; 3. утилитарни организации, членовете на които се обединяват за постигане 
на общи и индивидуални цели – например, заводи, предприятия, фирми.

В социалната организация текат резлични процеси:
Приемане на решения. Решението може да се разглежда като продукт на 

управленската работа във всяка социална организация, а неговото приемане − 
като процес, водещ към появяването на този продукт. 

Процесът на взимане на решения включва следните стадии: 1. идентифи-
циране и определяне на проблема; 2. търсене на информация и решения алтер-
нативи; 3. избор между алтернативи, вземане на решения.

Лицата, които взимат решения използват следните стратегии: 1. избягват 
неопределеността (игнорират източниците на несигурност и разчитат на най-
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добрият вариант); 2. свеждат неопределеността към определеност (представят 
си, че в бъдеще ще бъде същото, както в миналото, вземат решения, както в 
миналото); 3. намаляват неопределеността на външната среда (водят преговори 
с източниците на неопределност, изяснявайки неизвестните обстоятелства и 
др.) [8], [16].

Власт, влияние и авторитет. Във всяка социална организация стои въ-
просът за властта, влиянието и авторитета. За успеха на всеки, който стои на-
чело на социална организация, се съди не толкова по това какво те правят, а 
най-вече по това – как те мотивират за работа другите членове на социалната 
организация. Да се мотивират хората за работа, може да стане само чрез опре-
делена власт над тях.

В организационен смисъл властта може да се определи като: потенциал, 
който е налице у този, който я притежава; между този, който използва властта и 
този/тези, към които се прилага, съществува взаимозависимост; този/тези, към 
когото/които се прилага силата, има известна свобода на действие.

Класическо дефиниране на властта прави МАКС ВЕБЕР [2], според който 
властта е възможност за волево преобразуване на социалните отношения на 
субектите, въпреки съпротивлението и независимо от това в какво тази въз-
можност се изразява. Във веберовото определение е скрит още един съществен 
проблем – той смесва качеството взаимодействие между хората и качествата на 
самоличността. Ако служителят работи по правила, то тогава не съществува 
необходимостта неговият началник да употребява властта си спрямо него.

Властта е динамично отношение, изменящо се спрямо ситуацията, хора-
та и времето, в което се прилага.

Властта се използва често като синоним на авторитет, което не е съв-
сем точно. Авторитетът е власт, възникнала на формална основа и е процес, 
при който един лидер на организация подчинява своите подчинени на своите 
изисквания.

Съществуват различни подходи към определяне източниците на властта 
в социалната организация. Най-общо те се представят като: експертна власт, 
принуда, нормативни документи, харизма, възнаграждение, информация, 
връзки (контакти), властта на личния пример, властта на информацията и др. 
Например, под експертна власт се разбира способността на ръководителя да 
влияе върху членовете на организацията със силата на своята подготовка, ни-
вото на образование, опит и талант, както и наличие на специализирани зна-
ния. А властта на примера е свързана със способността ръководителят да влияе 
върху поведението на членовете на социалната организация благодарение на 
респектиращи умения и навици, наличие на харизма – власт, основана на силни 
лични качества и управленски стил. Принудата е източник на власт, при която 
ръководителят на социалната организация влияе на нейните членове посред-
ством наказания, порицания, глоби, понижаване в длъжност и др.

Тези описания на властта са тясно свързани с лидерството в социалната 
организация. То е задължителна част от социалното управление. То може да се 
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определи като способност да се използват източниците на властта по посока 
реализация целите на организацията. За да се реализира лидерството е необ-
ходимо да има определено съответствие между целите, които си поставя самия 
лидер и целите на тези, които го следват. 

Лидерските стилове са: авторитарен, либерален и демократичен [3].
Авторитарният лидерски стил се характеризира с деспотизъм, голя-

ма дистанция между лидера и останалите членове на социалната организация, 
груб контрол и намеса в работата на останалите членове, вземане на авторитар-
ни решения, в повечето случаи в разрез с нормативните документи на самата 
организация. Такъв тип поведение създава огромна дистанция между него и 
хората, които ръководи. Създава се конфликтна атмосфера.

Либералният лидерски стил предполага поведение, което избягва съз-
даването на конфликти, предполага пасивна атмосфера в дейността на социал-
ната организация, което води до дезорганизация на дейността. 

Демократичният лидерски стил се характеризира с коректен тон на об-
щуване и колективното начало при вземане на решения. В неговия модел се 
вписват творческата инициатива, високата взискателност и уважение към все-
ки член на социалната организация. Този тип лидер предоставя на колегите си 
възможност за динамични изме нения, сво бодна дискусия и обмяна на мнения. 
Не проявява дребнаво менторство и не прилага строг контрол в тяхната работа. 

Конфликти в организацията. Членовете на социалната организация, по 
силата на своето различие различно възприемат ситуацията, в която се оказват. 
Тези различни възприятия водят до това, че хората, в определени случаи, не се 
съгласяват един с друг. Такова несъгласие води до това, че се създава ситуация, 
носеща в себе си конфликтен характер.

Конфликтът може да се определи по това, че съзнателното поведение на 
една страна (личност, група или цяла социална организация) влиза в противоре-
чие с интереса на друга страна (личност, група или цяла социална организация).

Лидерът на организацията, съгласно своята управленска роля, обикнове-
но се намира в центъра на всеки конфликт и е призван да го разрешава с всички 
достъпни за него средства. Така почти една трета от времето му се свързва с 
разрешаването на различни по своя род конфликти.

От гледна точка на причините за възникване на ситуацията в социалната 
организация, могат да се определят три типа конфликти [13]:

1. Конфликт на целите – в този случай ситуацията се характеризира с 
това, че участващите в нея страни по различен начин виждат желаемото със-
тояние на организацията в бъдещето.

2. Конфликт на възгледите, идеите и мислите за решаването на конкре-
тен или няколко проблема – разрешаването на този тип конфликти изисква по 
много време отколкото посочените в т.1.

3. Конфликт на чувствата и емоциите – появява се, когато сред члено-
вете на социалната организация се появяват различни чувства и емоции, ле-
жащи в техните отношения като личности. Такива конфликти много трудно се 
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разрешават, тъй като в основата им се намират причини, свързани с личностна-
та психика.

От гледна точка на организационните взаимодействия могат да се разгра-
ничат следните пет конфликта в социалната организация, свързани помежду 
си: вътрешноличностни, междуличностни, вътрешногрупови, междугрупови, 
вътрешноорганизационни.

Източници на конфликтите могат да бъдат дефицити на ресурси, не-
равен принос към реализираната дейност, несбъднати очаквания, ортодоксал-
ност на управлението, недостатъчно самостоятелност и др.

Пътища за разрешаване на конфликтите могат да станат силата, власт-
та, сътрудничеството, компромисът, избягването на конфликта, съгласието да 
се отстъпи, привличане на трета сила и т.н.

В заключение на настощата статия може да се заяви следното: 
Управлението на съвместните човешки дейности е немислимо извън ня-

каква форма, в която и чрез която се осъществяват тези дейности. Тази форма 
се означава с понятието „социална организация“. Всяка организация има свой 
облик, култура, ценности и традиции, своя мисия и визия в обществото, свой 
модел на функциониране. Всяка организация се развива с различни темпове и 
според способността ѝ да се адаптира към променящата се външна среда, обос-
новаността на избраната стратегия, наличните ресурси и ефективно използ-
ване на потенциала си. Социалната организация по свой начин се променя, 
когато избраните от нея цели престанат да удовлетворяват потребностите на 
членовете ѝ и изискванията на обществото. Тя се разпада, когато е неспособна 
да изпълни своята социална мисия, функции и задачи. Няма и не може да има 
две социални организации, които да са еднакви по индивидуалност на своите 
членове.
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НАСИЛИЕТО СРЕД УЧЕНИЦИТЕ –  
СЪЩНОСТ, ОСОБЕНОСТИ  

И ПРИЧИННА ОБУСЛОВЕНОСТ
Зейнур М. Мустафа, Желязко В. Айрянов

VIOLENCE BETWEEN STUDENTS – NATURE,  
SPECIFICS AND  CAUSAL OBSTACLES
Zeynur M. Mustafa, Zhelyazko V. Ayrianov

ABSTRACT: Aggression is a manifestation of specific behavior associated with a threat 
or action that adversely affects the interests or rights that harm the other. It is an active 
action which, with force, aims at achieving domination or proficiency. Such behavior as a 
whole also has the emotional content of hostility and hatred manifested by one individual 
to another or to a particular social group. Aggression is a major phenomenon in the life of 
every living being and is related to the instinct of self-preservation. It is a socially condi-
tioned quality of personality and behavior that is characterized by the use of force in order 
to harm people or objects.

KEY WORDS: Violence, aggression, family, school, social environment.

Изследването е финансирано по проект „Стратегии и технологии за преодолява-
не на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“ № РД-08-82/31.01.2019 г. 
от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин Пре-
славски“.

Проблемът с насилието в училищата в България е породен от чисто специ-
фични причини, характерни за нашето общество и образователна система. Той 
е взаимосвързан с проблемите на нашето общество и не може да бъде разглеж-
дан вън от тях, вън от системата, в която се е породил. Проблемът с насилието в 
училищата е пряко свързан с промените, които настъпват в обществото: разпад 
на ценности, липсата и/или образуването на нови такива; невъзможност на ро-
дителите да се справят с възпитанието на децата си; медиите, интернет, видео и 
компютърните игри – като фактор за възпитание и подражание на подраства-
щите; преобразуването на остарялата морално българска образователна сис-
тема; спада на морала на българския учител, който отказва да се пригоди към 
новите условия (било то поради идеологически, икономически или социални 
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причини); постоянното прехвърляне на отговорност между родителското тяло 
и учител; липсата на политики (или поне на тяхното прилагане) и воля относно 
преструктурирането и развитието на образованието от страна на държавата; 
новите технологии. Тези промени се явяват причини, които са в основата на 
разглеждания проблем. Всяка една от тях изгражда общата рамка на причините 
за насилието сред учениците. Или иначе казано всички тези причини заедно 
пораждат насилието и всички произтичащи от това нови проблеми в съвре-
менното българско общество.

Агресията има инстинктивна природа. Тя е вродено и неотменно качест-
во на по-висшите същества, което гарантира борбата за съществуване и оцеля-
ване. По-низшите биологични видове притежават обикновено някакъв защи-
тен механизъм за съхранение (черупки, укрития, възможност за бягство и др.). 
Стоящите по-високо в биологичната скала организми вече притежават някакво 
оръжие за защита (отрова, шипове, жило), които се използват само в условията 
на застрашеност.

Трудните природни условия са принуждавали първобитния човек да 
прибягва до агресия, за да оцелее. Още в тези далечни времена той се възползва 
от различни оръдия за агресия като камъни, тояги, огън, вода и др. И още в тези 
далечни времена агресивното поведение от инстинкт започва да се превръща 
при някои индивиди в грабителско и завоевателско поведение.

„Агресивност – тип поведение, насочено към отстраняване или преодо-
ляване на всяка пречка или заплаха, стремеж към нападение, завоевание, граби-
телство“[7].

Ако в тези времена дефиницията е изглеждала по този начин, то днес де-
финицията на агресията добива нови измерения. Това е свързано с достигането 
до особено жестоките и масови прояви на агресия в наши дни, противополож-
но на усъвършенстването на човечеството и развитието на хуманизма. Агре-
сията придобива изключително сложни форми, като нерядко се насочва пряко 
към собственото тяло, заразява цели социални прослойки и особено болезнено 
и пагубно e изявата и в политиката, държавата и междудържавните отношения.

„Агресия – поведение, насочено към умишлено причиняване на увреда на 
себе си или на другите. Започва от словесна обида и достига до война понякога“ 
[6;14 с. ].

Определението на агресията включва и елемент за успешно еволюционно 
развитие, форма на приспособяване, присвояване и път за себеутвърждаване. 
„В най-общ смисъл агресията е начин за преодоляване на физическата застра-
шеност и гарантиране на психичното единство на личността“ [6;16стр.]. 
Тези тълкувания показват, че агресията може да се проявява в различни изме-
рения и с различни качества. Ако в най-благородната си форма тя е елемент от 
хомеостатичното равновесие между човека и природата, което гарантира съх-
ранението на индивида, то при злокачествената агресия преобладава стреме-
жът на човека към абсолютното господство над другите живи същества, а като 
най-злокачествена форма се изявява волята за господство над себеподобните. 
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Когато се дефинира агресията, е задължителна оценката на последствията, за-
щото заплахата или физическото действие ограничават свободата и приспо-
собимостта на жертвата. От това следва, че определението на агресията като 
постъпка или поведение трябва да включва и причиняването на душевно стра-
дание или физическа болка.

Агресията е проява на специфично поведение, свързано със заплаха или 
действие, което накърнява интересите или правата, с което вреди на другия. В 
този смисъл тя представлява активно действие, което със сила цели постигане-
то на господство или владеене. Такова поведение по съвкупност има и емоцио-
нално съдържание на враждебност, антагонизъм и ненавист, проявени от един 
индивид спрямо друг или спрямо определена социална група.

В този смисъл в своята книга Д. Чавдаров пише: „Агресията е целенасо-
чено настъпателно поведение в разрез с утвърдените норми и правила в обще-
ството, която нанася вреда на обекта на нападение (душевен или неодушевен), 
причинява физически вреди и обикновено води до психическо напрежение, по-
тиснатост, страх, болка“ [6;18стр.].

Може да се обобщи, че агресията е основно явление в живота на всяко 
живо същество. Тя е свързана с инстинкта за самосъхранение. Тя е социално 
обусловено качество на личността и поведението, което се характеризира с из-
ползването на сила с цел да се нанесе вреда на хора или предмети. В речника по 
психология Л. Десев пише: „агресивността означава нападателност, социално 
обусловено качество на личността и поведението, което се характеризира с 
използването на сила с цел да се нанася повреди на хора или предмети. В тесен 
смисъл на думата агресивността означава войнствен характер на човека; в 
по-широк смисъл динамизма на човека, който се утвърждава, без да отбягва 
трудностите, борбата. Агресивността е социално обусловена и мотивирана, 
макар понякога не достатъчно разумно контролирана” [1;720стр.].

Съвременната психология изобилства с примери, които обвързват агре-
сията с фрустрацията.

„Мотивите на агресията са свързани с нанасянето на такава вреда на 
околните или на интересите на други, която ще доведе до благоприятна емо-
ционална промяна и ще отстрани източника на фрустрация“ [2;30стр.].

В тази светлина физическата агресия се окачествява като враждебна ре-
акция, която възпрепятства целите на друг индивид или група от хора и се съ-
провожда с възникването на фрустрация. В действителност главният проблем се 
състои в това дали фрустрираният индивид има или не враждебни намерения. 
Също така не могат да бъдат изключени и случаите, при които агресията не се 
съпровожда от фрустрация, а възниква самоволно от натрупан стремеж да се ос-
кърби субекта, да му се навреди. В първия случай е налице реактивна агресия, 
при която обектът е единствен и познат. Противоположна на реактивната е спон-
танната агресия. При нея причините за фрустрацията нямат конкретен източник.

В зависимост от това как се изявява агресията, могат да се различат три 
основни форми: 
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Вербалната агресия е поведение, свързано с опити за унижаване, ос-
кърбяване, опозоряване на определена личност чрез викове, заплахи и други 
говорни прояви.

Физическата агресия е поведение, което включва преки физически атаки 
като мушкане, ритане, юмруци и всяка друга проява на насилствени действия.

Индиректната агресия е поведение, което цели да манипулира и да ин-
тригантства с цел да нарани трето лице, като разпространява лъжи, клевети, 
тайни за него.

Според подбудите и насочеността, агресията може да бъде:
Враждебна агресия – тя е насочена към определен обект с цел нанасяне 

на конкретна вреда.
Инструментална агресия – тя е насочена главно към постигането на 

цели с неутрален характер, като самата агресия играе роля на средство, инстру-
мент. Тя се използва обикновено при възпитанието като форма за наказание. 
От своя страна инструменталната агресия се разделя на:

➢ индивидуална;
➢ социално мотивирана.
„Родител шамаросва детето си, за да го принуди да не общува с лоши 

улични момчета. Действието е мотивирано от възпитателна гледна точка 
за нещо, което не трябва да се случва в бъдеще, като този акт следва да се 
квалифицира като инструментална агресия, но в същото време реакцията на 
родителя се съпровожда от страх и гняв, насочени към непослушанието на де-
тето, което е типично враждебна агресия“ [5;30стр.].

Насилието често се оказва противодействие на унижението, срама и оби-
дата. Погрешно е мнението, че насилието е форма на гордост и начин за защита 
на честа. Често, но невинаги, то е девиантно поведение, присъщо на човека, 
което може да се преодолее само при наличието на много добре развито чув-
ство на самоконтрол. Индивидуалните насилници в живота се характеризират 
с кражби, жестоки престъпления, убийства, малтретиране и изнасилвания. 
Жестоките престъпления преобладават при лица с по-нисък социално-иконо-
мически статус, обикновено по-бедни и по-слабо образовани.

Насилието може да бъде проявено под най-различни форми, като най-
често срещаните са следните:

➢ малтретиране – грубо отнасяне към дадено лице с използването на фи-
зически или психически неприети форми на поведение;

➢ агравирано насилие – форма на решителна закана или заплаха с оръжие;
➢ физическо насилие – реална физическа атака спрямо други лица с из-

вършване на физически насилнически действия;
➢ словесна атака – употреба на заплашителни и нецензурни думи и изра-

зи, съпроводени със заканителни жестове;
➢ словесна атака с нападение – ругателство, съпроводено с физически бой;
➢ жестокост спрямо животни;
➢ домашно насилие – насилнически действия спрямо член от семейството;
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➢ убийство;
➢ телесна вреда – увреждане на друго лице;
➢ изнасилване;
➢ родословие и насилие – наследствена склонност към насилие, устано-

вена в потеклото.
Насилнически групи – те представляват организирани групировки или 

движения, които проявяват враждебност, омраза и насилие, насочени към ро-
дове, фамилии или социални прослойки. В насилническите групи основните 
прийоми са дехуманизацията или демонизацията на мишена, която е тяхна цел. 
Членовете на такива групировки възприемат себе си като елитни избраници на 
обществото, които действат от негово име.

Малките деца реагират по най-различен начин на събитията, които се 
случват около тях. Някои могат да бъдат недостатъчно възбудени – наричат 
се латергични, други превъзбудени – невротични, като има и деца, при които 
двете състояния се редуват. Тези различия в поведението на децата се дължат 
на темперамента, който характеризира психичните основи на личността и оп-
ределя отношението на детето към заобикалящия го свят. Всяко дете се ражда 
с неповторима индивидуалност, което означава, че всяко дете има уникален 
темперамент.

„Родителите невинаги могат да оценят правилно особеностите в пове-
дението на собственото си дете. Замахването с ръка, удрянето, нищенето не 
е необичайно поведение за децата на 1–2-годишна възраст. Когато обаче тези 
прояви се засилват и продължават да се наблюдават две години по-късно, вече 
създават проблем и подсказват за жестокост” [5;50стр.].

Децата, които като малки са проявявали жестокост, като пораснат някои 
от тях се превръщат в злобни и заядливи млади хора. Обикновено те са не-
доволни от всичко, смеят се малко и никога не казват извинявай. Предпочи-
тат физическите действия пред думите и особено рисков фактор е обстоятел-
ството, че за тях болка у другите не съществува. Както Жак Семьолен пише: 
„Откъснах цветята, защото миришат.”; „Ритнах кучето, защото ми пречи.”, 
„Счупих вазата, защото искам” [5;58стр.]. – това са почти сигурни белези за 
дете, формиращо се като насилник. 

Много е важно да се прави разлика между деца насилници и агресивни 
деца. Насилническите прояви са генетично заложени, докато агресивното пове-
дение е свързано с определена мотивация. Тя може да бъде обща, неудовлетворе-
на прищявка или неуспех в определено начинание. Малко са родителите, които 
си дават сметка колко време прекарва детето им в среда на любов и смях, послу-
шание или разумни занимания и колко време децата стават свидетели на гру-
бости и скандали, биват ругани и наказвани и постоянно се чувстват виновни за 
нещо. Умишлено или неволно много родители не дават възможност на децата си 
да изразяват собствено мнение, не ги изслушват и не споделят техните чувства 
и желания. Всички тези фактори водят до фрустрация и стимулират активно 
насилието. Не трябва да се забравя, че една голяма част от родителите, без да 
осъзнават, дават първите уроци по насилствено поведение на своите деца.
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В съвременния ни живот понятия като детско насилие или детска агре-
сия се възприемат като идентични. Това е така, защото невинаги могат да бъдат 
установени мотивите за агресивно поведение и защото много деца с насилстве-
ни заложби лесно възприемат агресията като печеливш стил на поведение.

Големи вече, тези импулсивни и агресивни младежи са във вечно движе-
ние. Те не ходят, а тичат. Те действат вместо да говорят. В училище те са лидери 
и са заразителен пример за околните. Те понякога са груби, заядливи, напада-
телни, лесно се обиждат и налитат на бой.

Гневът и агресията са чувства, които не могат да бъдат избегнати в наше-
то ежедневие. Те се зараждат още в ранното развитие и благодарение на обуче-
нието и възпитанието трябва с времето постепенно да се преодолеят. И все пак 
гневът е неделима част от житейската драма, защото от психологична гледна 
точка той е предпоставка да се развият у човека чувствата за сърдечност, топ-
лота и любов. Равновесието между гнева и агресията, от една страна, и близост-
та и съчувствието, от друга, характеризират балансирана личност, а само така-
ва личност е в състояние да има амбиции, енергично и мотивирано да отстоява 
целите си, с което да бъде полезна на себе си и на обществото.

В своя статия, посветена на насилието, Р. Кирилова пише: „Трябва кате-
горично да се запомни, че някои деца се раждат склонни към насилие, чиито 
кълнове се долавят дори в дребни реакции и постъпки, които постепенно фор-
мират насилственото поведение. Склонността към насилие трябва да се леку-
ва активно от най-ранна детска възраст и да не се допуска да се разпространи 
извън семейната среда“ [3;33стр.].

Няма училище, в което да не се приемат агресивни деца. Също така няма 
и училище с толкова квалифицирани преподаватели, дисциплина и съвършена 
организация на учебния процес, които да не стимулират агресивни прояви. И 
все пак най-добрата почва за разпространение и стимулиране на агресията са 
тези училища, в които учителите нямат авторитет, дисциплината е на ниско 
ниво и изискванията към учениците са занижени. Още по-нездрава е среда-
та, когато учителите са незаинтересовани. Занижените изисквания към усво-
яването на учебния материал правят учениците разпуснати, като в безделието 
много от тях се отдават на безполезни занимания, хазартни игри, наркотици, 
като насилието заема централно място в тези прояви. Към факторите, предраз-
полагащи към насилие, спадат и безнаказаните отсъствия от учебния процес и 
липсата на колективни извънкласни занимания, в които учениците да израз-
ходват рационално енергията си. Доказано е, че насилието се среща особено 
често в училища, където доминират бедните ученици. Почти също такова е ни-
вото на насилието в училища, където учат по-богати деца и където на насилие-
то се гледа като на фактор, гарантиращ успеваемост в живота.

В сборника „Модели на превенция на насилието“ X. Манолова пише:
„Агресията понякога е жесток педагогически инструмент в редица спе-

циални училища за безпризорни деца, сиропиталища, за етнически групи, за 
деца с противообществени прояви и др. Любопитно е, че този стил на поведе-

Насилието сред учениците – същност, особености и причинна обусловеност



400

ние на преподавателите и възпитателите се възприема много бързо и се усъ-
вършенства и практикува от техните ученици“ [4;45стр.].

Някои личностови особености имат благоприятстваща и стимулираща 
роля за възникването на насилственото поведение. Безчувствените деца са 
опасна категория, защото не могат да изпитат пълноценна радост или тъга, по-
ради което смятат, че каквото и да сторят на друг, той не изпитва болка и стра-
дание. Афективните и импулсивните деца не могат да контролират постъпките 
и поведението си, поради което много от тях възприемат насилието като нор-
мална проява и решават всичките си проблеми със сила.

Липсата на култура и възпитание и обърканият безцелен живот предраз-
полагат също към насилие. Тези фактори са предпоставка за бягство от дома, 
включване в банди, доминиране на антисоциално поведение и участие в кри-
минални постъпки. Много негативна енергия се натрупва у деца, които са били 
жертва на насилие. Личната драма е мощен стимул за проява на насилие към 
широк кръг хора, привидно без конкретен мотив.

Семейството оставя най-дълбок отпечатък в съзнанието на детето. Даже 
след много години напрегнат живот детските представи не могат да се заличат.

За много деца родният дом е свързан с топлина, сърдечност и любов. 
Това е мястото, където са се чувствали спокойно, уютно и са били обкръжени с 
грижи и внимание. В семейната среда деца са стигали до пълна искреност и са 
разкривали всичките си съкровени мисли и желания. Домът им ги е пазил от 
суровия външен свят, от студа, нападките и опасностите. Благодарение на се-
мейството са отглеждани, възпитавани, поощрявани, изградили са ценностна 
система и са намирали житейско поприще.

„Има семейства, чийто дом прилича на хотел. В него всеки влиза и изли-
за, когато си иска, обитателите се хранят между другото, най-често спят в 
него и рядко си разменят оскъдна информация. Този семеен дом се обитава от 
много хора, но тези хора са самотници, защото липсват съпричастност, спо-
деляне, любов. Тези човешки отношения се превръщат в навик за детето или 
то търси разбиране и съчувствие извън дома си“ [6;75стр.]. 

В някои семейства родителските задължения се изчерпват в осигурява-
нето на добри битови условия и прехрана. Детето им е задоволено във всяко 
отношение, но му липсват духовната връзка с родителите и тяхната морална 
опора. Някои от тези богати семейства внушават на децата си, че силовото на-
лагане е начинът за преуспяване. Нещо повече, те принуждават детето към си-
лови разправи и застават зад него след проява на такива постъпки.

Има посредствени родители, дали твърде малко на децата си, но винаги с 
големи изисквания и почти винаги недоволни от тях. Те смятат децата си за не-
похватни, некадърни, пасивни, затворени, даже ги определят и като глупави и 
винаги някое друго дете е добрият пример за тях. По тази формула се създават 
обикновено комплексирани личности и склонни към насилие.

Жестока е атмосферата в семейства с бащи тирани, алкохолици, престъп-
ници. Безпричинните и жестоки малтретирания, на които са подложени майка-
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та и децата, имат пагубен ефект върху детската психика. Любопитно е, че деца 
от такива семейства се развиват в две противоположни крайности. Те или се 
превръщат в школувани престъпници или грозният пример от семействата им 
ги прави врагове на насилието за цял живот.

Някои деца, живели в отчуждение сред насилие и жестокост, търсят то-
плина и нормално общуване извън семейството, където могат да намерят при-
ятели и разбиране. Други търсят на улицата отдушник от натрупаното озлобе-
ние и изпитват садистична наслада, когато прилагат жестокия опит, придобит 
в семейството.

Олуеус определя насилието като: „агресивно поведение, чрез което извър-
шителят използва собственото си тяло или даден предмет, за да нанесе трав-
ма или чувство на дискомфорт върху друг индивид“ [2;751стр.]. Дефинициите 
които излизат извън рамките на физическата травма, обхващат и тази, дадена 
от Световната здравна организация, която включва както заплахите, така и ре-
алното насилие, докато Дебарбийо идеологически и исторически влияния вър-
ху начините на определяне на насилието като явление от страна на обществото. 
Както той пише:

„Това, което ние наричаме насилие, е идеологически и исторически пре-
допределено. Нашата настояща загриженост по отношение на насилието в 
образователната система също така отразява нашето променящо се отно-
шение към насилието. От приемано, ако не и е всъщност поощрявано, за нас 
хората насилието става недопустимо.“ [2;271стр.]

Предпоставки за проявата на насилие, както при момичетата, така и при 
момчетата са:

➢ невъзможността за самоконтрол;
➢ ниското самочувствие;
➢ стремежът към доминиране;
➢ суетността;
➢ завистта;
➢ ревността.
Насилието трябва да се разглежда и в междуличностен план. Например 

приятелите могат да бъдат защитен или рисков фактор по отношение на пре-
връщането в жертва, в зависимост от качеството на приятелството. Основно 
естеството на семейните взаимоотношения играе критична роля при изграж-
дането на връзките между съучениците в училище. Фарингтън посочва три се-
мейни фактора, свързани с риска от въвличане в инцидент на насилие в учи-
лище:

➢ липса на привързаност и емоционална топлина между майката и баща-
та и като цяло в семейството, което е очевидно още от първата година 
в училище;

➢ използването или наличието на физическо или психическо насилие в 
семейството – живеенето в семейна среда, където домашното насилие 
е обичайно;
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➢ липсата на правила, насоки и обоснован контрол от страна на възраст-
ните спрямо поведението, отношението и дейностите, които извърш-
ват децата.

Междуличностните взаимоотношения, вкоренени в семейството, по-къс-
но се развиват и в училище. Насилието процъфтява в институционалните среди, 
каквито са училищата, където честите контакти сред участниците могат да запа-
зят стереотипните роли на надмощие и подчинение. Устойчиви структури като 
училищата имат потенциала да създават условия, които поощряват позитивни-
те връзки посредством процеса „конвивенция“, т.е. да живееш сред другите с 
чувството на солидарност, братство, подкрепа, хармония, желание за взаимно 
разбиране, разбирателство и разрешаването на конфликти чрез диалог.

Няма две еднакви училища, както няма и еднакви ученици. При някои 
ученици или липсва мотивация, или се отегчават в училище, или ненавиждат 
правилата и реда. При някои е утежнена семейната обстановка или може би 
дори са подлагани на тормоз и малтретиране вкъщи. Важен източник на кон-
фликт между учители и ученици е дисциплинарната система, която училището 
одобрява.

Развитието на психичните процеси и на личностните качества дава въз-
можност на юношите да осмислят перспективите на живота си и да създадат 
определени отношения със социалната среда. В процеса на социализацията те 
формират социално значими личностни качества. Тя им помага да усвоят:

➢ социален опит;
➢ социални роли;
➢ определени взаимоотношения.
Юношите са поставени пред решаване на три основни групи проблеми:
➢ незавършено физическо развитие, неустойчива емоционална сфера;
➢ неудовлетвореност от себе си и от света, който невинаги разбират и 

приемат, повишена личностна тревожност, обърканост, недостатъчна 
самостоятелност;

➢ неоформени социални умения за общуване, болезнена чувствителност 
към социалната несправедливост, скептицизъм по отношение на мне-
нията на възрастните.

Всичко това, съчетано с очакванията на семейството и училището, слож-
ността на обществените изисквания и отговорности води до натоварване, на 
което мнозина не могат да издържат. Това повишава и без това високата тре-
вожност, свързана с възрастта. Повишената личностна тревожност може да 
бъде източник на:

➢ раздразнителност, неподчинение, проблеми в училище;
➢ изблици на гняв и проява на насилие;
➢ злоупотреба с алкохол и наркотици;
➢ кражби, бягство от вкъщи.
Антисоциалното и антиморалното поведение на ученика „насилник" е 

обусловено от:
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➢ недоразвитост на личностните качества и на възможността за пълно-
ценна социална активност, а не на деформацията на тези качества, как-
то се случва при възрастните;

➢ липса на жизнена перспектива и знания, а не формиране на негативно 
отношение към социалните и правни норми;

➢ в повечето случаи насилственото поведение е мотивирано и реализи-
рано под силно влияние на психични състояния – страх, недоверие, 
озлобление, самотност, враждебност.

Проявата на насилнически действия от страна на ученика са провокира-
ни от неблагоприятни тенденции в живота:

➢ нарастваща неудовлетвореност от начина на живот, която твърде чес-
то се компенсира с появата на конфликтност;

➢ склонност към самоизолация.
Учениците „насилници“ могат да бъдат обособени в няколко групи:
➢ Случайни групи – те най-често предизвикват конфликти и скандали на 

обществени места; извършват предимно хулигански прояви;
➢ Агресивни групи – те извършват предимно кражби.
В повечето случаи насилието, извършено от тези ученици, е насочено 

към връстниците, сравнително по-малко са случаите, когато потърпевши са 
възрастните.

Много често учениците извършват насилнически действия при силно 
емоционално напрежение или в състояние на алкохолно опиянение. Самият 
замисъл се формира внезапно. Най-често това са насилнически действия, кои-
то се мотивират под силното влияние на ситуативно възникнало емоционално 
състояние.

В своята статия „Насилието и учениците“ Р. Кирилова пише: „Насили-
ето при юношите е силно повлияно от ситуацията. При мотивирането им 
съществена роля играят различни емоционални състояния. При значителна 
част от тях много силно влияние оказва конкретно създадената конфликтна 
ситуация“ [3; 33 стр.].

За въздействие и мотивация на учениците с проблемно поведение при 
осъществяване на дейностите по превенция на насилието в училищна среда 
важна роля биха могли да изиграят други ученици от училището. Най-напред 
те биха могли да въздействат със своя пример, като спазват правилата за пове-
дение в паралелката и училището. По-нататък те могат да покажат на ученика 
със склонност към насилие колко е важно да се зачитат правата, чест та и дос-
тойнството на другите, и да му помогнат да разреши възникналите конфликти 
в доброжелателен дух, без да се стига до прояви на насилие.

Почти всички използвани средства, за да се ограничи насилието, по своя-
та същност са насилствени. Използването на различни средства за предотвра-
тяване на насилието се означава като превенция. За тази цел през последните 
години се предприемат множество предпазни мерки във всички житейски ас-
пекти, където може да се прояви насилие. Въпреки това с всяка година статис-
тиките сочат, че насилствените прояви се увеличават вместо да намаляват.
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➢ с всеки изминал ден нараства броят на извършените по-тежки престъ-
пления;

➢ увеличават се формите и броят на престъпленията с проявена жесто-
кост;

➢ все по-ниска става възрастовата граница на насилие и жестокости, 
проявявани от млади хора.

„Най-мрачният статистически извод е обезчувствяването и безразли-
чието на обществото към всички форми на насилие“ [6;69стр.].

Насилието има сложна и многостранна мотивация. До днес няма едноз-
начен отговор за насилствени прояви, обусловени от един фактор. При някои 
хора насилието е чувство на страх и фрустрация. Когато не се намира изход за 
определени проблеми, емоциите се изразяват чрез насилие. В други случаи на-
силието е форма на манипулиране с оглед упражняване на натиск и постигане 
на определени цели.

Във всичките си изяви обаче насилието е заучено поведение, което има 
характерни белези. Една от основните характеристики на насилниците е чув-
ството им за изолация и усещането, че не са обичани. При тях преобладава 
лошото настроение, грубо държане и склонност към физическа разпра. Най-
съществените предупредителни белези за потенциални насилници са следните:

➢ продължителна изява на насилствени или агресивни действия;
➢ възхищение и копиране на примери на насилие;
➢ често прибягване до закани и заплахи.
Превенцията на насилието е изключително труден проблем, защото въз-

никването му се определя от много фактори. Така то се формира в поведение, 
което се утвърждава с течение на времето и се подсилва от множество неиз-
вестни причини, поради което мерките за ограничаването му не могат да бъдат 
пълни и всеобхватни. Възникването на насилието се определя и от някои гене-
тични фактори, свързани със здравословното състояние, както и от безспор-
ната роля на интелекта, темперамента и емоционалната реактивност. Средата 
играе изключително важна роля, особено семейната. В тази сфера водеща роля 
има здравословното състояние на родителите, материалните им възможнос-
ти, а също така и възгледите им за възпитанието и обществените отношения. 
Враждебната и сурова семейна среда е изключително важна предпоставка за 
формирането на деца насилници. По този начин децата биват обучавани, че 
силата е тази, с която се постигат определени цели. Този порочен подход е из-
вестен като цикъл на принудата или принудителна стратегия.

Преди да се сблъскат с насилието, повечето родители се изправят пред 
гневната реакция у децата си, която е най-съществената предпоставка за за-
раждане на насилствено поведение. Раздразнението или гневът е временно 
емоционално състояние, което се предизвиква от някакъв неприятен или труд-
но преодолим дразнител, докато насилието е желание за нараняване. Наблюда-
вайки насилственото поведение на децата, е необходимо да се разкрие същест-
вената разлика между нормалното поведение и прояви, които ни насочват към 
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възможни емоционални проблеми. Изправени пред гневното си дете, повечето 
родители се оказват объркани, търпението им много бързо се изчерпва и не 
рядко те самите изпадат в гневни състояния, които много често стават пример 
за копиране. Проблемът е още по-труден, защото повечето родители в своето 
детство не са научени как да се справят със собствения си гняв. Поради това 
у родителите доминира убеждението, че гневната реакция е вредна проява, за 
която трябва да се чувства вина. Родителите трябва да преодолеят тази пред-
става, за да могат да се справят с гнева на децата си. Много важно условие е да се 
знае, че чувството на гняв не трябва да се потиска или разрушава, а да се кана-
лизира в определена посока, която да го доведе до конструктивен резултат. По 
принцип децата трябва да бъдат оставени да преживеят чувствата си. Опитът 
на възрастните трябва да се използва за подпомагане на децата в намиране на 
приемлива форма за изразяване на чувствата си. 

Силните емоционални реакции не трябва да се отхвърлят и гневните из-
блици не трябва да се възприемат винаги като сериозен проблем. Необходимо 
е тези състояния да се разпознават и третират с особено внимание. Първата 
задача е да се разбере кое е довело до такива прояви. Гневът може да бъде една 
защитна реакция за избягване от болезнено чувство, може да бъде свързан с 
провал в определена насока, чувство за изолация, ниско самочувствие или об-
становка, която детето не може да контролира. В много случаи гневът е свързан 
с тъга и депресия. В детството тези състояния са много сродни и е важно да се 
запомни, че това, което възрастните преживяват като тъга, у децата може да се 
прояви като гняв.

Засега няма единствен и сигурен подход за справяне с насилието у деца-
та. Всяко дете се поддава по различен начин на отделни възпитателни методи. 
Право на всеки е да намери верния път към своето дете. Всеки родител трябва 
да се опита да се придържа към следните принципи:

➢ да научи детето си на доброта;
➢ да игнорира внимателно неуместните постъпки;
➢ да осигури физически отдушник;
➢ да контролира обстановката.
➢ да създаде духовна и физическа близост;
➢  да се проявява достатъчно внимание и интерес;
➢ да проявява обич и привързаност;
➢ да разсейва напрежението с хумор;
➢ да споделя непосредствено;
➢ да разяснява причините;
➢ да възпира гневните физически изяви;
➢ да обяснява на детето силните и слабите му страни;
➢ да използват обещания и награди;
➢ да казва „Не“ с авторитет;
➢ да изгражда позитивно самочувствие;
➢ да внимава с личния пример;
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406

➢ да научи децата да не се аргументират силово;
➢ да внимава с наказанията.
Много малка е границата между наказанието, което има възпитателно 

въздействие, което провокира враждебност. Ако детето не осъзнава аргумен-
тите, довели до наказание, то изживява поредица от негативни емоции, чувство 
за несправедливост, липса на родителска любов, представа за злобни и лоши 
родители, усещане за неразбиране.

Едва ли тези принципи могат да бъдат следвани стриктно от всички ро-
дители. В много семейства и спрямо много родители тези принципи за превен-
ция на насилието фактически са неприложими. Почти невъзможно е, когато 
единият от родителите има агресивен характер, да се преодолеят насилствените 
наченки в децата. Естествено е, че при семействата, които използват често на-
силие, и децата имат насилствено поведение.

В своята книга Ж. Семьолен пише:
„– Поведението се променя много трудно, за да се извърши промяна, се 

изисква време и постоянство.
– Много настойчиво трябва да се разкрият причините, които предиз-

викват негативните емоции.
– Задълбочено трябва да се изучи темперамента на детето.
– Трябва да се избягва физическото наказание.
– Най-трудният елемент в борбата с насилието е създаването и под-

държането на ненасилствена семейна среда и личен пример за ненаси-
лие“ [5; 70 стр.].

За преодоляване на насилието у децата в световен мащаб са използвани 
множество принципи, като нито един от тях няма универсална значимост и 
ефикасност. Това е така, защото всяко дете е уникално съчетание от темпера-
мент, емоции и действия и средата, в която живее, е коренно различна по ат-
мосфера, ритъм и взаимоотношения.

Предотвратяването на насилието сред младите хора започва с вземането 
на мерки, още когато децата са в предучилищна възраст. Това е един критичен 
за тях период, период през който у децата е необходимо да се създадат подхо-
дящи навици и умения, любов към познанието и норми за самоконтрол. Този 
комплекс от възпитателни мерки цели повлияване на индивидуалните способ-
ности у детето с цел изграждането на мироглед, благоприятстващ общуването 
и социалната интеграция.

Много подходящи за справянето с насилието са програмите за изгражда-
не на етични норми на поведение и решаване на конфликтни ситуации. Една от 
най-важните програми за предотвратяването на насилието у децата е тренин-
гът за родители. Благодарение на него се подобряват отношенията в семейство-
то и се усъвършенстват възпитателните навици.

Водеща роля за предотвратяването на насилието играе училището. В него 
са концентрирани много програми с възпитателна цел – за ненасилие, за ре-
шаване на конфликтни ситуации сред младите хора, като най-съществените са 
свързани с комуникацията и съвместните действия с родителите.

Зейнур М. Мустафа, Желязко В. Айрянов
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Много изследвания показват, че борбата с насилието е особено благопри-
ятна, когато се реализира паралелно с ограничаването на бедността.

Има много програми за превенция на насилието, които по данни от со-
циологически проучвания са безрезултатни. Като най-неефикасни сред тях се 
открояват:

➢ беседите за вредата от насилието;
➢ описание на затворнически живот;
➢ информация от психиатри за живота в изправителни заведения.
Предотвратяването на насилието е проблем, засягащ цялото общество 

и всички държавни институции. Младите хора трябва да се поощряват към 
създаване на семейство, спорт и културни развлечения, като по този начин се 
ограничават отделните насилствени прояви, формирането на банди и групови-
те сексуални похождения.

Държавните институции са длъжни да организират информационни 
кампании за утвърждаване на норми за социално поведение, ограничаване на 
примерите за насилие в средствата за масова информация, както и да се усъ-
вършенства постоянно работата на полицията и съдебната система, като ин-
ституционално се реформира и системата на образованието.

Към всичко изложено, рационалната борба с насилието изисква много 
стриктна система за документиране на насилническите прояви, провеждане на 
широка изследователска дейност в тази насока и разработване и усъвършенст-
ване на програми, съобразени с нашите условия. Борбата с насилието би била 
резултатна единствено тогава, когато тя се води системно и пълноценно, като 
се осигуряват необходимите средства и като се създаде стройна организация.

Насилието над деца не е изолиран феномен, то е навсякъде – във вся-
ка държава, общество и социална група. To има различни форми – физическо, 
психологическо, сексуална злоупотреба, експлоатация, неглижиране или мал-
третиране, вербално насилие, тормоз, кибер тормоз. Насилието е проблем на 
общественото здраве и на правата на човека, с потенциално опустошителни и 
скъпи последици.

Съществуват безспорни доказателства за вредите от насилието върху 
физическото и психичното здраве и развитие на децата, върху способността 
им да учат и да изграждат отношения с други хора, да бъдат пълноценни въз-
растни и родители. Училищният тормоз и несигурната училищна среда са една 
от причините за ранно отпадане от образователната система, намаляване на 
посещаемостта, влошаване на резултатите на учениците и имат значими соци-
ално-икономически ефекти. А знаем, че образованието е от ключово значение 
за последващата професионална реализация на всеки човек и просперитета на 
обществата.

Въпреки че насилието в училище е сериозно предизвикателство, образо-
вателната система сама по себе си не го предизвиква. Тя отразява обществени-
те норми и ги прави видими за всички. В същото време дава възможности за 
справяне с този феномен, но само в партньорство между всички участници – 
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училищно ръководство, педагогически и помощен персонал, консултативни 
социални услуги, деца, родители и местната общност.

Поради тази причина са необходими съгласувани и добре координирани 
национални планове за намаляване на постоянно високите нива на насилие, 
както срещу момичета, така и срещу момчета от ранното детство до юноше-
ството. Устойчивото предотвратяване на насилието изисква всеобхватни, ко-
ординирани, многосекторни инициативи, в които да участват, както правител-
ството, така и гражданското общество. Същите трябва да бъдат информирани 
чрез доказателствата за това кои средства са ефективни за предотвратяване и 
отговор на многобройните форми на насилие.

Националните инициативи трябва да бъдат насочени срещу системни-
те обществени схващания и нагласи, които защитават насилието във всякаква 
среда, включително у дома, в училище, сред обществото или онлайн. Това изис-
ква промяна на дълбоко вкоренени социални и културни норми и поведение. И 
по-специално представата, че някои форми на насилие са не само нормални, но 
и оправдани, поради което същите се толерират. Неравенството между поло-
вете също помага за поддържане на норми, които защитават различни видове 
насилие. Нормите по отношение на половете могат да оформят определени ро-
дителски практики и отношения, които биха могли да засегнат детското разви-
тие. Държавата трябва и е длъжна да насърчава, и изисква училищни програми 
с участието и на местните общности за предотвратяване и отговор на случаи 
на насилие. Предвид нарастващото значение на виртуалната комуникация в 
живота на децата и подрастващите, националните политики и програми за на-
маляване на тормоза от страна на връстници следва да са насочени както към 
общностите в социалните мрежи, така и извън тях. В същото време образова-
телните системи следва да укрепят своите политики за равенство между поло-
вете с цел насърчаване на по-безопасна учебна среда, както за момичета, така и 
за момчета. Установено е, че участието в обучение за придобиване на житейски 
умения и разрешаване на конфликти помага на децата да решават проблемите 
си чрез методи, изключващи насилие. Да се справят по позитивен начин със 
своите емоции, да съчувстват на другите и да се справят безопасно със ситуа-
ции, свързани със злоупотреба.
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ЛОГОПЕДИЧНА ТЕРАПИЯ И ЕРГОТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА 
С ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА И ДИЗАРТРИЯ. 

ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРИНЦИПИ И ИДЕИ ЗА ИГРИ
Зюлбие Н. Мустафова, Светлана Ас. Игнатовска

LOGOPODIC THERAPY AND ERGOTHERAPY  
IN CHILDREN WITH CHILDREN‘S CERTAIN  
PARALYSIS AND DIZATRY. THERAPEUTIC  

PRINCIPLES AND GAMES IDEAS
Zûlbie N. Mustafova, Svetlana As. Ignatovska

ABSTRACT: This article describes and deals with the main methods and means of speech 
therapy and ergotherapy in children with cerebral palsy and dysarthria. It aims to explain 
the importance and benefit of timely intervention in these groups of children. The problem 
of rehabilitation and ergotherapy of children with special educational needs is one of the 
current problems not only of restorative medicine but also of special pedagogy.

KEY WORDS: Child Cerebral Palsy, Dysarthria, Logopedic Therapy, Ergotherapy.

Изследването е финансирано по проект „Стратегии и технологии за преодолява-
не на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“ № РД-08-82/31.01.2019 г. 
от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин Пре-
славски“.

Дизартрията е неврогенно, цялостно говорно нарушение, засягащо всич-
ки звена на говорния механизъм и координацията между тях. Дизартрията в 
детска възраст е почти задължително част от общия синдром на детска цере-
брална парализа (ДЦП). Парализите и парезите в областта на шията, лицето 
и оралната област оформят според изразеността си клиничната картина на 
дизартрията, демонстрираща се в нарушения на говорното дишане, фонаци-
ята, артикулацията, резонанаса и прозодиката. Прието е дизартрията в детска 
възраст да се означава с термина детска смесена дизартрия (ДСД), който в най-
голяма степен отговаря на клиничното описание на нарушението. Детето с ди-
зартрия се намира в неблагоприятна за говорното, езиковото и когнитивното 
си развитие ситуация, в която играят роля множество негативни фактори:
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✓ церебралното увреждане, различно по тип, форма и степен на изразе-
ност;

✓ произлизащите от ДЦП състояния, засягащи костно-мускулната сис-
тема, растежа и развитието на тялото, вегетативната нервна система, 
храносмилателната система и др.

✓ наличието на епилептична симптоматика и честотата ѝ;
✓ ранните нарушения на оромоториката и храненето;
✓ интелектуалните и сензорните дефицити, значително вариращи по 

степен на изразеност при всяко дете;
✓ затрудненият достъп до заобикалящата среда и произлизащите от 

това ограничения в развитието на предметно-манипулативната дей-
ност, съвместното внимание, познавателните и комуникативните 
способности;

✓ социалната депривация.[2:26].
Дизартриите и сензомоторните проблеми, които ги съпътстват, са само 

един от многото значими симптоми на последиците от полиетиологични и по-
лиформни инфекциозни и възпалителни процеси с церебрален характер, как-
то и на множествени склерози. Поради това вниманието на рехабилитацион-
ното въздействие обикновено се насочва най-напред към преодоляването на 
тежките параличи, парези и възможните деструкции в опорно-двигателната 
сфера. Едва след определени позитивни изменения на сензомоторната и опор-
но-двигателната функционалност на страдащия субект се обръща внимание и 
на речевата проблематика, поради което логопедът се сблъсква със значител-
но по-сложни, затвърдени в речевата практика вторични речеви деструкции. 
Това поставя пред рехабилитацията широк кръг от по-сложни и трудни задачи, 
свързани с преодоляването не само на дизартричните явления, но и на цялата 
съвкупност от опорно-двитателни, както и негативни психосоциални (лично-
стни) изменения. В този смисъл работата с децата, страдащи от дизартрия, осо-
бено на фона на разгърната детска церебрална парализа, изисква комплексен 
и системен подход, но на практика такъв е възможен в стационарни условия 
(диспансери, детски логопедични заведения, целодневни центрове или учили-
ща). В частната логопедична практика децата с дизартрии не са сред речеви-
те нарушения, които се ползват с рехабилитационно внимание, поради което 
страдащите от тях имат неблагоприятни перспективи. 

Опитът в работата с такива деца подсказва, че първичните нарушения 
на речта и опорно-двигателната сфера и следващите ги (вторични) личностни 
деструкции не се преодоляват без системна логопедична и разгърната социална 
работа с тях. Смятаме, че разискването на тези въпроси, които са и съществе-
ни проблеми на логопедичната рехабилитация, е полезно и необходимо на съ-
временния логопед социален педагог. Това е особено нужно както за работата 
на логопеда (в индивидуалната ревалидация), така и за ресурсния учител при 
интегрираното обучение на децата с дизартрии, на другите участници в рехаби-
литационния процес и на родителите на страдащите деца. 

Логопедична терапия и ерготерапия при деца с детска церебрална парализа...
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В тежките случаи на множествено увреждане на дете, социален случай, 
се налага разгърната и широкомащабна социална работа с детето и неговите 
родители, с екипи от медицински работници и рехабилитатори, необходимо е 
взаимодействие с общинските служби за социално подпомагане и осигуряване 
на специализирано лечение в клинични, медико-педагогически, балнео-сана-
ториални или стационарни условия и др. Това показва, че работата на социал-
ния работник като организатор, регулатор и ментор на социалното подпомага-
не и на съвкупността от необходимите социални дейности и социална работа 
по психофизическата и социалната рехабилитация на случаите има широки 
измерения и предполага намирането на различни средства за взаимодействие 
със значителен от количествени и качествени позиции екип.

Логопедичното обследване започва с проверка на мимическата муску-
латура в спокойно състояние. Наблюдаваме характера на линията на устните, 
т.е. дали е права или изкривена. Следим за плътност на затвореност на устата, 
следим дали има хиперкинезии, проверяваме дали детето може да държи уста-
та си затворена, проверяваме дали може последователно да отваря и затваря 
очи, дали може да намръщи вежди, като следим дали са на лице синкинезии, 
при тези опити. Прави се оглед на артикулационната моторика, проверяваме 
движението на устните. При тежки случаи на псевдобулбарна пареза са невъз-
можни съзнателните движения с устни и език. В такива случаи проверяваме 
рефлекторните движения, например дали детето отдръпва език при докосване, 
дали изнася устни встрани при усмивка (когато е сериозно нарушението, то не 
може да се усмихва), дали изтегля устни напред, като му подадем сладолед. Ос-
вен това логопедът уточнява и как детето се храни, т.е. как дъвче, каква храна 
предпочита. Тези деца не желаят твърда храна, усещат, че им е трудно и се давят. 
Уточнява се дали детето се дави при пиене на вода. Отбелязват се особеностите 
в дишането, което при дизартрия е накъсано и повърхностно. Обследва се про-
изношението на звуковете. Следваща стъпка е диктовка на думи, изречения. 
Може да помолим детето само да състави изречения. Проверяват се четивните 
навици. Тук включваме четене или назоваване на букви, четене на срички, чете-
не на думи с различен брой срички и четене на изречения и текст. Обследването 
завършва с проверка на лексиката и граматиката [2:28–33].

При деца с дизартрия се има предвид, че самото назоваване на предметни 
картинки може да е трудно и това да е причината детето да не може да се спра-
ви. Тези трудности са поради артикулационните нарушения. В такива случаи 
може да се направи погрешен извод, че детето не познава думата. Поради тази 
причина трябва да се провери дали думата съществува в пасивния речник на 
детето. Това става при назоваване на думата от логопеда, а детето трябва само 
да я посочи. 

Терапевтичните принципи, които следва логопедът при терапия, са 
следните:

1) Комплексност (психолог, физиотерапевт, невролог и логопед). В една и 
съща дейност се включват слухови, зрителни и двигателни умения.
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2) Системност – непрекъснатост на занятията – два пъти седмично. Вся-
ко терапевтично пропускане води до срив в досегашното развитие на 
детето.

3) Онтогенетичност – индивидуалното развитие на детето, възрастови-
те му особености.

4) Поетапност – от лекото към трудното.
5) Индивидуален подход при всеки пациент.
Най-разпространеният и най-познатият вид дизартрия е псевдобулба-

рната. Затова първо ще ви запознаем с терапията на тази форма. Започва се с 
релаксиращ масаж по хода на мускулните влакна, като се правят и упражнения 
със съпротива. Следва дихателна гимнастика, с която се тренира волевият кон-
трол върху издишната струя въздух – скорост, сила, концентрираност и точност 
на определено място. Ако лицето има епилепсия, то не се прави дихателна гим-
настика, защото дълбокото вдишване предизвиква припадъци, провокира ги. 
Следва гимнастика на артикулационните органи, а след това и движения, които 
се вербализират. Започва се с вокализиране на широки гласни, а после на тесни. 
Постепенно се вкарват съгласни – „ма“, „на“. Имитират се животни. Когато ези-
кът и устните са достатъчно раздвижени, се прави постановка на звук, автома-
тизация и диференциация. Преди това обаче се изследва подробно фонемният 
гнозис и ако има нарушения, се работи за диференциация и разпознаване на 
звука. При булбарна дизартрия терапията се различава от тази на псевдобулба-
рната по две неща. Има медикаментозната терапия. Масажът не е релаксиращ, 
а тонизиращ. Характеризира се с пощипвания, отлепване на кожата от брадич-
ката нагоре (стяга мускулатурата). Във всички останали компоненти терапия-
та е същата. Твърде често булбарната и псевдобулбарната дизартрия се срещат 
заедно у един и същи човек. В този случай клиничната картина е доста смесена, 
но водещо е размазаното артикулиране, липсата на мускулна сила, нарушеното 
дишане и слабият глас. Терапията се провежда по същия механизъм, като маса-
жът трябва да бъде в зависимост от тонуса на артикулационната мускулатура.
Когато булбарната и псевдобулбарната дизартрия са от раждането, обикновено 
се съпътстват от известно изоставане на езиковото развитие. Това се дължи на 
две основни причини:

1. Детето е с парализи и е сравнително изолирано от социалните кон-
такти.

2. Поради затруднената артикулация децата не общуват достатъчно 
вербално с родителите си и не тренират своите езикови способности, 
което вторично води до закърняване. 

Този факт изисква при дизартрия в детска възраст да се работи и за ези-
ковото развитие, докато при възрастни няма нужда. В този контекст целесъ-
образно е използването на някои иновационни предложения за работа върху 
устната реч на децата, свързани с активно включване на визуални модели [Ба-
ланска, Добрева 2017: 151 – 184].

Освен това е полезно за деца с дизартрия и ДЦП активно да се изисква от 
родителите им професионална работа на физиотерапевт и лечебна гимнастика 
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за раздвижване на общата моторика. Това помага и за развитие на артикула-
ционната моторика.

Работата с дизартриците се основава на следните принципи:
1. Поетапно формиране на всички равнища на речта – фонетично, лекси-

кално, синтактично и т.н.
2. Успоредно с речта да се развиват и другите страни на психичната сис-

тема, като възприятни функции, паметови, мисловни операции, т.е. 
така да се подбират и структурират речевите задачи, че тяхното изпъл-
нение да предполага активизиране на процесите на зрителен анализ, 
диференциация, мислено квалифициране на предмети.

Общата и речевата моторика се нормализират след предварителни и сис-
темни логопедични занятия, като най-добре е те да се съчетават с медикамен-
тозна терапия, лечебна физкултура.

Основни задачи при работа с дизартрици са подготовка на артикулацион-
ния апарат за овладяване звуковете чрез раздвижване или гимнастика на апара-
та и развитие на потребност за общуване с езикови средства. Децата прибягват 
до използване на мимико-жестова реч. Работи се върху дишането и гласа. Важна 
задача е развитие на сензорните функции. На децата се дават задачи да разпоз-
нават по звука различни животни, предмети. Друга задача е възпроизвеждането 
на ритми. Логопедът показва, а детето повтаря след него. Поради наличието на 
мускулна слабост, т.е. нарушена подвижност на говорния апарат, внимание се 
отделя на развитие на подвижността на този апарат и за тази цел в този етап се 
провежда масаж на лицевата мускулатура. Задача на логопедичната терапия е 
и формирането на точни артикулационни и кинестетически усещания, като за 
тази цел се прилага активна артикулационна гимнастика. Работи се върху про-
зодиката на гласа и корекция на звукопроизношението. Успоредно с обстановка-
та се работи за звуков анализ и развитие на фонематичния слух. Така се създава 
база за фонематична точност при усвояване на писмените навици.

Децата с дизартрия изпитват общи моторни трудности. При тях самооб-
служването е трудно – обличане, миене на зъби, умението да се хранят с при-
бор, завързване на обувки. И в тези случаи, за да се преодолеят моторните труд-
ности, се работи върху фината и обща моторика [3: 17].

Ето няколко идеи за игри, които може да се приложат: Учим децата как 
да държат предмета, как да го преместват от едно място на друго. Върху кадас-
трон очертаваме и искаме от детето да сложи предмета върху очертанието. Мо-
зайка – искаме да я сортира по цветове. Това от своя страна предполага точно 
хващане на предмета, едновременно развиваме цветовия гнозис и вниманието. 
Може работа с пластелин. Може да искаме от детето да сложи ръка на масата и 
да повдига пръст по пръст. При събрани длани да потупва два по два пръстите 
си. Да имитира свирене на пиано, стреляне. Често децата имат трудности при 
храненето поради малките размери на приборите – тогава уголемяваме дръж-
ките на приборите. Трудности при пиене – в тези случаи използваме в началото 
дълга сламка, като постепенно я скъсяваме. Учим детето да закопчава и разкоп-
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чава дрехите на куклите, а после върху себе си. Подготовка за писане – като тук 
изискваме да защрихова квадрати, да съединява точки. Терапията протича във 
вид на игра, като така детето извършва поставените му задачи с удоволствие и 
ентусиазъм да се справи добре.

Ерготерапия при деца с ДЦП и дизартрия
Преди започването на ерготерапия е желателно да се диагностицира ак-

туалното психо-социално и емоционално развитие на болното дете. За тази цел 
се изследва вербалната и невербална комуникация между отделните членове на 
семейството и детето.

Дозировката на ерготерапевтичните процедури се определя от:
✓ Състоянието на болното дете (физическо и психическо увреждане);
✓ Степента и тежестта на нарушението;
✓ Възрастта на детето;
✓ Търсения лечебен ефект.
Една от основните задачи на ерготерапията при деца с ДЦП е обучението 

в дейностите от ежедневния живот(ДЕЖ). Те от своя страна се делят на: 
✓ Дейности за легло – заемане на седящо положение в леглото,запазване 

на равновесие от седеж;
✓ Дейности в инвалидната количка – преместване от леглото в инвалид-

ната количка и обратно;
✓ Отваряне,затваряне на вратите,преминаване през тях;
✓ Дейности от самообслужването – извършване на тоалет(миене,ресане 

и др.), обличане, хранене;
✓ Дейности с ръце – четене на книги,списания;
✓ Дейности за придвижване – подпомагащи правилното телодържане и 

обучението в ходене;
✓ Дейности, свързани с пътуване.
За подобряване на стойката на децата се използва позиционната терапия. 

В позиционната терапия са включени различни видове позиционни столове и 
вертикализатори, които да отговарят на индивидуалните нужди на всяко дете. 

При обучението в ходене се използва и апарат – локомод. 
Друг използван подход при децата с ДЦП е вестибуларна (базална) сти-

мулация. Тя е пряко свързана с движението на очите, вниманието, мускулния 
тонус, баланса и равновесието, които са нужни за поддържането на добра поза 
на тялото, седеж и стоеж. Вестибуларната система реагира на всяко движе-
ние на тялото и главата и на въздействието на гравитацията. Чрез системата 
Vestibulator II се предоставят нови и различни пози и усещания на тялото в 
пространството и богата сензорна информация, които спомагат за опазване 
схемата на собственото тяло и разположението му в пространството, благо-
приятстващо координацията му.

С голям успех при децата с ДЦП се прилага Монтесори терапията. „М. 
Монтесори смята, че детето трябва да се остави само да се разгърне и проя-
ви. Тя настоява детето да има пълна свобода на действие. Методът ѝ поставя 
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детето в подпомагаща среда, в която липсва състезателност и в която то учи с 
помощта на подходящи за възрастта му игри, носещи познание, пригодени към 
индивидуалните му интереси и познания. Твърди, че детето е това, което води 
учителя, а не обратното“ [4:10]. Разработва система за терапия на деца с пробле-
ми в развитието в следните области:

✓ Подготвителен материал – развитие на фина моторика, внимание, 
партньорство, подражание;

✓ Дейности от ежедневния живот – събличане, обличане, пресипване, 
подреждане, как да боравят с лъжица, как да гладят, да почистват ма-
сата, стаята и други;

✓ Сетивен материал – форма, големина, обем, повърхности, геометрич-
ни форми;

✓ Езиков материал – обучение по български език, четене, писане по спе-
циална система;

✓ Математика – обучение по математика с нагледен материал, базиран на 
броене до 9.

Основните цели на работа,заложени в системата от специфични матери-
али, са: 

✓ Развиване на грубата и фина моторика.
✓ Подобряване концентрацията и устойчивостта на вниманието.
✓ Развиване на самостоятелност, чувство за отговорност, подобряване 

самочувствието на детето. 
При децата с ДЦП се използват и ерготерапевтични занимания като:
✓ Прегъване на хартия (оригами);
✓ Връзване и отвързване на възли;
✓ Нанизване на мъниста;
✓ Моделиране;
✓ Конструиране;
✓ Рисуване;
✓ Тъкачество и плетене.
Прилагането на ерготерапевтични занимания и игротерапия при деца с 

церебрални увреди стимулира двигателното развитие, подобрява локомоцията 
и психо-емоционалния тонус [5:https://www.pomagalo.com].
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СОЦИАЛНИТЕ ПОЛЗИ  
ОТ ФИТНЕС ТРЕНИРОВКИТЕ

Иван Неделчев

THE SOCIAL BENEFITS  
OF FITNESS TRAINING

Ivan Nedelchev 

ABSTRACT: Human health and human disease should be investigated and presented as 
a systemic phenomenon and through this way are studied its studies the structural and 
functional information characteristics. It is obvious that they are viewed not as states but as 
processes in development; not only as an adaptation to the environment, while preserving 
the characteristics of all parameters within the limits of the “norm”, but mainly as a process 
of preservation and development of the biological, physiological, psychological and social 
functions of the human being.

The groups of phenomena affecting public and personal health are extremely numerous, 
have a wavy and specialized course of action over time and are too subjective. An example 
list includes:

Demographic factors; hygiene factors of the environment (nutrition, domestic culture, ra-
cial hygiene, physical and sexual culture, hereditary diseases); socio-hygienic status of the 
population groups (standards, risk groups); influences between the cultural environment 
and the pathogens; individual health; health and sports culture; health education; family 
health; public communications and health; health promotion, etc.

The influence of the social and personal context of the trainer of the training people, which 
corresponds to the physical and conditional condition during the training with a profession-
al coach. It is a form of a social communication that creates lasting social connections, but 
at the same time it changes dynamically from the moment of the first contact, to another 
interaction. The interconnection mode is not a series of single events, but rather dialogues 
that in modern times, except in the current environment – are already quite digitized.

The context of each health event repeats the context of the physical human social form of 
communication, namely: individual, organizational, mass, and social.

This article will present results of a 3-month study through an online online poll of 25 ques-
tions (6 demographic and 19 Likert scale questions) exploring the social and emotional 
satisfaction of practicing sport.

KEY WORDS: social environment fitness trainings, online communication, ICT.
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Въведение 
Хората спортуват заради състезанието само по себе си, заради удоволст-

вието, за да се усъвършенстват, за да развият умения или някаква смесица от 
посочените фактори, но и да поддържат добро здраве. От друга страна спортът 
включва всички форми на конкурентна физическа активност и игри, които [1] 
посредством случайно или организирано участие имат за цел да използват, под-
държат и подобряват физическата кондиция, способности и умения на човека, 
като същевременно осигуряват наслада на участниците [2].

Специално внимание заслужава социалната среда на общуване, която 
към днешна дата е предимно онлайн, породена от уникалните особености на 
световната мрежа и социалните промени, които тя провокира:

■ светът се превръща в наша, обща сфера на влияние, в ново социално 
място на непроверено научно, но преживяно от други събитие и да-
нните за него. 

■ чрез това ново и осъзнато непрофесионално знание ставаме по-ини-
циативни и се поощряват опитите да имаме “личен здравен спортен 
мениджмънт”, да се грижим сами за кондицията на тялото си и за него-
вото благополучие

■ социалните мрежи са достъпна алтернатива на различни авторитети 
в областта на фитнес заниманията, като позволяват да се комуники-
ра неограничено, по-лесно, по-бързо, превръщат се в ново социално 
пространство и преобразуват природата му. Частното общуване и по-
роденото чрез него обвързване се превръщат в колективен дебат, така 
че публичното пространство се разширява неограничено 

■ трениращият е обект на социална трансформация при тези условия – ин-
формацията го прави, достъпът до нея и индивидуалното ѝ усвояване “do-
it-yourself”, свободата да се откъснеш от фиксирано място, да се премест-
ваш чрез чужда и лична информация в конкретната област на интерес

■ участието в “различни групи по интереси” има много стимулиращ 
ефект, защото е доказана тяхната социална и културна хомогенност. В 
тези групи модерността се проявява, като всички стават „съмишлени-
ци – потребители” (на информация и постинформационни продукти). 

Личните треньори всъщност реално са „упълномощени“ с представител-
ни роли и фактически те са лицето на фитнес клуба. Това е своеобразно предста-
вителство за клиентите, които от своя страна имат лице, към което да изведат 
своята удовлетвореност и лоялност. Треньорите също действат като посредници 
или агенти, за да създадат връзка между дейностите на своите клиенти и закупу-
ването на допълнителни стоки и услуги, от които техните клиенти се нуждаят за 
конкретни дейности като обувки за специално обучение, облекло или домашно 
оборудване. Обучителите също са мотиватори на стоките и услугите. От тях се 
изисква да притежават технически умения, за да предоставят професионални 
фитнес услуги на своите клиенти и те трябва да имат добри комуникационни 
умения, предназначени да убедят клиентите си да правят повече във фитнес 
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институцията. И накрая, личните треньори действат и като предприемачи: съз-
дават голяма мрежа от клиенти за различни стоки и услуги, за да произвеждат 
печалби [2]. От тази гледна точка личните треньори са социалните посредници 
между клиентите и фитнес заведенията, като неизбежно играят решаваща роля 
в комерсиализацията на фитнес културата [3].

Популярността на личните треньори може да се обясни с анализа на со-
циалното им поведение, управлявано от правилата, по отношение на еволю-
ционното мислене. От тази гледна точка фитнес тренировката представлява и 
социална среда за обучение, където личните треньори действат като говори-
тели или още лектори, за да дават правила, докато обучаемите са слушатели, 
които следват правилата [4].

Ролята на личните треньори също разкрива и феномен, който може да 
се обясни от социологическата перспектива на „аутсорсинг“ [5]. Това означава 
„прехвърляне на собствената ни отговорност към други” [3]. Поддържането на 
здраве и добро състояние е отговорност на хората, но хората наемат лични тре-
ньори, които реално да бъдат отговорни за него. То е от значение и за перспек-
тивата на "работата по тялото" в социологията на тялото: хората аутсорсорсват 
собствените си тела на платените работници, за да запазят здравето си и да 
предотвратят заболявания [6].

Материал и метод
Изследването сме реализирали в период от 3 месеца с общ брой анкети-

рани 235 души и 19 въпроса в ликертова скала. На таблица 1 са представени 
демографските данни на изследваните лица.

 n %
Пол   

• Жена 113 48%
• Мъж 122 52%

   
Възраст   

• 18-25 37 16%
• 26-30 43 18%
• 31-35 79 34%
• 36+ 76 32%

   
Ниво на образование   

• Основно образование 2 1%
• Средно образование 21 9%
• Висше 203 87%
• Друго 9 4%

   
Спортувате ли?   

• Да 223 95%
• Не 12 5%

Таблица 1. Демографски данни

Иван Неделчев
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От изследваните лица с по-високо самочувствие, благодарение на спорт-
ната си активност, са 111 души или 47,2%. 31% считат, че придобиват по-голяма 
житейска мъдрост, докато 101 души изпитват допълнителна емоционална на-
ситеност от живота при активно спортуване. 

Едва 26% считат, че спортувайки могат да реализират добри приятелства 
и само 16% вярват, че спортът би им донесъл обществено признание. Близо 100 
души твърдят, че се сдобиват с вътрешна хармония, липса на противоречия и 
съмнения, а над 60% подобряват своята дисциплинираност, самоувереност и 
самоконтрол.

70% подобряват физическото и психическото здраве.
На фигура 1 е представена обобщена съпоставителна графика с всички 

изследвани твърдения. 

 
Фигура 1 Съпоставителна диаграма

Заключение
Несъмнено, ползите от практикуването на какъвто и да било спорт са 

много и разнообразни по своята същност и естество. Социалните аспекти, ко-
муникацията, общуването и обменът на информация по време на спорт са част 
от забавлението и удоволствието, които допринасят за възприемането на тре-
нировката с позитивни емоции и нагласи. Същевременно обаче в съвремието 
се наблюдава и сериозно преминаване в крайности, които не водят до желания 
резултат, а дори напротив – вредят и нарушават цялостното здраве на тренира-
щия. Спортът освен да подобрява дисциплинираността, самоувереността и са-
моконтрола (64% от анкетираните), които са едни от основните мотиви, трябва 
да носи на трениращия удоволствие, но не и да го лишава от личен и социален 
живот. Често срещано към днешна дата е явлението и при мъже, и при жени, 
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където тренировката за по-добър живот става единствена цел и смисъл, реално 
отнемайки качеството му.

Въпреки по-горе казаното, в изследването доказваме, че спортът с регу-
лярното му присъствие в живота е фактор, който качествено подобрява физи-
ческото и психическото здраве на спортуващия (69% от анкетираните).
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ПРОБЛЕМЪТ „СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“ – 
ФАКТИ, ИЗВОДИ И ОЧАКВАНИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

И СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ ИНОВАЦИИ
Илиян С. Ризов, Мариана И. Минчева-Ризова

THE SEXUAL EXPLOATATION – FACTS, CONCLUSIONS 
AND EXPECTATIONS FOR EDUCATIONAL AND SOCIO-

PEDAGOGICAL INNOVATIONS
Iliyan S. Rizov, Mariana I. Mincheva-Rizova

ABSTRACT: The article presents a brief overview of the situation in Bulgaria regarding the 
problem of sexual exploatation and educational and socio-pedagogical response of it on 
the level of primary prevention. The concept of D. Hingsburger for the prevention of sexual 
exploatation among young people with special educational needs is considered.

The authors present their experience with the implementation of D. Hingsburger’s concept 
in developing programs and models for non-formal education about the prevention of sex-
ual exploatation among young people with intellectual disabilities and young people with 
special social needs living under the conditions of the Roma ghetto. An analysis of some 
common characteristics of the both vulnerable groups is made.

KEY WORDS: sexual exploatation; traffick of human; prevention of risk behavior; D. 
Hingsburger’s “safety ring”; children and young people; special educational and special 
social needs. 

Изследването е финансирано по проект “Очаквания и удовлетвореност на 
участниците в образователния процес от обучението – втора част” (РД-21-
273/28.02.2019г.) на ДИКПО-Варна.

Проблемът за сексуалната експлоатация  
през призмата на трафика на хора в България
Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация е най-често докладваната 

форма на трафик в Европейския съюз. Жертвите предимно са жени и момичета 
от Централна и Източна Европа (включително България) [7]. 

По данни на Европейската Комисия, 67 % от регистрираните жертви на 
трафик в ЕС са жертви на сексуална експлоатация (от тях 95 % са жени или мо-
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мичета), следвани от жертвите на трудова експлоатация (21 %) и други форми 
на експлоатация (12 %) [8]. 

Според годишния отчет за 2018г. на Националната комисията за борба с 
трафика на хора (НКБТХ) към Министерския съвет, България продължава да 
бъде главно страна на произход за жертвите на трафик на хора. В ситуацията 
на засилващите се миграционни процеси страната ни започва да се превръща и 
в транзитна по отношение на жертвите на трафик [3]. Съгласно предоставени 
данни от Прокуратурата за регистрираните досъдебни производства продъл-
жава тенденцията мнозинството от жертвите на трафик да са жени и момиче-
та – приблизително 90 % от регистрираните случаи [2].

Основни изводи по отношение на тенденциите в трафика на хора, според 
Годишните доклади от 2017г. и 2018г. на НКБТХ, са: 1) Трафикът на хора с цел 
сексуална експлоатация продължава да е основна форма на това престъпление 
за България, като се забелязва ръст в идентификацията на жертвите на трафик 
с цел трудова експлоатация; 2) През разглеждания период огромно мнозинство 
сред жертвите остават жените, като броят на жените, жертви на трафик с цел 
трудова експлоатация, също е нараснал; 3) Има завишаване на броя на иденти-
фицирани случаи на трафикирани бременни жени с цел продажба на детето; 4) 
Расте значимостта на интернет и информационните и комуникационните тех-
нологии при всички елементи и фази на трафика на хора.

По данни на Министерство на вътрешните работи, НКБТХ и неправи-
телствени организации, работещи на терен, съществува ясно разграничение 
между профилите на жертвите по отношение на различните видове трафик, в 
които те биват въвлечени. В елитната и клубна проституция най-често биват 
въвличани момичета и жени от български произход, с добър и висок социален 
статус, добро образование. Към улично проституиране са склонявани момиче-
та и жени най-често от ромски произход: с нисък социален статус, ниско обра-
зование, или без образование.

Жертвите на международен трафик на хора с цел сексуална експлоатация 
са основно млади жени, предимно от ромски общности, с ниско или никакво 
образование, в затруднено материално положение. 

Към настоящия момент съществува тенденция на намаляване на насил-
ствените методи за набиране и въвличане на жертви в трафик на хора с цел 
сексуална експлоатация. За сметка на това, се засилва използването на така на-
речените „меки методи“, които предполагат използване на измама, финансова 
задлъжнялост, зависимости и предлагане на привлекателни оферти (дори за 
проституиране). Все по-популярен става т.нар. метод „лавърбой“ (от англий-
ски език loverboy: любовник, любим). Потвърждават се наблюденията от ра-
ботата на терен, че все по-характерно за явлението „лавърбой“ в България е 
преминаването му в „лавър-хъсбанд“ (lover-husband). Съществуват много слу-
чаи, в които сводниците се женят за своите жертви. Така се затвърждава зави-
симостта на жертвата от своя насилник като фигура на съпруг, който се грижи 
за семейството, съхранява парите в името на бъдещия им съвместен живот. По 
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силата на семейните ценности, не е допустимо съпругата да се противопостави 
и да предаде съпруга си. Ако съпругата забременее, нейният сводник съпруг 
може да продаде новороденото, или да го отглежда, експлоатирайки и него − 
чрез джебчийство или просия [1, 19].

Не са редки случаите, в които жени попадат в ситуация на трафик, докато 
търсят посредник за упражняване на сексуални услуги, като се следва и припо-
крива моделът „работник-работодател“. Увеличава се броят и на случаите, при 
които жертвата и трафикантът си разпределят приходите. При неспазване на 
този принцип и несвоевременно изплащане на парите от трафиканта, жертвата 
сигнализира правозащитните органи [2]. Констатира се също, че „при не малко 
случаи се отчита липса на осъзнаване за възможността за евентуално попадане 
в трафик на хора“ [2]. Предвид профила на жертвите, техният социален статус 
и новите форми на взаимоотношения между тях и трафиканта при много слу-
чаи се отчита липса на осъзнаване на възможността за евентуално попадане в 
трафик на хора.

Докладите на НКБТХ, както и други публикации, отразяващи проблема 
за сексуалната експлоатация, се фокусират предимно върху проблема „трафик 
на хора“, чиито жертви са преди всичко жени и момичета от ромски общности, 
което отговаря на реалността. Свързването на проблема „сексуална експлоа-
тация“ и „трафик“ с характеристиките на жертвите, отнасящи се до специфич-
ните им потребности, е значително по-рядко. Но трябва да се има предвид, че 
спрямо ромските общности действат множество взаимосвързани фактори на 
уязвимост1, един от които е факторът „увреждания“. Липсват точни данни за 
тежестта на този фактор, но наблюденията от работата на терен и свидетелства-
та в публикациите говорят за това, че той е много висок. 

Свързването на фактора увреждане с уязвимостта на ромските общности 
по отношение на сексуално насилие и трафик не е добре очертано в изследвани-
ята. Съществуват обаче сигурни свидетелства за влиянието на фактора уврежда-
не по отношение на уязвимостта на децата и жените в ромски общности. „Като се 
вземе предвид високият процент на умствени увреждания сред ромите, както и 
по-големият риск от насилие и експлоатация сред тези хора, поради традицион-
ните норми на отричане и това че са пренебрегнати от обществото като цяло, те 
са особено уязвими към всички форми на експлоатация и трафик“ [4, 46]. 

Съществуват проучвания сред жертви на трафик, които също посочват, 
че значителен брой от трафикираните лица страдат от умствени увреждания 
или психични разстройства. В докладите на Държавния департамент на САЩ 
през 2011г. и 2012г. относно трафика на хора се отбелязва, че съществува ръст 
на жените и момичетата с психични увреждания, които стават жертви на тра-
фик с цел сексуална експлоатация в Нидерландия [4].

1 Например сред факторите, които най-често се посочват са: бедност, безработи-
ца, ниско образование и липса на образование, риск от отпадане от образование, ниска 
здравна култура, сегрегация, труден достъп до социални и здравни услуги, увреждания, 
насилие, злоупотреба с наркотични вещества, семейна задлъжнялост.
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Факторът „специфични потребности“ към уязвимостта по отношение на 
сексуалната експлоатация в контекста на трафика на хора се признава и в офи-
циалните документи на Правителството на Р. България. В Годишния отчет на 
НКБТХ за 2017г. се казва следното:

„По данни от годишните доклади на НКБТХ и анализа на периодичните 
проучвания, много от случаите на жертви на трафик (както жени, така и мъже), 
касаят лица със специфични потребности като:

■ трайни здравословни проблеми и/или хронични заболявания;
■ трайни и/или продължителни физически нарушения и/или уврежда-

ния;
■ жертви с ментални нарушения и/или трайни психични/психиатрични 

разстройства;
■ при трафика на хора с цел организирана просия – в много от случаите 

лицата са с хронични заболявания, често с алкохолна зависимост, чес-
то са трайно безработни и/или бездомни“ [2, 11]. 

Наред с посочените по-горе рискови групи, в докладите се обобщава, че 
се запазва устойчива тенденцията все повече мъже и момчета да бъдат иденти-
фицирани като жертви на трафик (особено с цел трудова експлоатация и/или 
просия). Отчита се и регистриране на случаи на мъже, с различна сексуална 
ориентация и/или себеопределяне, въвлечени преди всичко в трафик с цел сек-
суална експлоатация [2, 12]. 

Както вече отбелязахме, обикновено публикациите се фокусират върху 
проблема за сексуалната експлоатация от гледна точка на трафика на хора с цел 
придобиване на доходи. По-недостъпна за изследване е територията на сексу-
алната експлоатация в интимните междуличностни отношения.

Проблемът за сексуалната експлоатация през призмата на 
междуличностните взаимоотношения и онлайн комуникацията
В изследователски доклад2, изготвен от няколко европейски страни, 

включително България, се казва следното: „Ние знаем твърде малко за изжи-
вяваните от самите млади хора междуличностно насилие и злоупотреба от 
интимния партньор в техните собствени интимни връзки. Освен това, много 
от съвременните европейски политики по закрила на детето в недостатъчна 
степен признават този вид насилие в интимните отношения между млади хора 
като проблем на закрилата на детето“ [5]. В доклада се посочва още, че „съ-
временните изследвания върху насилието в интимните отношения между мла-
ди хора са фокусирани главно върху насилието и злоупотребата лице в лице. 
Малко са националните и международните изследвания, които са насочени 

2 Изследването е проведено по проект: „Опазване на интимните отношения между 
тийнейджъри“ (Safeguarding Teenage Intimate Relationships STIR): Свързване на конте-
кста и рисковете онлайн и офлайн, Финансиран по Програма DAPHNE III от Европей-
ската комисия (https://www.safenet.bg/images/sampledata/files/STIRexecsummarybg.pdf)
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към честотата на ползване и към въздействието на новите технологии, включи-
телно сайтовете тип „социална мрежа“, върху преживяваните от младите хора 
междуличностно насилие и злоупотреба (МЛНЗ)“ [5]. Посочва се също, че но-
вите технологии могат да утежнят офлайн-изживяването на насилието, както и 
да представляват отделна форма на злоупотреба сами по себе си.

Изследването посочва, че между половината и две трети от момичетата 
на възраст от 14 до 17 г. и от една трета до две трети от момчетата от петте 
страни3 съобщават за преживяно МЛНЗ [5, 22]. Честотата на изживяно сек-
суално насилие варира при изследваните лица от посочените държави от 17% 
до 41% при момичетата и от 9% до 25% при момчетата. Според обобщените 
данни, повечето млади хора съобщават за изнудване, а не за прилагане на фи-
зическа сила. Момичетата в Англия и Норвегия съобщават най-често за такива 
случаи, като една от всеки три съобщава за някаква форма на нежелано сексу-
ално действие [5, 24]. Проучването измерва набор от фактори, влияещи върху 
уязвимостта по отношение на МЛНЗ. Сред тях не са включени такива, които 
са свързани с наличието на специални образователни и специални социални 
потребности на преживяващите МЛНЗ. 

През последните няколко години, съдейки по издаваните информацион-
ни и образователни материали (включително, онлайн), се наблюдава нара-
стващ интерес към проблема за сексуалната експлоатация сред младите хора, 
включително и сред тези със специални образователни и специални социални 
потребности. 

По отношение на младите хора със специални образователни потребно-
сти проблемът става все по-очевиден, което се дължи преди всичко на поставя-
нето му от заинтересовани родители, организации и институции, в които жи-
веят деца със специални образователни и специални социални потребности. 
Те обикновено разглеждат сексуалната експлоатация в отношенията между 
младежите като част от по-общия проблем: недостатъчното базово сексуално 
образование за тази група млади хора, или изобщо липсата на такова. Безпо-
койството на родители и професионалисти допълнително е провокирано от 
онлайн-предизвикателствата, с които трябва да се справят младите хора, има-
щи сериозен дефицит на личностни и социални умения.

Националният център за безопасен интернет в България констатира, че 
българските деца все по-често попадат на вредно съдържание в интернет. По 
данни на изследване, проведено през 2016г, „около 15% от децата споделят, че 
през последната година са били притеснени или уплашени от нещо, което са 
видели онлайн, което е ръст с около 10% спрямо 2010г. Вероятността това да 
се случи се повишава с възрастта на децата, но нарастването спрямо 2010г. е 
валидно за всички възрасти“ [6, 3]. Особено тревожно е, че по данни на същата 
организация, една трета от българските деца са общували онлайн с човек, кого-
то не са срещали на живо. „Най-притеснителното е, че около една пета от тези 
деца са се срещали на живо с хора, с които първо са се запознали в интернет. В 

3 Държавите са: Англия, България, Италия, Кипър и Норвегия.
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сравнение с 2010 г. значително повече тийнейджъри са готови да предприемат 
подобна стъпка, като може да се каже, че за децата над 15 годишна възраст за-
познанството с хора онлайн се е превърнало в норма“ [6, 4]. В същото време, 
повече от половината деца не споделят с родителите, когато нещо ги е притес-
нило в интернет. Около 44% от децата никога не се споделяли, а около 19% поч-
ти никога не са споделяли на родителите си [6, 4].

Превенция
В отговор на проблемната ситуация, в България е приета Национална 

стратегия за борба с трафика на хора (2017−2021г.) и се изпълняват годишни 
национални програми за предотвратяване и противодействие на трафика на 
хора и закрила на жертвите.

Превенцията на рисково поведение преминава през намаляване влия-
нието на факторите на уязвимост, но комплексните икономически и социални 
проблеми в България ще продължават да обуславят сегашната ситуация, свър-
зана с трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

Макар че държавата разкрива свои структури за борба с трафика на хора, 
на равнище на практически дейности по отношение на първичната превенция 
има още много какво да се желае. 

Образователната система не предлага възможности за системна работа с 
учениците по превенция на рисковото поведение, включително на сексуалната 
експлоатация. Разработени са стандарти за образователно съдържание, които 
имат отношение към проблема, но организацията на учебните предмети и съ-
държането в тях не отразяват държавните изисквания. Съществуват училища, 
в които се работи по проблемите на трафика на хора, но предимно в клубни 
форми, чието функциониране е силно зависимо от наличието на финансиране 
по проекти.

Неформалното образование и социално-педагогическата работа на ули-
цата (мобилна работа с млади хора) в сферата на превенцията на рисковото 
поведение в повечето случаи е оставено на инициативата на НПО, а финанси-
рането не е постоянно и често пъти е въпрос на шанс. 

Центровете за настаняване от семеен тип, в които живеят деца със спе-
циални образователни и специално социални потребности, обикновено също 
не разполагат с ресурс за работа по проблема. Нерядко проблеми, възникнали в 
резултат на сексуално експлоатиране в междуличностните отношения, се пре-
връщат в повод за отнемане на свобода и права на младите хора и не мотивират 
предприемането на превантивни и образователни действия с тях. 

В очакване на образователни и социални иновации
Както вече бе посочено, момичетата и младите жени от ромски общно-

сти, децата и младите хора, живеещи в институции, както и децата и младите 
хора с увреждания са групите с най-висок риск по отношение на въвличането 
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в сексуална експлоатация. Значителни части от тези уязвими групи се припо-
криват. Много деца и младежи попадат едновременно в тези групи и изпитват 
многократно усиленото въздействие на дискриминацията и стигматизацията 
по здравословен, полов и етнически признак.

Дефицитът от социално-педагогически и образователни интервенции 
спрямо тези групи се отчита не само в България, но и в други държави, които 
имат по-добре развити социални и образователни системи. До тези изводи се 
достига в проучвания, които засягат децата и младежите с увреждания [13], [14], 
[16]. Същевременно се търсят отговори на проблема, като се създават модели и 
програми за обучение по превенция на сексуалната експлоатация, приложими в 
различни сфери на работа с деца и младежи с увреждания. Въпреки трудности-
те по тяхното въвеждане, които често са свързани с преодоляването на инсти-
туционални бариери, обществени нагласи и др., съществува значителен опит в 
държавите, които проявяват по-висока чувствителност към проблема за викти-
мизацията на хората с увреждания. С успех например се ползват изследванията 
и практическата работа на D.Hingsburger (Канада), чиито опит се разпространя-
ва във Великобритания и други държави, включително и България. 

„Пръстенът на безопасността“ е концепция на D.Hingsburger (1994), коя-
то според него възниква от клиничната практика, основаваща се на убежде-
нието, че хората с увреждания се нуждаят от набор от умения, които им дават 
възможност или да отблъскват нежелан натиск за сексуална експлоатация, или 
да съобщават за такъв веднага след възникването му [9]. Авторът дефинира 6 
области за самозащита: 

■ сексуално образование, 
■ отстояване на личното пространство, 
■ умение да казваме „не“, 
■ наличие на доверен човек, с когото да споделяме, 
■ познаване и отстояване на собствените права, 
■ здравословна концепция за себе си и самоувереност.
На основата на тази концепция са разработени модели и програми за 

обучение на млади хора със СОП (интелектуални затруднения и други). Кон-
цепцията е възприета от българо-английски екип (Бирмингам, Варна) и на ней-
на основа са разработени програми за обучение на млади хора със специални 
образователни потребности (СОП) и на млади хора със специални социални 
потребности (ССП).4 Въпреки големите различия в начина на живот на двете 
групи – млади хора със СОП, които имат интелектуални затруднения и млади 
хора със ССП, които живеят в условията на ромско гето, поради високото рав-
нище на тяхната уязвимост те се сблъскват с аналогични проблеми.

Съдържанието на програмите и моделите за обучение, които използват 
концепцията, се разкриват от следните компоненти от „пръстена на безопас-
ността“:

4 Проект „HOPE“ (JUST 2015/RDAP/AG/MULT/9873), финансиран по програмите 
„Дафне“ и „Права, равенство и гражданство на ЕС“, изпълняван от BILD (Бирмингам), 
EASPD (Брюксел), Социална асоциация „Св.Андрей“ (Варна).
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Сексуално образование. D.Hingsburger отбелязва, че сексуалното обра-
зование е подобно на езиковото обучение [9]. За хората с интелектуални ув-
реждания назоваването на различни части от своето тяло може да е проблем и 
това отнема възможността им да съобщават за евентуална злоупотреба с тях. За 
децата и младежите със ССП (живеещи в условията на гето) често пъти оставе-
ни без образование и семейни грижи, също може да се отбележи този проблем. 
Те се затрудняват в правилното назоваване на частите на тялото и особено в 
случаите, когато не владеят български език, а майчиният им език е много беден. 

Сексуалното образование трябва да научи младите хора, че сексуалнос-
тта е добра и здравословна част от начина на живот на всички хора [12]. Много 
хора с увреждания обаче са научили, че сексът е лош, сексът е мръсен и сексът 
ще ги вкара в беда [10]. Тази нагласа често пъти се поддържа от служителите в 
институции и организации, работещи с хора с увреждания. Не са малко млади-
те хора със ССП, които също мислят по този начин, като много често тези те-
хни убеждения се съпътстват от агресивни прояви за доказване на собственото 
полово превъзходство, отмъщение и др. Сексуалното образование, което сега 
липсва или е недостатъчно за двете групи деца и младежи, би трябвало да пред-
ставя интимните отношения като нормален начин на взаимодействие, който 
изисква спазването на правила и норми, произтичащи от равноценноста на 
половете и личните права на всеки. Тази норма на поведение обаче често пъти 
среща страховете и неразбирането на родителите/семействата на младежите и 
от двете рискови групи. Работата с родителите за преодоляване на техни пред-
разсъдъци, свързани със сексуалността на младите хора и половите им роли, 
е задължително условие, когато се въвежда сексуално образование. И това ус-
ловие не се отнася само до работата с родителите на младежите от посочените 
уязвими групи. По отношение на риска от въвличане в сексуална експлоатация 
трябва да се мисли за уязвимостта на всички млади хора.

Следващият компонент от „пръстена на безопасността“ се отнася до от-
стояване на личното пространство. Запознатите с начина на взаимодейст-
вие между младите хора в гетата (включително и в сегрегирани училища) отбе-
лязват, че те често се характеризират с експресивна емоционалност, но съще-
временно – и със силно изразена агресивност, стигаща редовно до нарушаване 
на междуличностни пространства. Както децата от гетото, така и децата със 
СОП и от институции имат проблем с придържането към своето собствено 
пространство и отстояването на това право. 

Докато младите хора със СОП, независимо от това дали живеят в инсти-
туция или в домашни условия, изпитват проблеми с възприемането на своето 
лично пространство, заради това, че често са силно протектирани от персона-
ла или от техните родители, при „свободните“ млади хора от гетата в голяма 
степен е обратното. Тяхното неумение да спазват граници, да отстояват своето 
лично пространство и да не навлизат в чуждото пространство по-скоро се дъл-
жи на това, че тези норми не се изработват в семействата им, а преди всичко на 
улицата, която обитават в по-голяма част от времето си.

Илиян С. Ризов, Мариана И. Минчева-Ризова
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Неумението да се спазват граници често се проявява в следващия ком-
понент от „пръстена на безопасността“ – умението да се казва „не“. Както за 
младите хора с интелектуални затруднения, така и за тези, които са със ССП, 
често пъти е проблем да разберат, че „не“ означава „не!“. „Не“ е за този, който 
го чува и „не“ е за този, който го казва. Това е основно умение, на което трябва 
да се научат и което се предвижда във всяка програма за превенция на сексуал-
ното насилие, доколкото това умение осигурява способност на личността да се 
противопоставя на насилие и да докладва за случая.

Младите хора и от двете уязвими групи изпитват трудности, когато тряб-
ва да дадат отказ на неприемливи за тях предложения. Това е обяснимо с ни-
ската им самооценка и лесното им попадане в зависимост от междуличностни 
отношения. Често пъти те трудно различават истинското от неистинското при-
ятелство, добрите от недобрите взаимоотношения, честността от лъжата. Това 
води до отсъствие на надеждни междуличностни отношения, както и на посто-
янни, развиващи се с времето приятелства, изградени на равноценност и парт-
ньорство, особено между представители на двата пола. Оттук идва и трудност-
та да се постигне следващата част от защитния пръстен − наличие на доверен 
човек, с когото можем да споделяме.

Драматично е, че точно хората, които имат най-голяма нужда да говорят 
за своите проблеми, обикновено са обградени от възрастни или връстници, 
които не искат да ги чуят. Затова, младите хора от гетата или институциите 
трябва да получават подкрепа да осъществяват по-разнообразни контакти с 
връстници и възрастни. Те трябва да бъдат научени, че изразяването на чув-
ства, изслушването на другия и споделянето на проблеми е напълно нормално 
в общуването с другия (от същия или от другия пол). Това създава чувство за 
сигурност и радост в общуването. Наличието на доверен човек често пъти може 
да бъде спасителен пояс за много млади хора, които са били обект на насилие, 
тормоз. Довереният човек е този, пред когото сексуално експлоатираният или 
заплашван травмиран млад човек може да разкрие своята тайна. Довереният 
човек може да го подкрепи в докладването на случай на насилие и тормоз пред 
хора и институции, които могат да помогнат. 

Да разбираш своите права и да ги отстояваш е друг компонент от 
„пръстена на безопасността“. Достойнство и защита са основополагащите нача-
ла, обединяващи хората в разбирането и отстояването на своите лични права. 
Те включват както гражданските аспекти на правото като договор между граж-
дани, така и дълбоко личностните основания да се чувстваш достоен и защитен. 
На преден план излизат: „Имам право да говоря за нещата, които ме вълнуват.“; 
„Имам право на уважение, защото съм равностоен на всички, независимо от това 
какво мога и не мога, дали съм ром, турчин, жена или мъж, беден или богат.“; 
„Имам право на свобода – да избирам нещата, с които да се занимавам, без да 
преча на другите.“; „Имам право да поискам подкрепа, когато се нуждая от нея.“ 

Да имаш здравословна концепция за себе си и да бъдеш уверен в себе си 
е последният компонент от съдържанието на „пръстена на безопасността“. Той 
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сякаш надхвърля отреденото му мястото, защото до голяма степен е основание, 
първопричина на някои от изредените по-горе защити. Според Hingsburger 
двете главни самоизявления, свързани със здравословното самочувствие, са 
„аз съм желан/а“ и „аз съм силен“ [9]. Тези две послания се усвояват чрез вза-
имодействие на човека с околните. Защото, „докато не можем да „дадем“ само-
чувствие, със сигурност можем да го отнемем“ [11].

Опитът на авторите на настоящата статия в работата с млади хора със 
СОП (интелектуални затруднения) и със ССП (младежи, които живеят в ус-
ловията на ромско гето) показва, че между тях съществуват много общи про-
блеми, с които те се сблъскват в сферата на междуличностните си отношения. 
Двете групи млади хора, макар и стоящи в представите на хората твърде отда-
лечено и неподлежащи на сравняване, се оказват много близки по отношение 
на тяхната уязвимост. Това на първо място означава, че процесите на стигма-
тизация и виктимизация си пробиват път „ръка за ръка“ не само там, където 
обществото се е „оттеглило“, например гетата, но и там, където смята, че е „на-
стъпило“ – в грижите за хората с увреждания и институциите за млади хора. 

На следващо място, трябва да се запитаме все по-настоятелно за цената, 
която плащаме за образование, което по абсурден начин стои извън жизнено 
важните потребности на децата и младите хора. Да се запитаме също и каква е 
вероятността един млад човек да бъде „уцелен“ от неформална образователна 
програма по превенция на сексуалната експлоатация, както и колко родите-
ли трябва да се надяват на случайни инициативи, за да се чувстват сигурни за 
своите деца. 
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КЛУБ „ПЪТЕШЕСТВЕНИК“ – ГРУПА ЗА ОБУЧИТЕЛНИ 
ЗАТРУДНЕНИЯ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, 

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“, ФАЗА 1 И 2
Йонка Тр. Николова

CLUB „TRAVELER“ – GRUP OF TRAINING DIFFICULTIES 
IN GEOGRAPHY AND ECONOMY, „YOUR HOUR“ 

PROJECT, PHASES 1 AND 2
Yonka Tr. Nikolova

ABSTRACT: Interest in geography is growing, because one is part of the natural environ-
ment. He lives in it and is dependent on it. Nowadays, there is much talk about missing and 
disappearing plant and animal species, the destructive power of fire, water, and wind, but 
we forget about the man and his role and complicity in these negative processes. That is why 
we need to be not only empathize but also responsible for our present and future.

KEYWORDS: education, geography, high school, education process, extracurricular activity

Интересът към географското знание и познание през последните години 
става все по-голям тъй като човек е част от природната среда, която обитава и е 
все по-зависим от нея. Днес се говори много за т.нар. разумно природоползва-
не, за изчезнали или изчезващи растителни и животински видове, за разруши-
телната сила на огъня, водата и вятъра, но като, че ли забравяме човека и него-
вата роля и съучастието му в много от негативните процеси, които започнаха 
да съпътстват живота ни на планетата Земя. Затова трябва да бъдем не само 
съпричастни, но и отговорни към настоящето и бъдещето си. Географията като 
„древна“ и същевременно „млада“ наука би могла да ни отрезви и помогне в 
намирането на така желаната от нас положителна промяна, която всички днес 
наричаме – рационално природоползване.

Географията провокира, открива, дефинира, анализира, синтезира и 
апликира проблемите на човечеството върху лист хартия, учебник, справочна 
литература, карта, атлас, и така проблемите на природата и хората в различни-
те точки на света стават разпознаваеми от всеки.

В нашата образователна система важно място заемат т.нар. природни на-
уки – география и икономика, физика и астрономия, химия и опазване на окол-
ната среда, биология и здравно образование. Те създават цялостната картина 
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на процесите в природата, обясняват техните закономерности и акцентират 
върху взаимовръзката човек – природа, природа – човек затова още през I век 
Клавдий Птолемей е дефинирал: „Географиите са най-ценните книги“. 

Обучението по география и икономика носи идейни послания, които 
пряко кореспондират с гражданското образование, защото хората са част от 
света, който обитават и активната страна във взаимоотношенията с природата. 
Заниманията в т.нар клубове по интереси, групи за работа с деца и ученици 
и много други форми на класна и извънкласна работа, независимо от тяхната 
формулировка, позволяват на учителя да бъде гъвкав и иновативен, да превър-
не обучението в диалог, да се фокусира върху различни по степен на трудност 
задачи, да пътешества, открива и изследва заедно с подрастващите, светът, 
който ги заобикаля, да търси,намира и предава послания, да проектира и из-
гражда в тях чувство за отговорност, познавателна активност, съпричастност 
или т.нар. обща интелектуалност. Казано по друг начин знанията придобити 
по съответната учебна дисциплина география и икономика трябва да намират 
приложение навсякъде, защото те носят идеята за единство на образователния 
процес, цялостта и холизма на човешкото познание изобщо.

Нуждата от разбиране и разумна дейност в географското пространство е 
една от причините, които ме провокираха да се включа в проекта на МОН „Тво-
ят час“. Моят досегашен педагогически опит ми показа, че за подрастващите е 
труден преходът от интердисциплинарният предмет човекът и обществото към 
две нови учебни дисцилини всяка от, които има свой предмет и свои методи на 
изследване –история и цивилизация и география и икономика. Учебната дис-
циплина география и икономика е предизвикателство за учениците от 5. клас, 
които нямат абстрактно-пространствено мислене, което много ги затруднява 
при възприемането и омислянето на теми като: „Градусна мрежа“, „Климат“, 
„Кръговрат на водата“ и много други. Затова с оглед подобряване на моята ра-
бота с бъдещите петокласници направих допитване до учениците в 4. клас в 
края на учебната година, за да проуча техните нагласи към материя, която по 
принцип ги затруднява, защото обхваща две културно-образователни области: 
Обществени науки и гражданско образование и Природни науки и екология. 

Анкетата обхвана 13 деца. Три момчета и 10 момичета.От тях 3 деца със 
СОП. Среденият успех на учениците от НВО в 4. клас по човекът и обществото 
е –добър (4.00).

Моите въпроси и техните отговори:
extracurricular activity

въпрос отговор
Защо според вас учебникът е озаглавен 
Човекът и обществото? 

Човек-хората; Обществото – група от 
хора – семейство, клас, отбор;

Какъв материал изучавахте през измина-
лата година в часовете по човекът и обще-
ството?

природните особености на България; ис-
торическото минало на България;

Клуб „Пътешественик“ – група за обучителни затруднения по география и икономика...



436

Кой урок/раздел беше най-достъпен като 
текст, понятиен и илюстративен материал 
за Вас?

природни области на Родината

Кой урок/раздел беше най-труден за Вас 
като основен текст, понятиен апарат, зада-
чи за самостоятелна работа и др.?

България през средните векове

Какво според Вас изучава учебният пред-
мет география и икономика?

държавни символи; условни знаци; фор-
ми на релефа; икономика-стопанство; 
търговия;

Както се вижда от анкетата на конкретните въпроси са дадени конкретни 
отговори, защо тогава в 5. клас се получава разминаване между теория и прак-
тика? Възможните причини-отговори са следните:

1. С възрастта се развиват се не само зрителната, но и слуховата, двига-
телната и емоционална памет;

2. Променя се характеристиката на основните логически операции;
3. „Нагледно-действеното и нагледно-образното мислене отстъпват на 

абстрактно-логическото мислене;
4. Стремеж към самостоятелност и др.
Общата възрастова характеристика на учениците от 4-5. клас предполага 

унифициране на техните нужди от: усъвършенстване на възпитателно-образо-
вателната работа с класа с цел създаване на позитивен микроклимат; унифи-
цирани модели на изисквания към децата; положително стимулиране на уча-
щите се.“[2] Подпомага личностно развитие на учениците чрез „индивидуална 
работа, работа по двойки, групи и др. с цел преодоляване на пропуски в ин-
телектуалната, естетическата, нравствената и емоционално-волевата сфера на 
личността; включване в активна учебно-изследователска дейност на базата на 
техните интереси и склонности.“[2]

В 5 и 6. клас започва формирането на географската култура на учениците, 
която е част от тяхната обща култура и включва освен основни и фундаментал-
ни знания за Земята като планета и континентите, но и конкретни умения /ком-
петенции/, които са специфични за съответната учебна дисциплина. А именно: 
„компетенции в областта на българския език; математическа компетентност; 
социални и граждански компетентности; умение за устойчиво развитие и здра-
вословен начин на живот; инициативност и предприемчивост; дигитална ком-
петентност; умения за учене.“[1]

Часовете за извънкласна дейност позволяват излизане извън рамката на 
стандартизираната урочна единица, провокират творческото мислене на учи-
тел и ученика, позволяват равностойното участие на деца със СОП, подтик-
ват учениците към инициативност и креативност. Извънкласната дейност дава 
възможност за нов тип взаимодействие между учителя и учениците, основано 
на интеракцията, води до промяна на техните роли, до социологизация на об-
разователния процес, отличава се със засилена дейност на ориентация, насо-
чена към формиране на компетентности. Клуб „Пътешественик“ е една добра 

Йонка Тр. Николова



437

възможност да бъдат разгледани в повече от един час теми, които залягат в 
учебната програма като 1 час, но всъщност залагат ключови знания и умения. 

Часовете за извънкласна дейност предполагат и участие на родители-
те с цел приобщаването им към училището и училищните дейности, в които 
техните деца са активни участници и съавтори. Активизират положителното 
отношение на родителската общност към учебния процес и по такъв начин 
родителите осъзнават своята роля, място и значение в различните училищни 
дейности и заемат своето място в процеса: учител-ученик-родител. 

През изминалия период членовете на клуб „Пътешественик“ опознаха 
земните сфери чрез основните процеси, които протичат в тях, пътешестваха с 
водната капка Фери, загубиха се със слончето Джули в пустинята, и моделираха 
своето първо 3D животно от саваната. За тях много интересни бяха т.нар. от 
мен игри на въображението. Ето пример за една такава игра на тема „Аз създа-
вам своя форма на релефа“.

Ще Ви бъдат необходими само зелен, син и жълт лист хартия, малко въ-
ображение и слънчево настроение.

1. Намачкайте с ръце зеления лист хартия. Така Вие ще създадете своя 
форма на релефа. Вашите ръце ще я моделират така както биха я създали вул-
каните или земетресенията.

2. Поставете Вашата първична форма на микрорелефа върху плоскост /
чин, маса/ или друга равна повърхност. Ще видите, че след Вашата намеса иде-
алната земна повърхност вече се е деформирала.

3. С двете си ръце събирайте към центъра хартията /така се създава илю-
зия за издигане на дадената земна форма/, след това се опитайте да върнете 
вашата форма /листа хартия/ в изходна позиция. С ръцете си всъщност Вие ще 
пресъздавате различните движения на земната кора: нагъвателни, постъпател-
ни или разломни /в един момент Вашия лист хартия ще се скъса/.

4. От жълтия лист хартия създайте нашето Слънце като просто съберете 
или намачкате листа на кълбо. То ще нагрява Вашата микроформа на релефа 
и ще бъде причината да се появят първите пукнатини в нея. От часовете по 
човекът и природата Вие знаете, че твърдите тела се разширяват и свиват при 
промяна на температурата.

5. Както сами се досещате синия лист ще се привърне в малки капки 
дъжд. Просто накъсайте листа на малки парчета. Нека да завали и да „охлади“ 
земната повърхност. 

6. Когато тези процеси се повтарят многократно в природата в продъл-
жение на години, те довеждат до постепенното разрушаване на скалите като се 
започне от съвсем малки пукнатини и цепнатини.

Не забравяйте да обяснявате на учениците какво правите и защо.Така не 
само ще си припомните и ученото, но и кои са вътрешните и външните земни 
сили, които създават и разрушават релефа.

Клуб „Пътешественик“ – група за обучителни затруднения по география и икономика...
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ФОРМИРАНЕ НА НАЧАЛНИ ТВОРЧЕСКИ 
СПОСОБНОСТИ У ДЕЦАТА ОТ ПОДГОТВИТЕЛНА 
ГРУПА В УСЛОВИЯТА НА ПРОЕКТНА ПРАКТИКО-

ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ 
Йорданка Ст. Пейчева, Ивелина Н. Алексиева

FORMATION OF INITIAL CREATIVE ABILITIES 
IN CHILDREN FROM PREPARATORY GROUP IN 

CONDITIONS OF PROJECT PRACTICAL ACTIVITY
Yordanka St. Peycheva, Ivelina N. Alexieva

ABSTRACT: Through this project we present our concept of creating didactical conditions 
for the realization of a creative process in the construction and technology training. We 
believe that project-based training is an appropriate form for carrying out targeted peda-
gogical work, providing enough time to achieve meaningful results in the practice-applied 
activity of children and providing opportunities to unlock their creativity. As important 
factors of success we take into account the interest of children in the subject and the imple-
mentation of an open type of training.

KEY WORDS: Project-based training, open learning, creativity, design and technology.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Според Л. Десев „Творчеството е висша най-активна форма на човешката 
дейност, насочена към преобразяване на действителността и създаване на нови, 
оригинални продукти в сферата на материалното и духовно производство“ [2].

Творческа дейност наричаме всяка дейност на човека, която създава нещо 
ново, независимо дали създаденото от нея е някакъв предмет от външния свят 
или е някакво настроение на ума, или чувството, което живее и се разкрива 
само в самия човек [1]. Творческите възможности на човека не са нищо посто-
янно и неизменно, а непрекъснато се развиват. За да се постигне развитието на 
детското творчество, е необходима продължителна и задълбочена подготовка. 
От непосредственото подреждане до първото смислено изменение на отделен 
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елемент от образеца стои период на продължителна съзнателна подготовка, при 
която се поставя началото на формиране на творческа способност. Постепенно 
условията за проява на детско творчество се усложнава и стъпка по стъпка се 
изгражда истинската личност.

Детската градина има задължението да се грижи както за знанията и 
уменията на децата, така и за ръста на творческите им възможности. Една от 
главните задачи на педагозите в подготвителна група е формирането на пози-
тивно отношение към бъдещата учебна дейност и на готовност за училищно 
обучение. Формирането на психологическа готовност за училище предполага 
съчетаване на игрова, продуктивна, учебна и други видове дейност. За пости-
гането на ефективност в обучението на 5–6-годишните деца е необходимо да се 
формира мотивирано, положително, емоционално отношение към дейността в 
подготвителна група на детската градина. 

Работата по проект се определя като една от иновационните стратегии, 
ориентирани към активното учене. При тези стратегии преподаването и учене-
то се осъществяват чрез голям брой дейности, които са обединени около една 
централна тема, проблем или цел. Работата по проект днес се разбира като тема 
за проучване (изследване) в контекста на дидактическите задачи. Ефектив-
ността ѝ се определя както от теоретичните познания, така и от практическите 
действия, които осъществяват обучаемите в процеса на работа. Важна дидак-
тическа особеност на работата по проект е нейният прагматичен и социално 
ориентиран характер. Поставят се действително съществуващи проблеми, как-
то от глобален, така и от местен характер.

Създател на идеята за проектите е Д. Дюи. В началото на 20. век той кон-
статира и показва връзката между демократизирането на обществото и обуче-
нието чрез проекти. Дюи обосновава необходимостта от използването в обуче-
нието на „метода на проектите“, като стъпва на идеята за „учене чрез действие“. 
Проектът се свързва с разработването на тема през по-продължителен период 
от време, в резултат на което се получава конкретен резултат (продукт).

Практико-приложният характер на технологичното обучение разкрива 
големи възможности за участие в проекти, при които продуктът обикновено 
има материален характер [3].

Разкриването на оптимални условия за формиране и развитие на кре-
ативни личности е изключително актуална днес. Необходимо е внедряването 
на нови модели за обучение, при което децата трябва да се научат да мислят, 
да развиват творческите си способности, да бъдат гъвкави и приспособими. В 
тази връзка считаме, че проектно-базираното обучение е подходяща форма за 
осъществяване на целенасочена педагогическа дейност, осигуряваща достатъч-
но време за постигане на значими резултати в практико-приложната дейност 
на децата и предоставя възможности за отключване на тяхната креативност. 
Ето защо си поставихме за цел да изследваме възможностите на проектното 
обучение по конструиране и технологии за формиране и развитие на творче-
ските способности у децата от подготвителна група. 

Йорданка Ст. Пейчева, Ивелина Н. Алексиева
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Задачите, чрез които реализираме целта, са:
1. Да се проучи педагогическият опит за прилагане на проектната форма 

на организация в учебно-възпитателния процес в образованието и конкрет-
но – в областта на технологичното обучение.

2. Да се проучи състоянието на проблема в обучението на децата в дет-
ската градина.

3. Да се разработи и апробира проект на тема „Празници и обичаи в на-
шия живот“, чиято реализация да се осъществи в система от ситуации и из-
вънситуационни занимания по конструиране и технологии в подготвителна 
група на детска градина „Пролетна дъга“, гр. Шумен.

Обект на изследването са резултатите от учебно-възпитателната работа 
по конструиране и технологии на децата от подготвителната група.

Предмет на изследването са творческите способности на децата в проце-
са на експерименталното проектно обучение.

Експерименталното обучение се реализира под формата на проект на 
тема: „Празниците и обичаите в нашия живот“. 

Целта на проекта е: Развитие на творческите способности у 6–7-годишни-
те деца при подготовката за празници чрез реализиране на отворено обучение. 

Задачи на проекта: 
– Проучване на литература за изясняване на проблема за развитие на 

творческите способности.
– Проучване на празниците: Сурваки, Баба Марта, Великден, Гергьовден.
– Планиране на практико-приложна дейност, в условията на която се из-

работват изделия и празнични украси.
– Разработване на стратегия за осъществяване на творчески подход в 

практическата дейност на децата.
– Усвояване на подходящи техники.
– Осъществяване на връзка с родителите на децата с цел – участие в про-

екта.
Крайният резултат е организиране на празници, свързани с тематиката 

на проекта. 
Работната хипотеза, която трябваше да проверим в процеса на експери-

менталното обучение, формулирахме по следния начин: ако се подбере подхо-
дяща за децата и родителите тематика, правилно се организират, дидактически 
и материално обезпечат дейностите по проекта и се създадат необходимите 
педагогически условия за неговата реализация в условията на технологичното 
обучение, очакваме да се формират и развият творческите способности на де-
цата в по-висока степен.

Основни етапи в изследователската ни работа:
Констатиращ етап – обхваща периода на проучване на литературата по 

проблема, уточняване на понятията, разработване на концепция за експери-
мента: проблем, тема, предмет и обект, цел и задачи, хипотеза, методика на из-
следването, установяване еквивалентността на ЕГ и КГ. 

Формиране на начални творчески способности у децата от подготвителна група...



442

Формиращ експеримент – през този период технологичното обучение на 
децата от експерименталната група се осъществява чрез система от ситуации, 
обединени от целта на проекта. Провежда се в периода месец ноември 2017 – 
април 2018 година.

Проектът включва 4 теми, които се реализират в регламентирани ситуа-
ции по конструиране и технологии и в извънурочни занятия, в които участват 
и родители. 

Тема „Сурваки“ 
В регламентираната ситуация обогатихме представите на децата за праз-

ника „Сурваки“, запознахме ги със специфичните материали и елементи за ук-
раса на сурвакници и тяхната символика. Изработихме нанизи от пуканки и 
сушени плодове.

В извънурочната дейност деца и родители изработиха самите сурвакни-
ци. Съвместната им работа бе наситена с положителни емоции, налице бяха 
учтивия тон, взаимопомощ между отделните екипи, имаше радост в очите на 
децата и усмивки в техните родители.

Тема „Баба Марта“
Когато искаме да провокираме желанието и творческите способности 

на децата за работа, е много важна предварителната подготовка. Подготвихме 
презентация по темата, в която включихме легендата за появата на мартеница-
та, направихме табло с разнообразни модели на мартеници, осигурихме разно-
образни материали.

В редовното занятие обогатихме представите на децата за текстилните 
влакна, усъвършенстване на уменията за работа с прежда и по-специално опе-
рациите усукване и промушване, децата изработиха мартеници. В допълни-
телното занятие с родителите те използваха наученото в изработването на по-
сложни модели, които иначе сами нямаше да могат да направят. Самите роди-
тели бяха много активни и някои от тях показаха на децата интересни техники 
за украса. С всички мартеници оформихме кът в детската градина. 

Тема „Великден“ 
В ситуацията по конструиране и технологии се придържахме към целите, 

заложени в учебната програма – развитие на уменията за декориране на пред-
варително зададени форми – яйца, поставки за яйца чрез съчетаване на различ-
ни линии и декоративни елементи. 

В извънурочната дейност, с подкрепата на родителите, колекцията от де-
корирани великденски яйца и украса се обогати. Заедно направихме изложба.

Тема „Герьовден“
В регламентираната ситуация обогатихме представите на децата за пред-

мети и символи, свързани с местните обичаи при празнуване на Герьовден. Из-
работихме основно цветя за украса на празничната сцена, която направихме в 
двора на детската градина.

Във второто занятие родителите заедно с децата изработиха още цветя, 
направиха люлки и елементи за декори. Включиха се в подготовката на костю-
мите за тържеството, което се състоя в чест на празника. 

Йорданка Ст. Пейчева, Ивелина Н. Алексиева
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Самият празник беше наситен с много емоции, танци, в които с желание 
участваха и деца, и родители.

Като цяло, с експерименталното обучение искахме да покажем, че репро-
дуктивната дейност може успешно да бъде съпроводена с продуктивна, при 
която има условия за развитие на творческите способности на децата. До го-
ляма степен мотивацията за проява на творчество се стимулира както от тема-
тиката, по която се работи, така и от възможностите за изява и не на последно 
място – съвместната работа с родителите. Поставянето на децата в ситуация 
на сътрудничество със своите близки, както и силната им мотивация за учас-
тие в изложби и празници, провокират до голяма степен тяхната креативност, 
укрепва самочувствието им и увереността, че са способни да дадат своя дял в 
създаването на празнична атмосфера. Освен това работата по проект осигуря-
ва повече време за реализация на поставените цели и задачи. Така например в 
първата съвместна с родителите дейност се отзоваха много малко родители, 
докато накрая почти всички дойдоха и се включиха в инициативите. 

През ІІІ етап се провежда контролния експеримент – с помощта на тест 
№ 2 се измерват резултатите от експерименталната работа.

За измерване на резултатите от педагогическото изследване формирахме 
следната система от критерии и показатели: 

І критерий: Продуктивност 
Показател 1 – Способност за довършване на композиция. 
Показател 2 – Способност за внасяне на изменения в дадена композиция.
ІІ критерий: Проява на оригиналност 
Показател 1 – Способност за цветово изграждане на композицията
Показател 2 – Проявена креативност при подбора и комбинирането на 

материали, техники, инструменти.
Показател 3 – Способност за формообразуване.
Условно въведохме 3-степенна скала за оценяване на резултатите, полу-

чени от изпълнението на практическата задача от Тест № 2 за установяване на 
изходно ниво:

Ниска степен – изцяло се осъществява репродуктивна дейност (детето 
се придържа към изпълнение на изделието по предложения образец).

Средна степен – внасяне на незначителни промени, проява на частична 
оригиналност, съчетана с елементи на репродуктивност (детето работи пре-
димно по образеца, но в отделни детайли внася минимални изменения).

Висока степен – осъществяване на творчески подход при решаването на 
задачата (детето внася съществени промени).

За установяване наличието и степента на развитие на творческите спо-
собности е необходимо децата да бъдат включени в специално организирана 
за целта творческа дейност, да преминат през решаването на творчески задачи 
и да бъдат оценени чрез системата от критерии и показатели. За целта в тест № 
2 сме подготвили практическа задача, а с получените резултати се обезпечава 
информация по съответните показатели.

Формиране на начални творчески способности у децата от подготвителна група...
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Ключ за измерване на получените резултати: 
І Критерий: продуктивност
Показател 1: Способност за довършване на композиция
Измерва се според умението на децата за довършване на образеца, под-

готвен от учителя: 
ниска степен – детето се придържа към изпълнение на апликацията по 

предложения образец – 1т.;
средна степен – детето добавя един елемент към предложената компози-

ция – 2т.;
висока степен – добавяне на повече от 1 нови елементи – 3т. 
Показател 2: Способност за внасяне на изменения в дадена композиция:
ниска степен – не се правят изменения в предложената от учителя ком-

позиция – 1т.
средна степен – правят се незначителни изменения в предложената от 

учителя композиция – 2 т.;
висока степен – детето прави повече от 1 изменение в композицията – 3 т. 
ІІ. Критерий: оригиналност
Показател 1: Способност за цветово изграждане на композицията:
ниска степен – изцяло репродуктивна дейност – 1 т.;
средна степен – незначителни промени в цветовото изграждане – 2 т.;
висока степен – подбрани са нови, подходящи цветове – 3 т.;
Показател 2: Проявена креативност при подбора и комбинирането на 

материали, техники, инструменти:
ниска степен – осъществява се изцяло репродуктивна дейност – 1 т.
средна степен – детето прави малки промени, предимно дорисува някои 

елементи – 2 т.
висока степен – детето използва различни техники от тези, които при-

състват в образеца, различни материали, различни инструменти – 3 т.
Показател 3: Способност за формообразуване
ниска степен – осъществява се изцяло репродуктивна дейност – 1 т.
средна степен – детето прави незначителни промени (не повече от 1) във 

формата на елементите – 2 т.
висока степен – изработва се картичка, в която има нови форми, различ-

ни от предложените в образеца – 3 т.
Анализ на получените резултати
Резултатите от проведения тест за установяване на входното ниво на екс-

перименталната и контролната групи показват, че нивото на знания и умения в 
изследваното направление са приблизително еднакви. Това ни дава основание 
да ги включим в изследването.

Йорданка Ст. Пейчева, Ивелина Н. Алексиева
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Диаграма №1
Графично представяне на резултатите от теста за входно ниво на 

експерименталната (ЕГ) и контролната група (КГ)
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Анализ на резултатите от изходното ниво, получени от изпълнението 
на практическата задача от Тест №2

Резултатите по показател 1 към І критерий показват, че значително по-
високо е нивото на уменията на децата от ЕГ за довършване на композиция, 
представена като образец от учителя – 75%, спрямо контролната – 36,4%.

Средно ниво са показали децата в ЕГ с 15%, а в контролната – това са по-
ловината – 45.5%. Децата, оценени с ниско ниво на изследваните способности, 
в експерименталната група са 10%, а в контролната – 18,18%.

Диаграма №2
Способност за довършване на композиция
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Считаме, че по-високите постижения на експерименталната група спря-
мо контролната са резултат от творческия подход и творческата атмосфера, 
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която създадохме по време на експерименталното обучение. За това допринесе 
и работата с родителите, които допълнително създадоха мотивация и желание 
за работа у децата. Самите те даваха предложения за постигане на оригинал-
ност на всички изделия, които се изработваха. В процеса на работата идеите на 
учителя се допълваха и развиваха.

Резултатите, получени по показател 2 към І критерий сочат, че експери-
менталната група отново доминира с по-високи резултати, спрямо контрол-
ната. 65% от децата в експерименталната група внасят значителни промени в 
предложения образец на картичка, а в контролната подобни резултати има при 
27,2%. Разпределението в проценти по отношение на средното ниво показва, че 
15% от децата в ЕГ внасят незначителни промени, докато процентът при КГ е 
значителен – 36,4%. 20% от децата от ЕГ не променят нищо в картичките си, а в 
КГ това са 36,4%.

Диаграма №3
Способност за внасяне на изменения в дадена композиция
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Изследване на показател 1 към II критерий: Проява на оригиналност:

Диаграма № 4
Способност за цветово изграждане на композицията
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Децата от експерименталната група изработиха по-различни от образеца 
картички в цветово отношение, спрямо децата от контролната група. Цветове-
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те бяха добре подбрани и съчетани подходящо. Високо ниво показаха 80% от 
ЕГ, срещу 54,5% в контролната. Изцяло репродуктивна беше дейността на 5% от 
децата в ЕГ, а в контролната – 18,18%.

Измерването на показател 2, свързан с възможността за самостоятелен 
избор на инструменти и материали, показва приблизително сходни стойности 
на получените резултати:

Диаграма № 5
Проявена креативност при подбора и комбинирането  

на материали, техники, инструменти
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В експерименталната група 50% от децата използват различни от учителя 
инструменти или материали, а в контролната – 27,2%. Освен ножицата като ин-
струмент те използваха перфоратори с различен профил, за да получат различни 
фигури. Съответно в средното ниво в ЕГ попадат 20% от децата, а в КГ – 45,5%. 
Ниско ниво са показали 30% от ЕГ и приблизително толкова е % в КГ – 27, 2. 

Причината за сравнително ниските резултати си обясняваме с недоста-
тъчния технически опит на децата – не само, че не работят често с повече от 
един инструмент, а това е ножичката, но и че не познават твърде много видове 
хартия и техните свойства, за да ги използват в работата си.

Диаграма № 6
Способност за формообразуване
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По този показател има съществени различия в получените резултати на 
двете групи, особено във високото ниво. 82% от децата в ЕГ са постигнали раз-
нообразие, предимно във формата на цветята. Някои са насложили елементи 
един върху друг, други са разположили елементите по различен начин един 
спрямо друг и са се получили като цяло друга форма, има и добавени собстве-
ни елементи. Подобно ниво са постигнали двойно по-малко деца от КГ – 41%. 
В ЕГ децата, показали ниско ниво са едва 4%, а в КГ са 18%. С 14% са оценени 
постиженията на децата в средното ниво в ЕГ, а с 41% – в КГ. 

Влияние върху резултатите безспорно е оказало експерименталното обу-
чение, където са предоставени повече условия и възможности за творчески 
подход. Проектът, свързан с тематиката на различни празници, повишава мо-
тивацията на децата за постигане на разнообразие в крайния продукт, значение 
има и работата с родители, които също показват възможности за обогатяване 
на украсите, които се изработват.

Изводи:
1. Проектното обучение създава предпоставки за по-задълбочено ус-

вояване на знания и умения в определена област. По-дългият период 
от време осигурява възможност за изпробване и реализиране на раз-
лични форми за организация, сътрудничество, стратегии и методи на 
преподаване, за да се разгърне максимално творческият потенциал на 
децата.

2. Има възможност за запознаване с повече видове материали и техники 
за техническата им обработка. 

3. За осигуряване на необходимото време за подготовка и реализация 
на отделните етапи от проекта, е целесъобразно съчетаването на за-
дължителните ситуации по конструиране и технологии с извънситу-
ационните занимания, в които вземат участие и родителите.

4. Участието на родителите в експерименталното обучение оказва влия-
ние върху работата на децата – от една страна самите те се явяват като 
допълнителен източник на нови знания и умения, а от друга – те са 
помощници, съмишленици, работещи заедно, за да създадат значими, 
оригинални продукти, заредени с много любов и емоции, което стиму-
лира децата към изява и развитие на творческите им способности.

5. Стремежът към постигането на значим резултат, който ще се презен-
тира пред аудитория, мотивира допълнително децата да създадат про-
дукти с по-високо качество.

6. Самият учител може да използва разнообразни методи и подходи 
в различните часове, за да провокира креативността на децата и да 
прецени кои дидактически средства са най-подходящи. Наред с тра-
диционните методи трябва да намерят място интерактивните методи, 
богатото онагледяване и вариативността като подход, за да се провоки-
рат и развият творческите способности на децата.
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В заключение можем да обобщим, че получените резултати потвържда-
ват верността на нашата хипотеза, че създаването на подходящи педагогически 
условия за реализиране на целенасочена работа по определена тема в услови-
ята на проектно обучение води до повишаване на творческите способности у 
децата.
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КОНЦЕПЦИИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ 
УМЕНИЯ НА ДЕЦАТА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

СЪС СРЕДСТВАТА НА БАСКЕТБОЛНАТА ИГРА
Ирен Й. Пелтекова

CONCEPTS FOR INCREASING OF PHYSICAL SKILLS  
OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL AGE WITH  

THE MEANS OF BASKETBALL PLAY
Iren Y. Peltekova

ABSTRACT: In the report are concerned two aspects of basketball training in pre-school 
age. First one – to be discovered basketball play potential as a mean for supporting devel-
opment of basic physical skills of children. Second one – to be introduced the principles of 
sports event organization. 

Conclusions from investigation of this issue show that physical culture and sport exercises 
with elements of basketball play for the children from pre-school age must be funny, to in-
crease basketball skills, to include all kinds in an active way in demonstration of practices 
and often exchange of them.

KEY WORDS: physical activity, kids at 3-7 years age, physical culture and sport, training, 
planning, organization, practice, basketball

Увод
Периодът между 3-7-годишна възраст е важен за физическото развитие 

на детето и неговата дееспособност. Затова правилното планиране на учебния 
процес, който подпомага развитието на двигателните умения на децата, изис-
ква задълбочени познания. Адекватното планиране е особено важно, когато в 
обучението се прилагат средствата на физическото възпитание и спорт. 

Актуална тенденция е все по-ниската възраст, на която децата започват 
да практикуват различни видове спорт. С всички предимства и недостатъци на 
ранната подготовка по спорт, методиката на обучение трябва да отговори на 
необходимостта от изготвяне на специализирани методически програми [3].

Организирането на практическо занимание по баскетбол за децата от 3 
до 7-годишна възраст е отговорен педагогически процес. Спортният педагог 
трябва да има както отлични познания за баскетболните средства и методи за 
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обучение, така и за строежа на тялото, функционалните възможности на орга-
низма, промените, които настъпват при физическо и емоционално натоварване 
при работата с деца в тази възраст.

Постепенното активно приспособяване на децата към околната среда 
чрез целенасочени въздействия върху сетивните органи (възпитание), съобра-
зени с възрастовите особености, повишават и активизират мозъчните функции 
и променят динамиката на развитие в различните периоди [3].

Изключително важно при работа с деца е използването на разнообразни 
средства и методи, оптимални форми на организация на обучение, съобразени 
с възрастта. Важно е пред подрастващите да се поставят задачи, които да бъдат 
достъпни за тях, съгласно възрастта, индивидуалните особености, степента на 
умствено и физическо развитие [3].

Детският вариант на спорта баскетбол „като колективна игра развива чув-
ство на принадлежност към колектива и подготвя децата към „отборен дух“, раз-
вива самоконтрол и способности за оценка на собствените възможности“ [2].

Е. Р. Яхонтова (1987) казва, че „децата на 6–7 – годишна възраст могат 
да изпълняват сравнително сложни по координация движения, съчетания на 
движениятя на ръце и крака, но движенията им са нестабилни и лесно се нару-
шават при наличието на препятствия. Командите и обясненията на треньора 
не влияят на възприятията на децата, а словесните команди слабо влияят на из-
пълненията на движенията. Всичко това се обяснява с недостатъчното разви-
тие на кората на главния мозък при децата и ниското ниво на взаимодействие 
на нервните клетки“ [4].

На тази възраст децата повече се уморяват от еднообразната дейност, из-
искваща точност. Подражателните действия отстъпват място и към 6–7-мата 
година се изместват от изпълнението на самостоятелни действия [1].

Във връзка с казаното си поставихме за цел да представим възможност-
ите на баскетболната игра като алтернатива за подпомагане развитието на дви-
гателните умения на децата в детските градини.

За реализирането на целта си поставихме за решаване следните задачи:
1. Да се проучи какви двигателни умения се развиват със средствата на 

баскетболната игра при деца в предучилищна възраст;
2. Да се направи анализ на заниманията по баскетбол за деца в предучи-

лищна възраст.
Обект на изследване е обучението по баскетбол.
Предмет на изследване са децата от 3 до 7-годишна възраст и възмож-

ностите на баскетболната игра за усъвършенстване на тяхното физическо и 
двигателно развитие.

Обсъждане по темата
Много е важно баскетболната програма, предназначена за деца, да бъде 

динамична и гъвкава. Според успеваемостта на групата програмата трябва да 
може да се модифицира и адаптира, за да бъде полезна за обучението на децата.

Концепции за подобряване на двигателните умения на децата....
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Разпределението на децата в групи е съобразено с възрастовите им осо-
бености: първа група 3–3,5-годишни, втора група 4–5-годишни, трета група 
5–6-годишни, четвърта група 6–7-годишни. Съобразно възрастовото разпреде-
ление по групи обучението по баскетбол се разделя на четири курса.

Курс 1: Какво мога да правя с моето тяло. Първа група (3–4-годишни)
За правилното двигателно развитие на тази възраст се изисква детето да 

опознае своето тяло, да научи какво може да прави с него, да контролира дви-
женията си, да придобие локомоторни и нелокомоторни умения. „Локомоция е 
способността на човека да се движи или от едно място на друго, или около оста 
на тялото“ [5].

С помощта на баскетболните упражнения може да се постигне по-добро 
и целенасочено развитие на всички тези умения.

Целта на обучението по баскетбол на деца от тази група е те да проявят 
любопитство към своите възможности и към играта. Преподавателите тряб-
ва да насочат вниманието на децата и да ги запознаят с обкръжаващата ги ба-
скетболна среда и учебните пособия – топка, баскетболен кош, конуси, спортни 
екипи, състезание, собствен отбор, противников отбор. Децата научават и ба-
скетболна терминология – кош, точки, ловене, подаване, стрелба в коша, дри-
бъл, нападатели, защитници.

В тази възраст е препоръчително обучението на елемента ловене и пода-
ване да започне с балони и надуваеми топки. Стрелбата в коша се изпълнява 
първоначално през обръчи за художествена гимнастика, поставени да висят на 
баскетболния кош. Елементите без топка са скачане, бягане и ходене в права 
посока и назад, спиране, пивотиране (въртене на един крак на изпълнено на 
две или четири стъпки). Указанията към децата са да скачат като зайчета, жаби, 
да стоят на един крак като щъркели. Много е важно децата да научат частите на 
тялото си и как могат да го балансират.

Курс 2: Какво мога да правя с топка. Втора група (4–5-годишни)
Децата в тази възраст не обичат да чакат и губят бързо фокус, когато уп-

ражненията се изпълняват бавно. За всяко дете е желателно да има топка, да 
няма чакане, което е свързано с нареждане в определена последователност. Кръ-
говите тренировки със станции е много добър вариант при работата с деца на 
тази възраст. Препоръчително е времето да бъде до 4 мин. за всички станции.

За да се привлече вниманието на детето, е важно в този период да се гово-
ри за невербалните сигнали за общуване като в ежедневието на децата това са: 
махане с ръка за довиждане и за поздрав, докосването на показалеца към уст-
ните за тишина, показването на повдигнат палец за одобрение. В обучението 
по баскетбол невербалното общуване се проявява например когато треньорът 
показва един, два или пет пръста за различна игра, която трябва да се изпълни 
от децата, да прави официалните жестове на съдиите като крачки, двоен дри-
бъл, едноминутно прекъсване.

Децата трябва да знаят, че ходенето, без да тупкат топката, е крачки, че 
при „едноминутно прекъсване“ всички деца отиват при треньора и той им дава 
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указания за играта. Децата се научават да имитират движенията и да ги свърз-
ват с определени действия.

Всяко дете трябва да получи внимание и похвала. Бъдете позитивни и 
насърчавайте децата да се забавляват.

Курс 3: Как да играя с други деца. Трета група (5–6-годишни)
Ако децата са тренирали две години, обучението продължава с игрови 

елементи от баскетболната игра 1 на 1, 2 срещу 0, 2 срещу 1, 2 срещу 2. На тази 
възраст се използва баскетболна топка с размер 3.

Освен със зрителни сигнали е важно децата да се запознаят и със звуко-
вите и предназначението на свирката от треньора. При един сигнал може да се 
изисква децата да спрат своята дейност, при два сигнала да образуват кръг, при 
три сигнала да седнат на земята и т.н.

Когато се играе игра от два отбора, е добре да има цветни потници с номе-
ра. Това ще помогне на децата при заучаването на цифрите и цветовете. Също 
така ще помогне и при баскетболното обучение да се знае кои деца са собствен 
отбор и кои противников.

Курс 4: Аз тренирам баскетбол. Четвърта група (6–7-годишни)
В този период става пренасочване на децата от детската градина към учи-

лище. За да направите този етап успешен и той да продължи, треньорите тряб-
ва да поддържат връзка с родителите и те да бъдат запознати с бъдещи възмож-
ности децата им да продължат да играят. Насърчавате родителите да заведат 
децата си да гледат баскетболни мачове на най-добрите отбори.

При обучението на тази възраст (ако децата са минали предишните три 
курса) всеки треньор трябва да изгради своята концепция за това на кои еле-
менти от играта да наблегне спрямо развитието на децата в групата – ловене и 
подаване, защита, стрелба в движение, стрелба от място, овладяване на топката 
след неуспешна стрелба.

Когато правите учебни игри, научете децата да спазват правилото за 24 
секунди в нападение, да могат те да свикнат да играят както бързо, така и по-
бавно и да си подават повече на брой пъти топката.

По време на всичките курсове е добре да се обяснява на децата, че във всяка 
дейност се използват специфични думи, които описват дадени предмети и дей-
ности. Научете децата, че някои от думите имат двойно значение и се използват по 
различен начин в баскетболната игра: шут, кошница (basket), ринг, мрежа и др. В 
края на обучението децата на тази възраст трябва да знаят основната баскетболна 
терминология: кош, ринг, табло, стрелба от наказателната линия, фаул, забивка, 
спорна топка, край на времето, второ полувреме, почивка, нападение, защита.

Организация на занимание по физическо възпитание и спорт  
с елементи от баскетболната игра
Първата стъпка към добрата организация е планирането, както на от-

делното занимание, така и за учебната година. Всяко планиране трябва да за-
вършва с отчет за извършената дейност. Трябва да има много добре обмислен 
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план за самите занимания. Препоръчително е тези планове да се пишат. Трябва 
да се знае броят на децата, за да се осигурят необходимият брой учебни посо-
бия и екипировка.

Основата на всяка спортна програма за детската градина трябва да 
включва основните физически умения, които се развиват със средствата на ба-
скетболната игра и подготвят детето да умее да се наслаждава на уменията си. 
Този възрастов период е най-важният за двигателното развитие на детето, зато-
ва правилното планиране на двигателното развитие изисква умения за контрол 
на учебния процес.

Втората стъпка е съдържанието на заниманието. Подборът на упражне-
ния е ключов момент. На този етап се използват много подвижни и подготви-
телни игри. Подберете такива игри, че всички деца да постигнат успех. В про-
тивен случай те ще се обезсърчат и ще загубят интерес. Факт е, че на всяко ниво 
всички играчи се радват на успеха и работата на треньора е да направи това 
възможно, било в по-малка или по-голяма степен.

Игрите са неизменна част от баскетболното занимание за деца в тази въз-
раст, но само с игри децата няма да развият баскетболните си умения правилно. 
В заниманието винаги трябва да се включват упражнения, които не са толкова 
забавни за децата, но са много важни за обучението им. Винаги трябва да се рабо-
ти за развитие на конкретно баскетболно умение. Добре е, когато се работи върху 
конкретно умение, то да бъде последвано от игра, която включва елемент от него.

Третата стъпка е времетраенето на заниманието. Прогнозното време за 
работа с децата в тази възраст е 20 – 35 мин. като за първа група е 20 мин. По-
степенно се увеличава и достига до 35 мин при децата от четвърта група.

Новите упражнения са в началото на заниманието. Упражненията са с 
максимална продължителност от 3 до 5 мин. Препоръчително е децата да знаят 
след всяко упражнение какво следва и така ще бъдат по-мотивирани да завър-
шат поставената задача, особено ако тя е по-трудна за тях.

Пример 1: обяснението на елемента е 2 мин и изпълнението по него 2 – 3 
мин. Следва игра с този елемент 2 мин, почивка 30 сек.

Пример 2: обяснение 2 мин, специфично баскетболно упражнение от 2 до 
4 мин, следва игра от 1 до 3 мин, което е равно от 5 до 9 мин. Това е оптималното 
време за усвояване на специално баскетболно умение.

Включете децата в организацията на тренировката, така те ще бъдат ан-
гажирани постоянно (пример: да се подредят конуси, да се поставят обръчи на 
определени места и други лесни задачи).

Четвърта стъпка е постигането на дисциплина по време на заниманието. 
Всяко обучение, за да бъде ефективно, изисква търпение. Важно е децата да се 
забавляват, но също така е важно и на треньора да му бъде приятно. Също е 
много важно децата да не се наранят Това предполага създаването на определе-
ни правила, с които да се създаде дисциплина като например:

По време на тренировка не се носят играчки:
Не говорете, когато треньорът говори;
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След сигнал със свирка всички да застанат на място и погледнат към тре-
ньора;

Не хвърляй топките срещу друго дете.

Заключение
Основата на всяка баскетболна програма за деца в предучилищна въз-

раст трябва да включва развиване на базови двигателни умения. Обучението в 
тази възраст трябва да се фокусира върху придобиване на умения чрез прак-
тиката. Тези умения трябва в по-късен етап да помогнат на децата да играят 
правилен баскетбол.

Основните движения, използвани при обучението по баскетбол в преду-
чилищна възраст, са бягане: напред, встрани, назад; спиране, стартиране (тръг-
ване), скачане, въртене (пивотиране), дрибъл, стрелба в коша, ловене и подава-
не на топка (лека и с по-малък обем).

Специализираните физически упражнения, използвани за осъществява-
не на баскетболната игра, помагат за изграждане на двигателни умения, които 
са полезни за детето в неговото ежедневие и същевременно с това му носят 
наслада при практикуването на играта.

През този възрастов период се формират специализирани двигателни на-
вици, които остават за цял живот.

С помощта на упражненията по баскетбол се стимулира развитието на 
нервните клетки и взаимодействието между тях, подобрява се бързината и 
обемът на зрителното възприятие, устойчивостта на вниманието, скоростта на 
възприеманата информация и кратковременната памет.

Разнообразните баскетболни движения, взаимодействията между децата 
по време на игра, постоянно изменящата се игрова обстановка са отлично сред-
ство за развитие на двигателните качества на децата, формирането на стойката, 
укрепването на здравето.

Заниманията по физическо възпитание и спорт с елементи от баскетбол-
ната игра за децата от предучилищна възраст трябва да са забавни, да развиват 
баскетболни сръчности, да включват активно всички деца при изпълнение на 
упражненията и да има чести промени на упражненията.

Всяко обучение, за да бъде ефективно, изисква търпение, затова трябва 
да се спазват следните принципи:

Всяко дете трябва да получи внимание и похвала!
Приобщете родителите към спортната кауза!
Бъдете позитивни и насърчавайте децата да се забавляват!
Забавлявайте се и Вие!
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МОДЕЛ НА ИНОВАЦИОННИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Ирина Б. Стоянова

MODEL OF INNOVATIVE EDUCATIONAL 
TECHNOLOGIES IN PRESCOOL AGE

Irina B. Stoyanova

ABSTRACT: An important condition for creating a modern educational environment is 
to apply new educational means, methods and technologies. The aim of this publication 
is to present a systematized model of innovative educational technologies and their ap-
plication to preschool children. The proposed technologies – laptop technology, information 
technologies and gaming technologies have contributed to stimulating the cognitive interest 
of children by creating a suitable environment that activates and stimulates the cognitive 
activity of the child.

KEYWORDS: preschool education, model, innovative educational technology, cognitive 
interest.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Увод: В съвременната образователна система се налага необходимостта 
да се прилагат нови методи, средства и технологии, които да са насочени към 
формиране на нагласи за учене през целия живот, за усвояване на ключови уме-
ния и компетентности, които да подготвят човека за справянето му в конку-
рентната среда още от ранна детска възраст.

В този контекст една от приетите препоръки, които държавите членки на 
Европейския съюз следват е да подпомагат и подобряват развиването на клю-
чови компетентности от ранна детска възраст и през целия живот за всички 
хора, като част от националните стратегии за учене през целия живот [15].

За подобряване на образованието допринасят следните основни факто-
ри: първият е качеството на учителите и на преподаването. Учителите иг-
раят важна, главна роля в процеса на предаване на умения, умения и знания, 
както и за насърчаване на международните перспективи в ранна възраст живо-
та на човека. Вторият фактор е свързан с ученето през целия живот, а третият 
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фактор са иновациите и цифровите технологии, свързани с нови възможности 
за преподаване и подходи за учене [16].

За осъществяване на Предучилищното образование е необходимо да се 
създадат условия за цялостно развитие на детската личност и придобиване на 
съвкупност от компетентности, които се изразяват в знания, умения и отно-
шения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното об-
разование. Компетентностите се определят като очаквани резултати от въз-
питанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група 
по образователни направления [13, 14], [1].

В тази връзка целта на предучилищната педагогика е да определи най-
подходящите съвременни технологии за осигуряване на пълноценно лично-
стно развитие на всяко дете и да предложи условия за изява на неговия потен-
циал и на неговите способности, а също и да изясни интелектуалното, познава-
телното, говорното, социално-емоционалното, физическото и мотивационното 
развитие на 3 – 7-годишните деца. Да предложи на тази основа съответни фор-
ми и средства за работа с тях [12].

Съобразявайки се с това разработихме детерминиран базов модел за 
иновационните образователни технологии за 6 – 7-годишните деца в предучи-
лищна възраст. За целта проектирахме Модел №1 за иновационните техноло-
гии представен в друга публикация [9]. В него осветляваме иновационните тех-
нологии като резултат на еволюцията на иновациите и технологиите, и тяхната 
симбиоза.

Посоченият модел разкрива възможности за развитие на модела за ино-
вационните технологии във възпитателно-образователния процес на 6 – 7-го-
дишните деца в зависимост от тенденциите на развитие на интелектуалните 

технологии в образователното пространство, като за 
целта периодично и селективно проведохме нови из-
следвания върху отделни компоненти на системата.

На базата на този модел разработихме и модел 
№ 2 за приложение на иновационните образовател-
ни технологии. Целта на настоящата публикация е 
да представи систематизиран модел на иновационни 
образователни технологии и приложението им при 
децата от предучилищна възраст.

Изложение. Моделът е конструиран и съобра-
зен със законовата и нормативна база на предучи-

лищното образование и реалните процеси и закономерности на системата.
На базата на концептуалните постановки в настоящия модел планирахме 

15 педагогически ситуации, по които трябваше да се реализира обучението на 
6 – 7-годишните деца от експерименталната група. 

В предложения модел на иновационни образователни технологии в пре-
дучилищна възраст конструираме, разглеждаме и прилагаме три основни ком-
понента като иновационни средства, методи и форми: лапбук технология, ин-
формационни технологии и игрови технологии.
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Предложените технологии допринасят за стимулиране на познавателния 
интерес на децата. За да възникнат познавателните интереси от съществено 
значение е създаване на подходяща среда, която да доведе до активизиране и 
стимулиране на познавателната дейност у детето.Според Ю. Дончева тя трябва 
да се организира така, че да удовлетворява потребността, тоест да е разно-
образна, нова, интересна, емоционална и т.н. При това положение възниква 
познавателният интерес, който активизира и стимулира познавателната дей-
ност [4].

Прилагането на познавателните дейности допринася за формиране на 
понятия у децата. Това се потвърждава и от К. Велчева Чрез прилагането на об-
щите познавателни дейности се разкриват необходимите и достатъчни при-
знаци на понятията, проявени в конкретни обекти и процеси, и се формират 
понятията [2].

Първият компонент на който се спряхме за създаването на нашия Модел 
на иновационни образователни технологии в предучилищна възраст е Лапбук1 
технологията.

Лапбук технологията предоставя големи възможности за установяване 
на междупредметни връзки и за интегриране на образователното съдържание. 
Учителят има възможност сам да определи как да работи с лапбука може да се 
работи индивидуално, по групи и с цялата група. Тази информативна книжка 
може да се използва в педагогическата ситуация за усвояване и затвърждаване 
на определено образователно съдържание. 

Целите на педагогическата ситуацията се реализират чрез педагогическа 
технология „Лапбук“, която включва методи и техники – в лапбука такива са 
показ на образец, показ на действие, обяснение, мозъчна атака, дискусия; твор-
чески задачи, обучаващи игри и социални проекти; средства и материали – 
хартия, подходящи текстове, илюстративен материал, пъзели и др. 

Чрез Лапбук се акцентира на интерактивното обучение с децата от пре-
дучилищна възраст. Интерактивността2 в рамките на педагогиката, може да се 
сведе до дидактическите методи, приложими при работа в група, където вза-
имодействието между партньорите е на преден план. Оттам интерактивното 
учене може да се реализира чрез взаимодействие и диалог между обучаващ и 
обучаван, между самите ученици, както и между учещия и учебните средства 
включително и техническите средства (компютърни продукти, учебни книги, 
аудио и видео материали и др. [5]

В тази връзка интерактивните методи като иновация спомагат за създа-
ването на нова образователна реалност. Целта им е повече и по-качествени вза-
имодействия между участниците в процеса на обучение. Чрез интерактивните 

1 Лапбук – малка сгъваема информационна книжка, в която са събрани всички ма-
териали по дадена тема.

2 интерактивност – „интер“ (заедно, между) и „активност“ (енергичност, действие, 
инициативност), което се отнася до взаимодействието между обучаващ и обучаван, как-
то и между самите учещи или между членовете на една учебна (работна) група (клас).
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методи се получават едновременно знания, формират се умения и се изграждат 
навици [Дионисиева, сп. „Педагогика“,кн. 7, 2015, с.1020].

За създаването на Лапбук технологията приложихме интерактивни 
методи[представени и в друга публикация [10]. При използването им е необ-
ходимо да се приложат различни интерактивни подходи, които гарантират ус-
пешното 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); 
социални проекти – драматизации, приказки, песни; изучаване и затвърждава-
не на новия материал (интерактивна лекция, работа с нагледни пособия, „дете 
в роля на учител“, „всеки учи всеки“, мозайка, използване на въпроси, видео и 
аудио материали) и др. [12].

Поради специфичните възрастови особености на децата при изработва-
нето на Лапбук се спряхме на следните интерактивни методи:

✓ Творчески задачи – учебни задания, които изискват от децата възпро-
изводство на информация, творчество, доколкото заданието съдържа 
елемент на неизвестност и има няколко подхода. Това предполага по-
ставяне на задачи за пресъздаване поведението на герои от литературно 
произведение, моделиране на образи и предмети, илюстрация на при-
казка. По този начин децата имат възможност да избират сами какъв ще 
е образът, но и средствата, и методите за постигане то му. Тези задачи 
позволяват да се създаде основа за взаимообучение, сътрудничество, 
общуване на всички участници в образователния процес ( и педагога).

✓ Обучаващи игри е интерактивен метод, много подходящ за предучи-
лищна възраст поради това, че доминира игровата дейност. Най-под-
ходящи са ролеви, подвижни и дидактични игри. При ролевите игри 
децата изпълняват реални действия в измислена ситуация. Това сти-
мулира познавателната активност, предлага им образци за подража-
ние, създава условия за упражняване в реално поведение, моделира 
взаимоотношенията им. 

✓ 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) [12].

В структурата на нашия модел и за осъществяване на нашето изследване 
към творческите задачи включихме – моделиране на образи и предмети; илюс-
трации и оригами; участия на децата в подготовката на празници.

Към обучаващите игри приложихме – дидактични игри, подвижни игри, 
ролеви игри, творчески игри и интерактивни игри.

В социални проекти включихме – работа с нагледни пособия, разкази и песни.
Вторият компонент, който включихме в структурата при конструиране-

то на модела са Информационните технологии. Към хардуерните технологии 
съотнесохме – таблет, лаптоп, компютър, интерактивна дъска, мултимедиен 
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проектор и програмируеми играчки. При со-
фтуерните технологии включихме използване-
то на образователни приложения и програми. В 
случая специализиран софтуер за мултимедий-
ни презентации и интерактивна дъска. 

В контекста на нашите идеи става въпрос 
за практико-приложно използване на: програ-
мируеми играчки, таблет, лаптоп, компютър, 
интерактивна дъска и мултимедиен проектор. 

Третият компонент от структурата на Модел №2 са игровите педагогиче-
ски технологии (представени са и в други публикации)[11].

Понятието игрови педагогически технологии съдържа в себе си група от 
похвати, методи и формиза организация на педагогическия процес. Те са част 
от педагогическия процес и включват разнообразни упражнения и игри.

Педагогическата ситуация протичапредимнопод формата на игра: Ос-
новна форма на педагогическото взаимодействие е педагогическата ситуация, 
която протича предимно под формата на игра [12].

Игровите технологии се използват в организацията на педагогическия 
процес, като целите към които са ориентирани са многостранни. Й. Факирска 
пространно ги определя както следва: разширяване на познавателната дей-
ност; използване на знания, умения и навици в практическата дейност; разви-
тие на общоучебните умения и навици; формиране на определени умения и на-
вици, необходими в практическата дейност; развитие на трудовите навици; 
възпитаване на самостоятелност и воля, на общителност и сътрудничество, 
на комуникативност; и др.[12].

Друга иновативна педагогическа технология е технологията на групова-
та работа. Независимо, че тя е известна отдавна, всепризната е нейната ак-
туалност като средство за индивидуализиране и диференциация на учебния 
процес. Считаме, че е напълно приложима в Модела на иновационни обра-
зователни технологии. Успешното съчетаване на индивидуалната и груповата 
работа води до усъвършенстване на придоби-
тите знания, умения, навици и способите на 
познание.

Чрез игровите технологии се цели ре-
шаването на познавателни, развиващи и въз-
питаващи задачи [3].

За осъществяване на нашия експери-
мент приложихме следните игрови педагоги-
чески технологии: дидактични игри, игри с ин-
терактивна програмируема играчка, мулти-
медийни игри (компютърни) и Лапбук – игри.

За да усвоят неусетно учебното съдър-
жание в игрова форма на децата могат да се 
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предоставят и интерактивни играчки като интерактивна пчела (със светлин-
ни и звукови индикации на действията) – играчката изпълнява зададените от 
детето команди. Образователният продукт „Забавните пчелички“3 включва 
интерактивната играчка Bee-Bot игрални картони и методически указания за 
работа. С интерактивната пчела учителят може да осъществи поставените цели 
и задачи за дадена ситуация, като използва различни дидактични игри с прид-
вижване на пчелата върху работното поле. Например игрите: „Назови и разка-
жи“, „Напред – назад“ и др. Акцентът при пакета „Забавните пчелички“ (работа 
с интерактивната пчела) е върху формиране на пространствените представи и 
логическо мислене.

„Умната писалка“4– забавна интерактивна играчка. Писалката предста-
влява електронен уред – играчка, която реагира със светлинни и звукови сиг-
нали (утвърдителна мелодия), в зависимост от конкретните действия на детето 
при работата с образователнитекарти, коитоса от комплекта назабавната ин-
терактивна играчка. На посоченитекартисанаписаниразличнивъпроси. Напри-
мер: въпроса „На кое животно састъпките?”. Задачата на децата е да гиоткрият 
и да натиснат с „умнатаписалка” някояот черните точки, коятосчитат за пра-
вилния отговор. При верен отговор писалкатасигнализирасъс зелена светлина 
и утвърдителна мелодия, а при грешен отговор с червена светлина и неутвър-
дителен звук. 

С разгледаните интерактивни играчки могат да се създадат редица ситуа-
ции и дидактични задачи, които да трансформират неиграта в игра. 

Най-подходящи за децата от предучилищна възраст от всички видове 
дидактични игри са програмираните и компютърните дидактични игри.Обуче-
нието на децата от предучилищна възраст, трябва да бъде атрактивно, с развле-
кателен, занимателен и забавен характер, затова приложихме в нашия експери-
мент мултимедийните (компютърни) игри.

Те се отличават със значително по-добра визуализация и интерактивност. 
Чрез тях децата могат да научат за кратко време много нови неща, да развият 
уменията си за бързо ориентиране в триизмерното пространство и за решаване 
на проблемни ситуации, за усъвършенстване на фината моторика и това моти-
вира интереса към учене [7].

Някои от мултимедийните игри, които приложихме са: „Коя е тази лич-
ност или герой” – децата се запознават с изображенията на личности или на-
ционални герои от град Шумен, след което сами ги разпознават и разказват 
какво СА разбрали и знаят за тях с помощта на учителя. 

„Свържи забележителността с твоето родно място” – изображения на 
забележителности на град Шумен и други градове (Паметник „Създатели на 
българската държава”, Община Шумен, ДКТ „Васил Друмев”, Паметници на Ва-
сил Левски, Добри Войников, Панайот Волов, Тодор Колев и други, къща музей 

3 Папанчева, Р. и др. Интерактивните играчки в детската градина. – Сп. Образова-
ние и технологии, 2014, бр.5, с. 134–147, http://itlearning-bg.com/magazines/Spisanie2014/

4 https://comsed.net/авенди-умна-писалка-преди-училище
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„Панчо Владигеров”, Шуменска крепост, Шуменско плато и др.). Задачата е да ги 
свържат с родното си място и да открият кои от тяхса излишни. 

За неусетно запаметяване и забавно представяне на учебното съдържа-
ние по образователно направление „Околен свят“ в „Лапбук“ предложените 
игри, или т.нар. „лапбук – игри“ са интерактивни, дидактични, подвижни, роле-
ви и творчески игри. Примери за експериментираните игри са следните: „От-
крий зимния празник!”, „Зимуващи животни”, “Направи мартеница“, „Открий 
с коя буква започва даденото животно”, „Състави дума”, „Интервю”„Намери 
предмета“ и др.

Заключение:
Предложените технологии допринасят за стимулиране на познавателния 

интерес на децата и успяха да доведат до създаване на подходяща среда, която 
активизира и стимулира на познавателната дейност у детето. Реализираните 
възпитателно-образователни резултати в рамките на експеримента защитиха 
приложения от нас –„Модел на иновационни образователни технологии в ПУВ“. 
Системно-функционалният анализ на модела имплицитно разкрива неговото 
богатство и приложност, особено като се има предвид динамичното развитие и 
обновяване на дигиталните средства и технологии.

Модел на иновационни образователни технологии в предучилищна възраст
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АНАЛИЗ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ  
В XIII-ТОТО ИЗДАНИЕ НА ПРАЗНИКА  

„МАЛКИЯТ МАТЕМАТИК“ – ШУМЕН’2019
Калина Ив. Алексиева

AN ANALYSIS OF THE PERFORMANCE  
OF CHILD PARTICIPANTS IN THE 13TH EDITION  

OF THE MATH FEAST COMPETITION  
„THE LITTLE MATHEMATICIAN“ – SHUMEN’2019

Kalina Iv. Aleksieva

ABSTRACT: In the following article, we present the performance of child participants in 
13th edition of the math feast competition – „The Little Mathematician“. We analyse the 
encountered difficulties and suggest potential improvement methods for stimulating the 
mathematical cognitive capabilities among participants.

KEY WORDS: Skills and abilities to solve mathematical problems, including: Subtraction 
and addition of numbers up to 10; rediscovery of geometric figures; orientation in square 
and coordinate grids; spatial orientation per scheme; notion of a symmetrical axis and 
drawing of a symmetrical figure.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Празникът на детската креативност, въображение и творчество „Малкият 
математик“, станал вече традиция за града ни, за XIII-та поредна година събра 
малките 6-7-годишни таланти. Над 50 деца от подготвителните групи/класове с 
ентусиазъм и вълнение приеха предизвикателството да премерят сили в реша-
ването на забавни логически и творчески задачи с практико-приложен характер. 
За малките участници този празник е първа възможност за изява на математи-
чески заложби, таланти и дарования. Целта на празника е освен показване на 
умения и талант децата да се забавляват чрез математически игри и задачи.

Математическото предизвикателство се проведе на 23.04.2019 г. под еги-
дата на община Шумен и Педагогическия факултет на ШУ „Еп. К. Преславски“. 
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В празника взеха участие 51 деца: 15 отбора (от по три деца) от подготвителни-
те групи на детските градини – „Братя Грим“, „Брезичка“, „Дружба“, „Звънче“, 
„Златна рибка“, „Изворче“, „Конче вихрогонче“, „Латинка“, „Пчелица“, „Пролет-
на дъга“, „Светулка“, „Смехорани“, „Слънце“, „Чучулига“, „Щурче“ и два отбора 
от подготвителните класове на СУ „Трайко Симеонов“ и НУ „Илия Р. Блъсков“ 
от град Шумен. 

Целта на организацията и провеждането на празника на математиката е:
➢ Да предостави възможност за изява на всички деца, които обичат ма-

тематиката;
➢ Да създаде подходяща спокойна и подкрепяща среда за проявление на 

математическите заложби и творческия потенциал на децата, мотиви-
раща детската любознателност и интереси към света на знанието и на-
уката;

➢ Възможност за изява на детското творческо мислене, креативност, ло-
гика и математически способности при решаване на специфични мате-
матически задачи;

➢ Да открие талантливи и даровити деца в областта на математиката;
➢ Да предложи адекватна и специализирана подготовка в бъдеще и под-

крепа за развитие на таланта на всяко дете, което има изявен интерес 
към математиката.

Организацията на образователния процес у нас не позволява изпревар-
ващо обучение в предучилищния етап на децата, проявяващи способности в 
областта на математиката. В Наредба № 5, III. Насоки за учителя е посочено: „… 
Важното е не просто натрупване на знания, а овладяване на умения за прила-
гането им. За да се развият умствените способности на детето, то трябва да 
бъде научено да отделя основните параметри на обекта и неговите отноше-
ния. Затова работата на учителя е да насочва децата към: систематизация 
на обектите по техните външни свойства; точно възприятие на самите обек-
ти и откриване в тях на прилики и разлики; решаване на мисловни задачи за 
установяване на количествени, пространствени и времеви връзки, откриване 
на причинни зависимости, описване на свойствата и отношенията“ [4]. В тази 
връзка, трябва да се обърне внимание не на обема от математически знания, 
които те ще усвоят, а на по-задълбоченото и разширено усвояване на знанията 
от програмния материал. Целта е не да се усвоява количество, а да се развива 
мисленето и математическите способности на базата на учебната програма и 
установените образователни стандарти. 

В контекста на изложеното, за участниците в празника подбрахме и 
структурирахме шест авторски задачи от образователните ядра: количествени 
отношения, пространствени отношения, измерване и геометрични фигури и 
форми от направление „Математика“ за четвърта подготвителна група. Зада-
чите са съобразени с изучаваното към момента учебно съдържание и са обеди-
нени тематично. Включихме и забавни игри, логически загадки, откриване на 
съответствия, прилики и разлики, чертане на симетрични елементи на фигура 
в квадратна мрежа и други.

Калина Ив. Алексиева
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В настоящата статия ще представим постиженията на участниците в 
празника на математиката, като анализираме резултатите и откроим не само 
силните страни, но и типичните грешки и трудностите, които срещат децата, и 
потърсим причините и пътищата за отстраняването им. Подобно проучване на 
постиженията в обучението по математика в подготвителна група и анализ на 
типичните грешки е осъществено през 2009 г. на изходно ниво и за участници-
те в X-тото, XI-тото и XII-тото издания на празника за периода 2016 – 2018 г., 
като е представен и сравнителен анализ на постиженията [1, 2, 3].

За отчитане на резултатите избрахме двустепенна скала: „знае – не знае“, 
при която за всеки верен елемент от задачите се присъжда 1 точка и 0 точки за 
грешен отговор. Резултатите обработихме с математико-статистически методи, 
като сравняваме относителните дялове на верните и грешните отговори. За по-
добро онагледяване на получените резултати са използвани диаграми, в които 
е отразен броят на децата (в проценти), дали верен отговор при решение на 
задачите, и броят на децата, които са сгрешили. 

Задача 1. В магазина има стоки с различни цени. Вместо всеки про-
дукт използвай неговата цена и реши задачите. (Количествени отношения, 
Прил.1)
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Диаграма 1. Резултати от решенията на задача 1. 

 
Показаните резултати при решаването на тази задача са отлични – 225 (83%) са 

верните отговори от събиране и изваждане цените на показаните продукти. Грешните 
отговори са допуснати отборно, т.е. едно дете от отбора греши, останалите преписват 
грешния отговор. По-големи трудности децата срещат при действие изваждане – 40 от 
грешните отговори са от петата и шестата подзадача, а 5 грешки са от допуснати 
неточности при събиране на три числа.  

На фиг. 1 се виждат постиженията на децата от всички отбори по задача 1., а 
диагр. 1 визуализира съотношението на верните и грешните отговори на отборите по 
показател: събиране и изваждане на числата до 10. 

 
Задача 2. Като знаеш колко кубчета тежат плодовете, изравни теглилките, 

като оградиш необходимия брой кубчета. (Измерване, Прил. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фигура 2. Постижения на отборите от решенията на задача 2. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

12 11 12 12 12
10 9 9

11 11
9

12 12 12 12 12

3

ПГ 1 ПГ 2 ПГ 3 ПГ 4 ПГ 5 ПГ 6 ПГ 7 ПГ 8 ПГ 9 ПГ 10 ПГ 11 ПГ 12 ПГ 13 ПГ 14 ПГ15 ПК 16 ПК 17

Измерване с условна мярка - фиг. 2

2. Измерване с условна мярка

83%

17%

Събиране и изваждане на числата до 10 - диагр. 1

верни отговори

грешни отговори

Диаграма 1. Резултати от решенията на задача 1.
Показаните резултати при решаването на тази задача са отлични – 225 

Анализ на постиженията на участниците в XIII-тото издание на празника...



470

(83%) са верните отговори от събиране и изваждане цените на показаните про-
дукти. Грешните отговори са допуснати отборно, т.е. едно дете от отбора греши, 
останалите преписват грешния отговор. По-големи трудности децата срещат 
при действие изваждане – 40 от грешните отговори са от петата и шестата под-
задача, а 5 грешки са от допуснати неточности при събиране на три числа. 

На фиг. 1 се виждат постиженията на децата от всички отбори по задача 
1., а диагр. 1 визуализира съотношението на верните и грешните отговори на 
отборите по показател: събиране и изваждане на числата до 10.

Задача 2. Като знаеш колко кубчета тежат плодовете, изравни те-
глилките, като оградиш необходимия брой кубчета. (Измерване, Прил. 1)
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Диаграма 2. Резултати от решенията на задача 2.

Резултатите от решаването на тази задача са отлични – 181 (89%) са ве-
рните отговори (диар. 2). Участниците правилно ограждат необходимия брой 
кубчета, така че теглилките да се изравнят. Допуснатите неточности и грешки 
се дължат на невнимание и неосмисляне на задачата при един от отборите, кое-
то е видно от фиг. 2.

Калина Ив. Алексиева



471

Задача 3. Открийте геометричните фигури в композицията и сравне-
те техния брой. (Геометрични фигури и форми, Прил. 1)
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Диаграма 3. Резултати от решенията на задача 3.

От проверката на решенията на задача 3. се установиха отлични резулта-
ти при откриването и преброяването на триъгълниците и кръговете. Неточно-
стите и грешните отговори, отразени на диагр. 3, са свързани с преоткриването 
и преброяването на правоъгълниците в сложната композиция от геометрични 
фигури. На фиг. 3 се вижда, че при два от отборите резултатите са много ни-
ски, което се отразява на общия процент верни отговори. Може да се каже, че 
в сравнение с предходните години участниците все по-успешно се справят с 
преоткриването на геометричните фигури, което изисква наблюдателност, кон-
центрация, въображение и прецизна индивидуална работа. 
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Задача 4. Разгледай рисунката. Бухалчо се намира на ред 1, колона 9. 
Записваме първо 1 за реда и после 9 за колоната. Виж образеца и запиши в 
кой ред и коя колона се намира всеки горски ученик. 

Задача 4.1. Нарисувай фигурите на техните адреси! (ориентиране в 
координатна мрежа, Прил. 1)
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Диаграма 4.  Решения на задача 4.                           Диаграма 4. 1 Решения на задача 4.1. 
От фиг. 4 и диагр. 4 се вижда, че верните отговори са 256 (84%), т.е. децата са се 
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по даден адрес (фиг. 4). Тук четири от отборите показват много нисък резултат, следствие на 
неосъзнаване на условието на поставената задача и преписване на идентични грешни отговори. 
Децата, които са работили самостоятелно, са дали верен отговор. От това следва рязката 
граница между постиженията на участниците от 17-те отбора – от максимален към минимален 
до нулев резултат.  

Задача 5. Къде ще кацне пеперудата, като лети по схемата? (ориентиране в 
пространството по схема, Прил. 1) 
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Диаграма 4. Решения на задача 4.          Диаграма 4. 1 Решения на задача 4.1.

От фиг. 4 и диагр. 4 се вижда, че верните отговори са 256 (84%), т.е. де-
цата са се справили отлично със задачата за установяване местоположението 
на обектите в координатната мрежа, като само три от отборите са допуснали 
неточности. Грешните отговори са идентични за тримата отборни участници, 
което показва, че предоверяването и пренасянето на грешния отговор е причи-
на за ниския резултат. 
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Подобни са неточностите и грешките при установяване местоположе-
нието на предметите по даден адрес (фиг. 4). Тук четири от отборите показват 
много нисък резултат, следствие на неосъзнаване на условието на поставената 
задача и преписване на идентични грешни отговори. Децата, които са работили 
самостоятелно, са дали верен отговор. От това следва рязката граница между 
постиженията на участниците от 17-те отбора – от максимален към минимален 
до нулев резултат. 

Задача 5. Къде ще кацне пеперудата, като лети по схемата? (ориенти-
ране в пространството по схема, Прил. 1)
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Показаните резултати от решенията на задача 5. за пространствено ори-
ентиране по схема са добри – 32 (63%) са верните отговори (диагр. 5). Допусна-
тите грешки и неточности се дължат на невнимание, бързане, грешно опреде-
ляне на посоките от схемата. Тази задача също изисква прецизна индивидуална 
работа, без подвеждане от работата на съотборник, което забелязваме в рабо-
тата на малките деца.
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Задача 6. Дорисувай симетричната част на фигурата. (представа за си-
метричност и симетрична ос, Прил. 1)
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изисква прецизна индивидуална работа, без подвеждане от работата на съотборник, което 
забелязваме в работата на малките деца. 

 
Задача 6. Дорисувай симетричната част на фигурата. (представа за симетричност и 

симетрична ос, Прил. 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фигура 6. Постижения на отборите от решенията на задача 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диаграма 6. Решения на задача 6. 
 
Резултатите от решението на задача 6 за дорисуване симетричната част на фигура в 

квадратна мрежа са много добри – 206 (67%) верни отговори е напредък в сравнение с 
постиженията от предходните години. Много нисък резултат е показал само един отбор (фиг. 
6). Тази задача изисква съобразителност, точност, пространствено и схематично мислене. 
Въпреки допуснатите грешки и неточности всяко дете е работило самостоятелно, като са 
положени максимални усилия и старание.  

Причините за срещаните трудности са в недостатъчния материал в учебното съдържание 
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Диаграма 6. Решения на задача 6. 
 
Резултатите от решението на задача 6 за дорисуване симетричната част на фигура в 

квадратна мрежа са много добри – 206 (67%) верни отговори е напредък в сравнение с 
постиженията от предходните години. Много нисък резултат е показал само един отбор (фиг. 
6). Тази задача изисква съобразителност, точност, пространствено и схематично мислене. 
Въпреки допуснатите грешки и неточности всяко дете е работило самостоятелно, като са 
положени максимални усилия и старание.  

Причините за срещаните трудности са в недостатъчния материал в учебното съдържание 
за чертане, ориентиране по схема, измерване и други практико-приложни задачи. Убедени сме, 
че при по-ефективна и добре организирана работа, успехите на децата ще са далеч по-високи от 
показаните. 

Организирането и провеждането на празника „Малкият математик“ дава възможност 
децата да овладяват умението да решават задачи на състезателно ниво и да се справят все по-
добре при всяко следващо участие. Целта е да се създаде специална организация на средата, в 
която се обучават децата за да ги стимулира с желание за участват, да се забавляват докато 

9
12

15
18

14

10 11
8

15

8

17

12
10

17
15

12

3

ПГ 1 ПГ 2 ПГ 3 ПГ 4 ПГ 5 ПГ 6 ПГ 7 ПГ 8 ПГ 9 ПГ 10 ПГ 11 ПГ 12 ПГ 13 ПГ 14 ПГ15 ПК 16 ПК 17

Дорисуване симетрична част на фигура - фиг. 6
дорисуване симетрична част на фигура

67%

33%

Дорисуване симетрична част на фигура - диагр. 6

верни отговори грешни отговори

Диаграма 6. Решения на задача 6.

Резултатите от решението на задача 6 за дорисуване симетричната част 
на фигура в квадратна мрежа са много добри – 206 (67%) верни отговори е на-
предък в сравнение с постиженията от предходните години. Много нисък ре-
зултат е показал само един отбор (фиг. 6). Тази задача изисква съобразителност, 
точност, пространствено и схематично мислене. Въпреки допуснатите грешки 
и неточности всяко дете е работило самостоятелно, като са положени макси-
мални усилия и старание. 

Причините за срещаните трудности са в недостатъчния материал в учеб-
ното съдържание за чертане, ориентиране по схема, измерване и други практи-
ко-приложни задачи. Убедени сме, че при по-ефективна и добре организирана 
работа, успехите на децата ще са далеч по-високи от показаните.

Организирането и провеждането на празника „Малкият математик“ дава 
възможност децата да овладяват умението да решават задачи на състезателно 
ниво и да се справят все по-добре при всяко следващо участие. Целта е да се 
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създаде специална организация на средата, в която се обучават децата за да ги 
стимулира с желание за участват, да се забавляват докато решават задачи, да 
работят индивидуално и групово, да развиват много допълнителни различни 
умения, които им помагат да се представят отлично на състезанията. Наша за-
дача е да стимулираме, да мотивираме, да развиваме детската любознателност и 
интерес към царицата на науките, да предизвикаме желание у децата за изява и 
увереност, че могат. Любовта към математиката и усещането за можене остава 
за цял живот! 

Литература:
1. Алексиева К. Резултати от постиженията на деца, участници в „Празник на 

математиката“. Годишник на ШУ „Еп. К. Преславски“, Том XXII D, УИ „Епис-
коп Константин Преславски“, ISSN 1314-6769, 2018, с. 316–332

2. Кирова, Г. Външно оценяване на математическите знания и умения в подгот-
вителния и в началните класове и анализ на типичните грешки, допускани от 
учениците. Годишник на СУ, т. 101-102

3. Kirova, G. The geometric education contents the new study sets of mathematics for 
first grade, International scientific conference: Knowledge, Knowledge International 
Journal, V 19.2, Skopie, 2017. (Global Impact and Quality Factor 1.322 (2016) ISSN 
1857-4439

4. Наредба № 5/03.06.2016г. за предучилищно образование. ДВ, бр. 46/17.06. 2016 

ст. преп. д-р Калина Иванова Алексиева
е-mail: k_alexieva@abv.bg

катедра „ТОПО и ПНУП“
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Анализ на постиженията на участниците в XIII-тото издание на празника...



476 Калина Ив. Алексиева 
 
 

Приложение 1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



477Анализ на постиженията на участниците в XIII-тото издание на празника...
 
 
 

 

 



478

ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНФЕРАНС В ОБУЧЕНИЕТО 
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В СРЕДНОТО 

УЧИЛИЩЕ. ПРИНЦИПИ, ПРОПУСКИ И НАСОКИ
Камен М. Теофилов

CONDUCTING A CONFERENCE IN EDUCATION  
OF FINE ART IN THE MIDDLE EDUCATION.  
PRINCIPLES, OMISSIONS AND GUIDELINES

Kamen M. Teofilov

ABSTRACT: The report presents some observations, omissions and guidelines for overcom-
ing the final part of the fine art lessons during the current and pre-graduate pedagogical 
practices by trainee teachers – specialists and non-specialists.

KEY WORDS: pedagogy, secondary education, fine arts, conferences.

Изследването е финансирано по проект „Визуални изследвания, форми на сетив-
ност“ № РД-08-85/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски универси-
тет „Епископ Константин Преславски“.

Докладът представя някои наблюдения, пропуски и насоки за преодоля-
ването им при провеждането на заключителната част на уроците по изобрази-
телно изкуство по време на текущата и преддипломната педагогическа практи-
ка от стажант-учители – специалисти и неспециалисти.

Диагностиката на резултатите от детската изобразителна дейност има за 
цел формирането на критериална оценъчна система, която обективно да из-
следва постиженията и пропуските в развитието на учениците. На тази база е 
възможно да се анализират евентуалните трудности при овладяването на раз-
лични изобразителни техники или задачи при реализирането на учебното съ-
държание. 

В структурно отношение урокът по изобразително изкуство се състои от 
три основни части:

1. Уводна част, в която учителят представя темата на урока и чрез използ-
ването на различни методи и похвати поставя задачите за изпълнение пред 



479

учениците. След като сондира мнения чрез „обратна връзка“ (диалог) и се уве-
ри, че изобразителните и проблемните задачи на урока са разбрани правилно, 
учителят преминава към следващата част.

2. Основната част на урока (може да бъде срещната още като „същин-
ска“) е необходимо да предостави на учениците достатъчно по обем време за 
изпълнение на поставените творчески задачи, в които учителят има подкрепя-
ща функция, дава допълнителни насоки, разяснения и евентуално нанася коре-
кции. По време на основната част на урока е възможно провеждането на т.нар. 
„междинен конферанс“ (в случаите на забелязано допускане на общи грешки, 
които учителят трябва своевременно да изясни и коригира пред целия клас). 
Всеки урок по изобразително изкуство трябва да бъде съобразен с неговата за-
ключителна част. 

3. В заключителната част се проверява изпълнението на поставените в на-
чалото на урока задачи чрез провеждането на „конферанс“, който отговаря на 
конкретни изисквания (задължителни и избираеми, повече по въпроса вж. у [1]).

Анализът на проведените изпити от текущата и преддипломна педагоги-
ческа практика на стажант-учителите по учебната дисциплина изобразително 
изкуство показва наличието на трудности при провеждането именно на заклю-
чителната част на урока. Най-често допусканите грешки могат да бъдат събра-
ни в три отделни групи:

1. Времеви грешки. Има случаи, при които поради неправилно разпреде-
ляне на времето, необходимо за осъществяването на отделните части на урока, 
на стажант-учителите не остава време за провеждането на неговата заключи-
телна част. Тази грешка е съществена, но може да бъде коригирана чрез пред-
варително „проиграване“ на елементите на урока в неучебна среда. Основно-
то за избягването на „времевата“ грешка е да се подобри разпределението на 
времетраенето на отделните урочни части. Частите на урока могат да бъдат с 
различна продължителност в зависимост от това дали учебното съдържание 
се разгръща в един или в два последователни учебни часа. Допустимо е с цел 
изграждането на по-богати образни представи у учениците, уводната част на 
урок от два последователни учебни часа да продължи до 30 минути. Ако също-
то съдържание трябва да бъде преподадено в рамките на 1 учебен час, уводната 
част не трябва да бъде по-дълга от 12-15 минути. Следенето на часовника или 
подаването на невербален сигнал от страна на друг стажант-учител подпомагат 
водещия преподавател да се ориентира по-добре в разпределението на времето. 
Разбира се, тази мярка е крайна и подобряването на тайминга е способност, 
която стажант-учителите ще развиват в практиката. Неслучайно при изготвя-
нето на план-конспект по изобразително изкуство от съществено значение е да 
бъде фиксирано точно времетраенето на урочните части. Поради спецификата 
на реализирането на учебните задачи, за разлика от часовете по дисциплината 
Физическо възпитание и спорт, в които носителят на информация за анализ 
на постиженията на учениците е основната част, в часовете по изобразително 
изкуство такава функция изпълнява заключителна част, което е предпоставка 

Провеждане на конферанс в обучението по изобразително изкуство...
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за трудности при стажант-учители, неспециалисти в областта на изобразител-
ното изкуство (напр. от специалностите ПУП, ПУНУП, НУПЧЕ и др.). 

2. „Ситуационните“ грешки могат да бъдат оформени като втора група 
от пропуски. Някои от стажант-учителите предпочитат при провеждането на 
конферанса да помолят учениците да се подредят „амфитеатрално“, като дър-
жат своите рисунки в ръце пред бялата дъска. Разположени по този начин, на 
учениците остава малка възможност за обхващане на цялостния резултат от 
своята изобразителна дейност. Първо, ученик, отговарящ на въпрос относно 
рисунката си, е лишен от пряка видимост към нея и трябва да я обърне към 
себе си, като по този начин лишава съучениците си (и другите наблюдаващи) 
от яснота относно дискутирания проблем. На второ място, никой от участни-
ците в този тип конферанс няма достатъчно добър „общ“ поглед върху всички 
рисунки, който би му позволил да открие и групира постигнатите положител-
ни резултати или допуснатите грешки в тях. Препоръчително е вместо извеж-
дането на учениците пред дъската, анализът на творбите да се осъществи по 
следния начин: в края на „основната част“ на урока учениците да се подготвят 
за прехода към неговата „заключителна част“, като бъдат уведомени за остава-
щото време и им се даде възможност за довършителни дейности. Разбира се, 
една творба може да бъде отнесена към конферанс и на т.нар. „етап“, в непълна 
завършеност. Някои стажант учители изтъкват липсата на завършеност в ри-
сунките като причина да не провеждат конферанс. Трябва да се има предвид, че 
такова твърдение е неоснователно, а провеждането на конферанс е задължите-
лен елемент от урока по изобразително изкуство. След като изтече междинното 
време за нагласа на учениците към финални действия по завършването на тех-
ните творби, учителят пристъпва към подреждането им. При експонирането 
на рисунки подходящо място е бялата дъска в класната стая, при пластики – 
пространството на катедрата, стативи или чин от предната редица. Необходи-
мо условие е на всички ученици да бъде предоставена възможност за зрителен 
анализ.

3. Грешки на анализа. Честа грешка при анализа на резултатите от дет-
ската изобразителна дейност е несъобразяването с общоприетите критерии за 
анализ, които са специфични за всеки тип урок и част от тях са заложени в 
самата учебна документация. При предварителната подготовка на урока е не-
обходимо стажант-учителите да обърнат по-голямо внимание при боравенето 
с Учебните програми, Книгата за учителя и методическите изисквания за диаг-
ностика на продуктите от изобразителната дейност на учениците (специфични 
за различните видове уроци, изобразителни задачи и възрастови характерис-
тики). Равнището на изобразителните възможности се изследва по два крите-
рия – изобразителна грамотност и художествена изразителност по съответни 
показатели. Изобразителната грамотност е критерий за количествена оценка на 
резултатите от изобразителната дейност, който се свързва със стремежа на уче-
ниците сравнително обективно да възприемат и отразяват характерните осо-
бености на обектите от действителността, тяхната конструкция, части, форма, 
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големина, взаимно разположение, пропорции, локален цвят и др. Показателите 
за оценка са: композиционно решение, начин за цветово, графично и обемно-
пластично изграждане, начин за изграждане на формата, проявени изобрази-
телни умения и техники за работа. Паралелно с отчитането на изобразителната 
грамотност се отчита и вторият основен критерий – художествената изрази-
телност. Това е критерий за качествена оценка на резултатите от изобразител-
ната дейност, чрез който се измерва индивидуалното виждане на ученика, не-
говите впечатления и отношение към действителността, която той изобразява. 
Показателите за измерване на художествената изразителност са: съдържание 
(замисъл) на ученическата творба; проявен усет за равновесие (ритъм, поза, 
движение), използване на цветовете като изразно средство (по темата вж. у [1], 
[2], [3]).

Като следствие на направените констатации могат да се обособят следни-
те няколко звена за проверка при провеждането на конферанс:

• отговаря ли творбата на поставената тема;
• изпълнени ли са поставените в началото на часа изобразителни задачи;
• има ли плановост при изграждането на композицията (преден, среден, 

заден план);
• какъв тип композиция е създадена (според подредбата);
• умело ли са използвани цветовете (тоналните съчетания между топли 

и студени цветове);
• повече от един вид техники ли са използвани (своеобразни при раз-

личните видове изкуства).
При проверката на оформените компоненти за диагностика учителят се 

стреми да въведе учениците в системата от критерии, които трябва да бъдат 
съзнателно съблюдавани при реализирането на изобразителните задачи. Кон-
ферансът не е самоцел, а детайлно формиране на изобразителни понятия, има-
щи за цел подобряването на количеството и качеството на знанията и уменията 
на учениците. Спираловидният подход на разширение на тези знания е зало-
жен в постепенното усложняване на темите в Учебните програми. Усложняват 
се и задачите, както и техниките, които учениците трябва да изпълняват. Ро-
лята на учителя при провеждането на конферанса е много важна, тъй като във 
финалната му част той прави и обобщена преценка на постигнатите резултати. 
Наличието на критерии и показатели за тяхното измерване подпомагат макси-
мално безпристрастното оценяване. При забелязани недостатъци се акцентира 
върху предстоящата работа по тяхното преодоляване. Учителят трябва да из-
пълнява не само ръководна, но и подкрепяща функция в обучителния процес, 
реализирайки Държавните образователни стандарти и изисквания в разгърнат 
времеви период.

Провеждане на конферанс в обучението по изобразително изкуство...



482

Литература: 
1. Балкански 2011: Балкански, Д. Ръководство за педагогическите практики (на 

студентите от специалност „Педагогика на обучението по изобразително из-
куство“). Шумен: УИ „Епископ К. Преславски“, 2011. 

2. Занков 1994: Занков, О. Диагностика на резултатите на учениците по изобра-
зително изкуство – В: Начално образование, бр. 1, 1994. 

3. Занков 2005: Занков, О. Развитие и диагностика на изобразителните способ-
ности на децата от предучилищна и начална училищна възраст. Учебно пома-
гало за студенти и учители. В. Търново: Слово, 2005.

4. Папазов 2017: Папазов, Б. Изобразително изкуство. Методика и практика. 
Пловдив: FastPrintBooks, 2017.

д-р Камен Мариус Теофилов, 
асистент,

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Педагогически факултет

Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“
teofilov@shu.bg

Камен М. Теофилов



483

ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК  
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ СТУДЕНТИ

Катерина Й. Пенева, Евдокия С. Скочева

BULGARIAN LANGUAGE COURSE  
THROUGH THE EYES OF FOREIGN STUDENTS

Katerina Y. Peneva, Evdokia S. Skocheva

ABSTRACT: Bulgarian language is an obligatory subject in the academic education of for-
eign medical and dental students in MU – Varna. Because of the specific professional needs 
of our students and the lack of textbooks in Bulgarian as a foreign language that meet these 
needs, a team of several Bulgarian lecturers created in 2016/2017 a textbook for levels B1/
B2. We hoped that this way we can help our students develop their communicative com-
petence in Bulgarian and prepare them for communication with patients in the university 
hospital. After three years of intensive work with the textbook, it’s time to analyse students’ 
opinions and recommendations which will give us the most true assessment for our work 
and directon for further optimisations of its stucture and content. 

KEY WORDS: questionnaires, analysis, communicative competence, didactic problems 
and solutions.

Целта на настоящия доклад е да представи емпирично проучване на мне-
нието на чуждестранните студенти относно преподаването и изучаването на 
български език във втори курс на англоезична програма в МУ-Варна. Това из-
следване е отправна точка за оптимизирането на създадения през академична-
та 2016/2017 г. учебник „Аз уча в България“, ниво В1/В2 от екип преподаватели 
на МУ – Варна. Изследователският въпрос е: „Как можем да оптимизираме ча-
совете по български език като чужд с оглед повишаването на комуникативните 
умения на обучаваните?“ Проучват се комуникативните ситуации, в които по-
падат студентите чужденци в България и доколко обучението по общ българ-
ски език ги подготвя за подобен тип комуникация. 

Изследователски метод
Анкетната карта съдържа общо 16 въпроса, като 14 от тях са от затворен 

тип, а 2 въпроса са отворени. Чрез тях искаме да получим автентична и аргу-
ментирана информация от обучаваните относно три основни параметъра:

– използването на българския език в ежедневието им; 
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– оценката им за изготвения от екип на МУ – Варна, през 2016 год. учеб-
ник по български език; 

– съществуващите бариери пред тях в процеса на обучение и за решени-
ята, които биха спомогнали за преодоляването им.

За да гарантираме безпроблемното разбиране от всички студенти, преве-
дохме въпросите и на английски език. 

Изследвани лица
Проучването бе направено сред общо 184 студенти от 2 курс, англоезич-

на програма на обучение в Медицински университет – Варна през май, 2019 го-
дина. Изследваните студенти са от специалност медицина, като най-много са от 
Германия, следвани от Великобритания, Индия, Швеция, Норвегия, Ирландия, 
Нидерландия, Финландия, Португалия, Пакистан, Турция, Сирия, Швейцария, 
Австралия и Австрия.Повечето от тях владеят два или три езика и до момента 
са изучавали общ български език четири семестъра, разпределени по следния 
начин:

1 курс – 8 часа седмично (три пъти в седмицата) – общо 240 часа
2 курс – 6 часа седмично (два пъти в седмицата) – общо 180 часа
Отчитайки хорариума, предвиден за обучението по български език, със 

сигурност чуждестранните студенти би трябвало да достигат ниво В1 от ОЕЕР. 
Крайните резултати обаче ни дават противоречиви сигнали относно овладя-
ването на езика. Финалният тест и устният изпит, който полагат обучаваните 
в края на четвърти семестър, ни провокират да се замислим дали са готови за 
следващия етап от усъвършенстването на езиковите си знания и най-вече – ще 
съумеят ли да се справят с предизвикателството да общуват с пациенти от раз-
лични клиники. Водени от желанието да погледнем отвъд собствения си анализ 
на пропуските в обучението, се обърнахме към целевата група, за да чуем тях-
ното мнение. 

Процедури
Участниците в проучването бяха поканени да попълнят анкетната карта 

и да отбележат отговора, който в най-голяма степен се доближава до собстве-
ната им преценка. За да запазим анонимността на всеки участник и да гаранти-
раме висок процент събираемост на анкетните карти, избрахме да използваме 
въпросници на хартиен носител. Респондентите бяха предварително инструк-
тирани относно начина на попълване на анкетата. 

Катерина Й. Пенева, Евдокия С. Скочева



485

Резултати: данни и анализ

Първият въпрос, зададен на анкетираните, е свързан с местата от всеки-
дневието, в които им се налага да използват българския език. Тази информация 
е от изключително значение за обогатяването или коригирането на тематич-
ното съдържание на създадения учебник, така че той в максимална степен да 
отговаря на комункативните потребности на обучаваните. Обобщените резул-
тати нееднозначно показват, че употребата на българския език се свежда до че-
тири основни и неотложни в ежедневието ситуации – при пазаруване (32%), 
поръчване и разговор в такси (27%), в заведения за хранене (16%) и в универ-
ситета (12%). В учебниците по български език като чужд в по-ниските нива се 
акцентира предимно на темите, свързани с пазаруване и хранене, което не оси-
гурява на обучаваните нужната комуникативна компетентност в посочените 
сфери на общуване. Този факт ни задължава да обогатим и допълним учебното 
съдържание с повече теми от областта на услугите и типичните за тях езикови 
модели.

Обучението по български език през погледа на чуждестранните студенти
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Целта на втория въпрос е да установи в каква степен обучаваните из-
ползват българския език в ежедневието си. Доминиращите отговори показват 
разделение сред студентите в практикуването на езика извън учебната зала. 
50 % от анкетираните използват българския език рядко, докато за 38 % това 
е често явление. Въпреки неголямата разлика между двете групи, смущаващ 
е фактът, че половната от студентите не желаят или не могат да комуникират 
на български език, затова и ограничават неговото използване. Това налага да 
се вземат мерки за повишаване мотивацията на чуждестранните студенти да 
комуникират на български език, за преодоляване на страха от грешки чрез ор-
ганизиране на повече учебни езикови практики в реални ситуации, както и за 
по-практически подход при подбора на лексикалното и граматическото съдър-
жание на учебните материали. Обяснение на този резултат можем да потърсим 
и в доброто владеене на английски език от все повече българи, което улеснява 
и в същото време блокира възможностите на чуждестранните студенти да уп-
ражняват в по-голяма степен своя български език особено в началните нива на 
изучаване. 

Със следващите три въпроса изследваме отношението между индивиду-
алните предпочитания на студентите, извън академичната реалност и учебната 
реалност в употребата на четирите комуникативни умения. Със задоволство 
отчитаме сравнителното припокриване между трите параметъра, което свиде-
телства за абсолютно адекватната педагогическа стратегия, която е възприета 
в МУ-Варна, в обучението по български език като чужд, а именно за превес в 
развиването на устните комуникативни уменията над писмените. Въз основа 
на получените данни считаме обаче, че е необходимо известно намаляване на 
дела на материалите за четене в полза на упражненията за говорене, тъй като 
именно това умение се оценява от студентите като най-използвано в ежедневи-

ето им и като най-предпочитано за упражняване в часовете по български език. 
Предвид устния тип комуникация, който се очаква от тях да водят в клиниките 
с пациентите след втори курс, смятаме, че е наложително да се увеличи и броят 
на задачите за слушане, така че устните комуникативни умения в пълна степен 
да доминират в учебната зала.

Пряката оценка на студентите за предложените от нас материали в учеб-
ника „Аз уча в България“ В1/В2 във въпроси 8−11, потвърждава напълно наши-
те наблюдения по време на семинарните занятия в продължение на 3 академич-
ни години. Учебните материали изграждат една от най-важните връзки между 
преподавателя и обучаваните. Затова и изборът им е от съществено значение 
за отношението на обучаваните към съответната дисциплина и степента им на 
ангажираност с тях. Един от основните принципи, ръководещи ни при подбо-

Катерина Й. Пенева, Евдокия С. Скочева
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ра на материали за четене и слушане, е реалистичността на езиковата и кому-
никативната ситуация във всеки текст. Според Маккарти [2] един материал се 
възприема от обучаваните като автентичен, т.е има стойност, само когато те 
припознаят в него полезността му по отношение на собствените си потребно-
сти и възможности. В този смисъл данните от проведената анкета регистрират 
наличието на дисбаланс между реалистичност и разбираемост на текстовете за 
четене и слушане, което е предпоставка за понижаване на мотивацията за учене 
и се отразява върху начина, по който обучаваните взаимодействат с учебното 
съдържание. 

Най-голямата трудност пред студентите по отношение на развиване на 
умението четене е справянето с големия брой непознати думи в подбраните 
текстове (51%). Неразбирането на това, което се чете, допълнено и от невъз-
можността да се изпълнят задачите след текста (19%), са мощни демотивиращи 
фактори, които задействат съпротивителните сили на студентите да участват в 
часовете и да изучават български език като цяло. Оттук следват няколко много 
важни извода за нас като съставители на учебник:

– незабавна ревизия на лексикалния минимум във всяка тема; непо-
знатата лексика във всеки текст да не надхвърля 10−15 думи, така че 
студентите да бъдат в състояние да се подготвят за упражненията по 
български език предвид натоварената им програма по предклинични-
те дисциплини във втори курс;

– съкращаване дължината на текстовете за четене с цел снемане на на-
прежението и умората от работа с непознат (и оказва се неразбираем) 
текст на чуждия език;

– преосмисляне и разнообразяване на типовете езикови задачи по време 
и след четене, така че да се преодолее усещането у обучаването за не-
справяне с учебния материал.

Катерина Й. Пенева, Евдокия С. Скочева
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По отношение на умението слушане получените резултати налагат анало-
гични на изведените за умението четене изводи:

– преработване на лексикалното съдържание на аудиотекстове;
– включване на повече упражнения за слушане с разбиране с цел създа-

ване на по-добри условия, обезпечаващи успешното функциониране 
на обучаваните в реални ситуации, изискващи активното им участие в 
диалог. 

Много сериозно внимание трябва да се обърне на темпото на говорене 
във включените в учебника записи. За 55% от студентите това е най-голямата 
бариера да разбират устната реч. Въпреки че те отразяват естествената за еже-
деневието скорост на говорене у носителите на езика, не бива да се подценява 
фактът, че чуждестранните студенти все още нямат нужния тренинг за разби-
ране на автентични текстове предвид ограниченото използване на българския 
език в ежедневието им в малко на брой и еднотипни комуникативни ситуации. 
Абсолютно наложително е да се коригира и дължината на записите, тъй като в 
състояние на активна концентрация при дълги текстове над 3 минути настъпва 
умора и прекратяване на слушането от страна на обучаваните.

Обучението по български език през погледа на чуждестранните студенти
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Десети въпрос се фокусира върху умението говорене и се опитва да даде 
отговор на въпроса: „Защо голяма част от студентите имат затруднения при 
устно общуване на български език?“ Отговорите недвусмислено разкриват ос-
новната причина – липсата на речников запас, а обяснението е, че студентите 
не отделят време, за да учат новите думи, което автоматично обрича на неуспех 
напредъка им по отношение не само на говоренето, а и на останалите комуни-
кативни умения. В последния анкетен въпрос обаче се появява многократна 
препоръка към преподавателите за по-често прилагане на лексикоцентрични 
тестове, което е сигнал, че поставени в „принудителна/дисциплинираща“ учеб-
на ситуация, те ще положат необходимите усилия, за да научат новата лексика. 
Оказва се, че вътрешната мотивация на студентите не е достатъчен стимул и 
поради тази причина ролята на преподавателя е да активира условия, рефлек-
тиращи върху потребността от учене.

Друг основен фактор, възпрепятстващ комуникативния акт, е притесне-
нието от правилното прилагане на граматичните правила на езика в свързана 
реч. Разминаването между „знаене“ (на правилата) и „умение“ (те да бъдат при-
лагани) е проблем, наблюдаващ се и при по-високите нива на владеене на чуж-
дия език, както и при студенти с отлични знания за езика. Тук разковничено 
би трябвало да се търси в неговото практикуване – доколко пасивните знания 
биват трансформирани в активна употреба. 16% от обучаваните посочват, че 
по време на семинарни занятия не говорят достатъчно, също толкова заявяват, 
че не използват български език извън учебната зала. И ако преподавателят не 
може да направлява и контролира комуникативните ситуации, в които попадат 
студентите през свободното си време, то в неговия ресор е да излага в по-голя-
ма степен обучаваните на говорене в учебната зала, като прилага разнообразни 
техники и задачи, стимулиращи устната продукция.

Проблемите, свързани с писането, донякъде се припокриват с тези на го-
воренето. Отново на преден план се откроява недостатъчният речников запас, 
чрез който да бъде изразено пълноценно личното мнение по зададена тема. На 
второ място са отчетени лиспващите знания относно синтактичната подредба 
на изречението. Прави впечатление, че 14% от анкетираните споделят липсата 
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си на интерес към поставените теми. Очевидно, че при съставянето на задачи 
за писане трябва да бъдат прецизирани освен жанровите форми, така че те да 
не контрастират с прагматичната насоченост на обучението, но и внимателно 
да бъдат подбрани интересни теми, съответстващи на възрастовите характе-
ристики на обучаваните, на тяхната бъдеща професионална реализация и на 
нивото на владеене на езика. Голяма част от респондентите посочват желанието 
си да изучават повече теми, свързани с медицината, което е напълно разбира-
емо предвид специалността им, но и в голяма степен би улеснило следващия 
етап от изучаването на езика за комуникация в болнична среда. 

Целта на 12 въпрос е да установи доколко при преподаването на българ-
ски език като чужд се прилагат разнообразни техники, които да стимулират ак-
тивността на студентите и да провокират участието им в часовете. Резултатите 
показват, че понякога (46%) или рядко (27%) в часовете намират място ролевите 
игри, дискусиите, интервютата, което е индикация за празнина в обучението, 
на която би следвало да бъде обърнато внимание най-малко поради две при-
чини. На първо място, смятаме, че интегрирането на подобен тип дейности в 
учебния процес ще допринесе за повишаване на мотивацията за учене. Освен 
това световните тенденции в чуждоезиковото обучение вече имат традиции 
в прилагането им и редица изследвания доказват техния положителен ефект 
върху обучаваните. Смятаме, че в това отношение преподаването на български 
език като чужд остава длъжник на съвременната методическа литература и на 
изучаващите български език.

Обучението по български език през погледа на чуждестранните студенти
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Почти половината от анкетираните (47%) откровено отговарят на 13. въ-
прос, че не се подготвят за семинарните занятия по български език, което е 
особено притеснително за нас като преподаватели. Чуждестранните студенти 
по медицина многократно са споделяли, че поради сериозната си ангажира-
ност и трудността на дисциплините, които изучават във втори курс (анатомия, 
физиология, биохимия), подготовката по български език остава на заден план. 
Фактът, че обучението се провежда на английски език, както и възможността 
да го използват в редица комуникативни ситуации от ежедневието си, подтиква 
обучаваните към неглижиране на ученето по български, с което си спестяват 
ценен времеви ресурс. 24% от анкетираните посочват, че седмичната им подго-
товка трае около 1 час, което дава положително отражение върху резултатите и 
напредъка при усвояването на езика. 

Бидейки наясно със заетостта на студентите, изучаващи медицина, сме 
на мнение, че за да ги привлечем да учат български език трябва да отговаря-
ме много конкретно на комуникативните им нужди и интересите, които имат. 
Само ако осъзнаят ползите от изучаването на езика, бихме повишили желание-
то за учене и бихме създали мотивираща учебна среда. 

За да открием начините за стимулиране, зададохме и следващия въпрос: 
„Какво ще направи обучението по български език по-ефективно?“ 
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Мненията на респондентите са разнопосочни, но съдейки по най-фре-
квентните отговори, бихме заключили, че: 

■ Трябва да ориентираме темите към медицинската тематика още във 
втори курс, като всяка тема от общ характер обвържем с общоупотре-
бима медицинска лексика;

Например: Темата за времето и сезоните бихме свързали с типични-
те прояви на сезонни заболявания като грип, настинка, алергии и др. Тема 
„Спорт“ предполага въвеждането на лексика, свързана с различни инциденти и 
кореспондира с тема „Ортопедия“ – спортни травми, рискове от наранявания и 
т.н. При тема „Пътуване и ваканции“ е възможно да се обсъдят инфекциозните 
заболявания и тяхната превенция.

■ Трябва да се предлагат повече упражнения за развиване на уменията 
говорене и слушане;

Очевидна е липсата на разнообразие при задачите за говорене в същест-
вуващите учебници по български език като чужд, което рефлектира върху 
развиването на умението и ограничава времето за речева изява по време на 
семинарните занятия, особено в големи групи, каквито са езиковите групи на 
чужестранните студенти, изучаващи медицина (24-25 души). Разработването 
на подходящи материали за говорене и слушане, отговарящи на нуждите и ин-
тересите на обучаваните, следващи в медицинските университети в България, 
е неотложен приоритет в работата ни.

■ Трябва да се редуцират граматичните единици до необходимия мини-
мум;

За да следваме моделите на съвременното комуникативно обучение и ед-
новременно с това да не се отдалечаваме от основната цел на целевата група, 
а именно – изучаване на медицинската наука, смятаме, че подходът ни спря-
мо граматиката трябва да е в посока на редуциране. Предлагаме граматичният 
подбор да е с оглед на комуникацията в клинична среда, като мнението ни е, че 
задължително трябва да бъдат изучавани следните езикови единици: предлози 
и наречия за време, място, количество и др.; причастия; пасивни конструкции; 
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употребата на безлични изречения; начини за образуване на термини; синони-
мия и антонимия; видове въпросителни изречения и тяхното прилагане.

■ Изученият материал трябва да се тестува регулярно.
Очевидно самодисциплината не е достатъчен фактор, който да инициира 

системно учене на български език сред всички студенти по медицина. Лексико-
центричните тестове, следващи всяка учебна единица, биха дали необходимата 
обратна връзка относно лексикалните знания по темата. Освен това самите ан-
кетирани изявяват желание от подобен тип проверка и са на мнение, че подоб-
но изпитване ще ги мотивира да учат повече.

Учебникът „Аз уча в България“ ниво В1/В2, по който работиха студенти-
те през учебната 2018/2019 година, е оценен от тях предимно като добър и сре-
ден. Приемаме поставената оценка като конструктивна критика за качеството 
му и като сигнал, че ни предстои задълбочена работа по редактирането му. 

16 въпрос – Моля, посочете Вашите препоръки за оптимизиране на 
часовете по български език във втори курс.

Отвореният въпрос генерира ценни препоръки за преодоляване на неу-
довлетвореността на студентите по отношение на учебника и протичането на 
семинарните занятия по български език. Като най-честотни предложения мо-
жем да отбележим:

– Повече теми, свързани с медицината;
– Повече диалози/говорене в час или езикови практики; 
– Периодични лексикални тестове (върху всяка тема или преди всяко 

учебно занятие);
– По-кратки учебни часове (дадено е предложение за 3 пъти по 1,5 часа, 

вместо 2 пъти по 2,15 часа седмично).
В заключение можем да обобщим, че обучението по български език като 

чужд през погледа на студентите изисква промяна. Това, което предстои за нас 
от тук нататък на базата на получените резултати, е да се съобразим с дадените 
ни гледни точки и да ги трансформираме в педагогически решения. Отчитаме 
анкетното проучване като полезен източник на информация относно слабите 
места на учебното пособие в структурен и съдържателен план, а анализът – 
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като начало на бъдещи проекти, свързани с осъвременяването на преподава-
нето на български език като чужд и доближаването му до нуждите, целите и 
реалните езикови възможности на студентите по медицина.
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СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ  
НА ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ПРИНЦИПИ  

В ГРАФИЧНАТА ПОДГОТОВКА 
Керанка Г. Велчева

SPECIFIC FEATURES OF THE DIDACTIC PRINCIPLES  
IN GRAPHIC PREPARATION

Keranka G. Velcheva

ABSTRACT: This article discusses specific features of didactic principles In graphic preparation

KEY WORDS: graphic training, training princiles, information and communication tech-
nologies

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

В педагогиката са установени следните дидактически принципи на учене: 
научност, систематичност, съзнателност и активност на учениците, трайност 
на усвоените знания от учениците, достъпност. Обучението по всеки предмет, 
включително и на графичната подготовка, се основава на тези принципи.

Всички изброени дидактически принципи са тясно свързани помежду си 
[1, 2, 8]. 

Целта на настоящата статия е извеждането на специфичните особености 
на всеки принцип в процеса на преподаване на графичната подготовка (техни-
ческо чертане). 

Принципът на достъпност изисква съдържанието и методите на обуче-
ние да съответстват на възрастовите характеристики на учениците и тяхното 
ниво на развитие. Чрез достъпността в ученето не трябва да се разбира като 
нещо лесно, което не изисква никакво умствено усилие. В този случай познава-
телните способности на учениците както в четенето, така и в изпълнението на 
чертежите биха се развили изключително слабо.

Принципите на обучение включват следните правила за учене. Тези ди-
дактически правила в този принцип са:



497

➢ от лесно до трудно;
➢ от известното към неизвестното;
➢ от просто до сложно.
Първото правило − от лесно до трудно, изисква учениците първо да ре-

шат прости графични задачи, да изобразяват добре познати и разбираеми за 
тях детайли и едва след това да преминат към абстрактни понятия и форми.

Второто правило − от познатото към неизвестното − изисква учителят 
при представянето на нов материал да се опре на изучава на по-рано тема. При 
обяснение при избор на „главния“ изглед, трябва да се даде достатъчно инфор-
мация за изобразявания обект, може да се използват изображение на лъжица 
или вилица, обекти все добре познати на учениците. 

Третото правило − от просто до сложно − изисква учениците първо да 
научат простия (несложен), а след това и по-сложния материал, който изисква 
задълбочено разкриване на разглеждания въпрос. Не е препоръчително напри-
мер да се започне с четене на сборен чертеж и неговото детайлиране без доста-
тъчно познаване на основите на проекционното чертане.

В процеса на учене е необходимо да се наблюдава как учениците възпри-
емат новия материал, да помислят какви начини и методи трябва да се избират, 
за да се подобри усвояването на новото учебно съдържание и затвърдяването 
на предходното съдържание, а затвърдяването не трябва да се свежда само до 
натрупване от предишни знания. Те трябва да имат ново качество.

Принципът научност има отношение в изграждането на процеса на уче-
не в графичната подготовка (чертане). Учениците систематично и последова-
телно да изучават основите на чертането, които са обосновани в планиметри-
ята и описателната геометрия. Конструирането на чертежите се извършва на 
базата на оптимално възприемане на обектите и рационалното използване на 
научния метод на проектиране.

В усвояването на основите на графичните дейности учениците трябва да 
познават съществените характеристики и свойства на реалните обекти, тяхна-
та взаимовръзка и взаимоотношения, което представлява научен подход. Пра-
вилно направеното сравнение позволява на учениците научно да наблюдават 
света около тях, например да избират обекти в него и, определяйки формата, 
да правят умствени заключения: паралелепипед − кутия, стая и т.н.; призма – 
многостенен (напр. шестостенен) молив; пирамида − покрив на някои кули; 
цилиндър − чаша, шайба; конус − фуния, напръстник, кофа; топка − футболна 
топка, глобус.

Научният характер на преподаването изисква при обяснение на учебното 
съдържание да се придържа към точна терминология и да не се допуска използ-
ването на такива термини, които се използват в практиката на някои учители. 
Те включват: „фронтално сечение“, „разрез на изглед“и др.

Специфични особености на дидактическите принципи в графичната подготовка 
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Фиг. 1. Специфични особености на принципите на обучение 
в графичната подготовка

Принципът научност осигурява на интеграция на графичната подготов-
ка, предимно с геометрия. Познаването на основните принципи на геометрия-
та е абсолютно необходимо при усвояването на геометричното и техническото 
чертане. Познанията от областта на геометрията се затвърдяват чрез практи-
чески примери. За да бъдат усвоени тези знания, са необходими условия, които 
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гарантират правилното възприятие на учениците на изследваните предмети 
без никакви изкривявания.

Това е първото изискване на принципа научност.
Принципът научност е логически свързан с принципа на връзката меж-

ду теория и практика. Принципът на връзка между теория и практика се из-
разява в осъществяването на тясна връзка на чертането от теория с живота, с 
производството и обществено полезния труд.

Приложението на знанията при решаване на практически задачи значи-
телно подобрява качеството на обучението. Характерът на връзката между тео-
рията и практиката в преподаването се определя от съдържанието на предмета. 
Така например връзката между теория и практика в хода на рисуването може 
да се осъществи в най-различни форми: екскурзии в производство и проекти-
ране на организации, практически упражнения и обществено полезна работа 
на учениците.

Учителите по технологично обучение умело съчетават преподаването 
на своя предмет с изискванията на съвременното производство. Тези учители 
систематично посещават производствени предприятия, запознават се и запоз-
нават учениците си с работни чертежи, с особеностите на тяхното изпълнение. 
Има доста училища, в които учениците по време на чертане правят чертежи на 
машинни части, които са приложими за тях, а след това правят части за тях в 
училищни работилници според тези чертежи. Това е характерно за професио-
налното образование с въвеждането на дуалното обучение [13].

Интересът на учениците към тази работа е огромен, тъй като те непосред-
ствено виждат резултата от тяхната дейност. За да направи такава връзка между 
обучението и производствения труд, учителят трябва да изучава съвременното 
производство и поне в общи линии да представлява процеса на производство 
и обработка на детайли. Учебната екскурзия до фирми, изработващи изделия 
от различни конструктивни материали е една от организационните форми по 
„Технологии и предприемачество“ и при нейното организиране и провеждане е 
задължително да се проведе инструктаж на учениците за: какво ще се наблюдава 
(материали, обработващи машини, конструктивна документация и др.); спазване 
на правилата на техника на безопасност за даденото производствено предприя-
тие. Тези и други форми на взаимовръзка на образованието и производството ще 
допринесат за по-сериозно отношение на учениците към графичната подготовка.

Следващата логическа връзка на принципа научност е с принципа си-
стемност. В графичната подготовка (чертане) това се основава на необходи-
мостта от провеждане на обучението системно в съответствие със структурата 
и вътрешната логика, като същевременно се гарантира, че учениците усвояват 
система от графични знания и умения. В това определение главно, водещо е 
понятието „система“, тъй като непълната и непоследователна информация и 
способите на действие не могат да дадат висок ефект от обучението.

Педагогическата наука е установила, че знанията са трайно усвоени от 
учениците само когато се основават на добре научени предходни знания. Така 
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например след като не са усвоили в достатъчна степен основите на проекцион-
ното чертане, учениците няма да могат да четат правилно чертежи или да детай-
лират обекта, според чертежа на неговите геометрични елементи. Нарушаване-
то на системността и последователността в обучението поставя учениците в 
много трудно положение. Често това се наблюдава при използване на различни 
геометрични конструкции в графичната подготовка, докато в уроците по гео-
метрия тези не са предавани.

Изключително важно е систематичното овладяване на графичните зна-
ния и последователното развитие на познавателните способности на обучае-
мите. Учениците трябва систематично да изучават и изследват технически де-
тайли, така че елементите на частта (обектите) да се възприемат от тях като 
части от цялото. Необходимо е да се научат учениците да виждат във всеки 
обект геометрична му същност, а ако обектът е сложен, тогава ще могат да го 
разчленят на съставните му геометрични тела. С правилното наблюдение на 
обектите учениците на определен етап от обучението определят равнинни гео-
метрични елементи: линии − прави, счупени, криви; най-простите комбинации 
от еднакви линии − ъгли, триъгълници, многоъгълници и т.н. Вследствие на 
това учениците ще съставят елементарни логически съждения и ще стигат до 
заключение, че всички обекти около нас се състоят от комбинация от геомет-
рични тела, а линиите и точките са елементи от тях. Това ще доведе до обобще-
ни знания и умения на учениците, което ще е от голямо значение за кариерното 
им развитие.

Принципът на системност изисква от учителя подходящ и педагогически 
обоснован подбор от чертежи за четене. Но не бива да се стига до другата край-
ност да подбират сложни чертежи на обекти с абстрактни геометрични фигури.

Често трябва да се практикува четене на производствени чертежи и, раз-
бира се, в определена система.

Някои учители се придържат към изучаването на софтуерни продукти 
по графични дейности, изучавайки учебното съдържание в последователност-
та, която е заложена в учебната програма. Аргументът за това е, че всяка про-
грама се разработва въз основа на принципа на системността в обучение. Това 
е вярно. Но не трябва да забравяме, че системността в програмите е само пред-
поставка за постигане на системни знания у учениците. Въпреки това учителят 
може да прецени дали обучаемите придобиват системни знания или не само в 
учебния процес [11].

Принципът нагледност в обучението в педагогиката заема почетно мяс-
то и дори се е смятал за водещ за в ХХ в. [6]. Той изисква учителят да предложи 
такъв способ, при който учениците да имат възможност да общуват на живо 
с обектите и явленията или техните изображения от заобикалящия ни свят, 
които се изучават. Принципът нагледност е разработен в началото на дидакти-
ката като наука и се развива и се защитава от всички прогресивни педагози от 
времето на Ян Амос Коменски до наши дни, където този принцип е придобил 
ново съдържание [1,2].

Керанка Г. Велчева
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Обучението по чертане е тясно свързано с процеса на наблюдение и с 
последвано показване на възприемания обект под формата на скица, чертеж 
или нагледно изображение. 

фиг. 2. Възприемане на графичната информацията
1 – възприемане чрез слушане;

2 – възприемане чрез визуализиране;
3 – възприемане чрез комплекс от обоняние,  

вкусови усещания и пространствена ориентация.

Приложението на принципа нагледност в учебния процес на графичната 
подготовка спомага за пространственото ориентиране на изобразявания обект, 
за усещане за формата и материала и др [3]. 

Това значително помага на процеса на познание, тъй като тук са вклю-
чени анализатори осезание и усетливост при допир. В допълнение, при до-
косването на техническия обект и визуалното възприятие на външния вид на 
повърхността спомагат на ученика да определи качеството на повърхностната 
обработка, размера на детайла, гладкостта на преходите и др.

С прилагане на нагледността в обучението по техническо чертане учите-
лят осигурява учениците да запаметят по-трайна примерите и изображенията 
на обектите. Тази способност на паметта да съхранява трайно образи е описано 
от великия руски педагог К. Ушински [6]. Той твърди, че онези образи, които 
човек възприема чрез съзерцание, са запазени с особена трайност в нашата па-
мет и че дори абстрактни образи, с лекота се свързват с вече нещо познато в 
паметта.

Методът за работа с нагледни средства в графичната подготовка е мно-
го разнообразен. Тук, на първо място, трябва да имаме предвид, че онагледя-
ващите средства са средство и за учене, както при представяне на нов учебен 
материал, така и при практическите упражнения за затвърдяване. Нагледните 
пособия трябва да бъдат внимателно подбирани да всяка конкретна тема, фак-
тори, определящи спецификата на процеса на обучение[12, 13]. Например ако 
един урок трябва да покаже две или три таблици, те трябва да се показват само 
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при необходимост и в пълно съответствие с целите на урока. Трябва да се каже, 
че претоварването на урока с визуални средства може да има обратен ефект.

Принципът на трайност на знанията се изразява в необходимостта от 
такава формулировка на преподаването по графична подготовка, при която 
учениците винаги могат да възпроизведат в паметта си изучения по-рано мате-
риал и да го използват както за учебни, така и за практически цели. Този прин-
цип не може да бъде разглеждан изолирано от принципите на обучение, разгле-
дани по-горе, тъй като знанията на учениците ще бъдат все по-трайни, колкото 
по-съзнателно е работил ученикът по чертежа или скицата, колкото по-богат и 
по-разнообразен е запасът от нагледни образи, свързани с тези чертежи, толко-
ва повече връзки са установени между графичните изображения и изучаваните 
правила. Трайността на усвояването на знания от учениците зависи до голяма 
степен от начина на представяне на учебния материал от учителя, от дейността 
на самите ученици, от желанието им да преодолеят всички трудности, които 
срещат в процеса на обучение.

Трайността на знанието се постига чрез изучаване и разбиране на норма-
тивни технически документи, ГОСТ. Безсмислено е да се изисква от учениците 
да запомнят определения за разрез, сечение, конусност и др. Важно е да из-
пълняват науеното при решаване на проблеми. Уроците трябва да възстановят 
в паметта на учениците, на първо място, тези раздели от хода на рисуването, 
които са пряко необходими за овладяване на новия материал. Представянето 
на новия материал не трябва да бъде прибързано, тъй като то трябва да бъде 
уредено и да влезе в силна връзка с вече изучения материал. При правилното 
повторение на изследваните материали, паметта на учениците не само възста-
новява познатото по-рано, но и разкрива нови аспекти на разглеждания въ-
прос, а понякога и изяснява това, което не е било напълно реализирано.

Методът на повторение на учебния материал по изработване не трябва 
да бъде монотонен, в противен случай, според изявлението на И. П. Павлов, 
повторението ще се превърне в неприятно преживяване на учениците. Някои 
учители с „бърнаут“ ефект провеждат монотонно преподаване на учебното съ-
държание и присъства механично повторение на едни и същи въпроси.

В заключение можем да приемем, че приложението в обучението на об-
щите принципи на ученето има своята специфична проява, свои характерис-
тики, произтичащи от спецификата на предмета, неговите образователни цели 
и образователни задачи. Нарушаването на единството на всички принципи на 
обучение в методите на преподаване и в учебната работа на учениците влияе 
негативно на целия процес на обучение и води до най-сериозните пропуски в 
знанията и уменията на учениците.

Керанка Г. Велчева
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО (CHALLENGE)  
ПРЕД ОБУЧЕНИЕТО ПО МОРФОЛОГИЯ В ТЪРСЕНЕ  

НА МОТИВАЦИЯ (5. – 7. КЛАС)
Красимира П. Чепишева

THE CHALLENGE IN FRONT OF MORPHOLOGY 
TRAINING IN SEARCH OF MOTIVATION  

(5TH – 7TH GRADE)
Krasimira P. Chepisheva

ABSTRACT: Social conditions require a change in the dialogue between the teacher and 
the pupil and the means by which it is realized. In search of constructive dialogue, Bulgar-
ian language teachers embark on a series of challenges. The following series are devoted to 
the challenge of finding motivation for learning morphology in pupils through the texts of 
popular and popular today among them. Texts on the basis of which we create the right 
system of exercises, based on the main goals we set ourselves, namely: raising knowledge 
about morphological units and acquiring skills for their use.

KEY WORDS: motivation, training in Bulgarian language, text, popular persons, insiders, 
exercises, morphology.

Обществото еволюира по природните закони на приспособяване чрез 
изменение или умее да се адаптира като процес, водещ до социализация. Имен-
но социализацията е основна цел на обучението по български език – система, 
която се адаптира, за да успее да социализира като приспособи и едновременно 
се приспособява към постепенно променящите се социални условия. Един не-
прекъснат диалог между традиционно и иновативно, осъществен посредством 
учениците и пригоден за самите тях. Условието за диалогичност е непроменли-
ва величина, в чиято основа стои общ езиков код, нужен за създаване на основ-
ното средство за общуване – текста. 

В търсене на градивен диалог, способен да реализира социализацията, 
учителят се впуска в едно предизвикателство, за което невинаги се чувства до-
бре подготвен. Как да успее да мотивира, адаптира и едновременно социализи-
ра, намирайки подходящия код, в ролята на текстове за рецепция и продукция?

Текстоцентричният подход в обучението заема централно място; подход, 
който е необходим да бъде непрестанно адаптиран, за да мотивира желанието 
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за получаване на знания, посредством които социализацията би била успеш-
на. Нет поколението отвори нови врати и затвори традиционните, през които 
ние, учителите, възползвайки се от натрупаните през годините знания, пред-
почетохме да минаваме, избирайки сигурността пред предизвикателствата на 
неизвестността.

Предизивкателства или Challenge, както е модерно днес да бъде наречена 
„постъпка, която предизвиква“, стои в основата на търсенето на ключа, който 
да отвори вратата, създадена от нет поколението. Готови ли сме за това предиз-
викателство? Не, но сме длъжни да се подготвим. Отговорност на учителите 
днес е огромният и тежък товар да открият връзката между изконна традиция 
и иновативна практика, за да продължи езикът, символ на народността, да бъде 
свързващият ни, а не отдалечаващ код. 

Вдъхновени от различните предизвикателства в мрежата, се впуснахме в 
търсене на средства, които вълнуват, мотивират и поддържат интереса на по-
требителите, към които е насочена обществената ни услуга – образованието, 
или иначе казано, изгубени в превода на множество английски думи и фра-
зи, се опитахме да открием изходни текстове, които да поставим в основата на 
обучението по морфология, допускайки в една по природа традиционна среда, 
затворена и характеризираща се с устойчивост, строго определена системност, 
текстове, които създават, слушат и четат съвременните ученици. 

Предизвикателствата в проучванията и реализацията бяха насочени към 
търсене на отговори на следните въпроси:

1. С какво са свързани интересите на днешните ученици?
2. Как да отсеем стойностните текстове от тези, които съдържат неподхо-

дяща информация?
3. Как да открием правилния текст за подходящата тема?

Предизвикателство номер 1
Първото предизвикателство, привидно трудно, вследствие се оказа най-

лесно сред останалите. Мястото на търсене бе ясно – YouTube, Instagram. На-
соките получихме от предварително подготвена анкета сред ученици от 6.клас 
на Второ основно училище „Д-р Петър Берон“ и от данните от социологиче-
ски проучвания, изнесени в медиите, които сочат, че най-желаните от децата 
професии днес не са лекар, учител, адвокат, писател, полицай, учител – това, 
за което бленуваше предходното поколение, а видео-блогър, влогър, YouTube-
звезда. И тук няма как да не споменем, че благородно завиждаме на влогъри 
като Изабел, Крис Захариев, Емил Конрад и други с над 500 000 последователи 
и с над 100 000 абонамента, поради причината, че на всеки един от нас трудно 
му се отдава за 40 минути да накара 25 ученици да го „следват“. 

Така че предизвикателството си струва. Оказа се, че сред изследвана-
та група ученици (23 на брой от Второ основно училище „Д-р Петър Берон“) 
най-много предпочитания бяха отдадени на шуменската влогърка Изабел, на 
Христиана и Ивайло, отново обосновани с шуменския корен на нежната поло-
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винка (което красноречиво сочи за субективизъм, който проявяват ученици-
те), популярният от доста години Емил Конрад, Павел и Ицака, Боряна, Стан и 
приятелката му Стефи, Слави от Th e Clashers, Polly Nedkova, Мария Андреева, 
Zakary, СкандаУ, Studio Queen’s, Galka Pawer, Ilko Hristov

Предизвикателство номер 2
Как да отсеем стойностните текстове от тези с неподходяща информа-

ция? И това предизвикателство бе решено значително лесно, благодарение на 
факта че днешните популярни влогъри отдавна не се задоволяват само със сле-
дене в мрежата, а се насочват към писане на книги, което значително увеличава 
приходите и популярността им и едновременно с това позволява хора като мен 
да се запознаят в детайли с творчеството им, без да е необходимо да отделят по 
12 часа от денонощието в мрежата. Разполагах с „Органайзерът 2.0“ на Стан, 
„Тайните на Стефи“ на Стефани Петкова, „Изкуството да бъдеш мързелив“ на 
Емил Конрад и „Топ мистериите на България“ на Слави и излязлата преди бо-
рени часове от печат книга на Изабел „Щастливей“, която предизвика опашки 
от фенове в Шумен и Варна при своето представяне. 
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Неспорим факт – запознаването с тях ме издигна с едно стъпало в очите 
на учениците – не успях да спечеля 100% от аудиторията, но увеличих значител-
но броя на последователите си. Как спечелих останалите ли? Тайната на успеха 
е в адаптирането на интересите на учениците към целите на учителите, поста-
вяйки в основата на всяка тема, свързана с морфологичната парадигма, тексто-
ве, които са им познати и приятни, текстове, създадени от влогърите, които те 
следят и на които искат да подражават.

Предизвикателство номер 3
Свързано с процеса на отсяване и търсене на текстове, които да корес-

пондират със знанията, уменията и отношенията, предвидени за овладяване по 
отделните теми, подчинени на обучението по морфология. 

В следващите редове ще бъде представена система от синтетични упраж-
нения, в които са реализирани идеите за употреба на текстове, чрез които се 
визуализират изложените идеи. Превес имат задачи, които са подчинени на 
овладяване на знания и умения, свързани с обучението по морфология. 

У1: Посоченият текст е част от класацията на Айде БГ, за „Топ 10 – Най-
опасните спортове в света“

Колоездене
Може би ще се изненадате да разберете, че колоезденето всъщност е един 

от най-опасните спортове на света. Причината за това е не толкова шансът 
да паднеш от колелото, а този да те отнесе някоя кола. Особено в България, 
всеки, който кара колело, е наясно с тази опасност. Що се отнася до състеза-
телното колоездене, там спортистите развиват изключително висока ско-
рост и всяка секунда невнимание може да бъде фатална. Какви други опасности 
крие колоезденето и кое е най-тежкото спортно събитие в света – гледайте в 
нашата нова класация!

[https://www.youtube.com/watch?v=QHHThdZoKvo (достъп: 07.04.2019 г.)]
(1)Кои са причините, поради които колоезденето е поставено в Топ 10 

на опасните спортове? (2)Коя е думата, с която се назовават всички причини? 
(3)Направете ѝ морфологичен разбор. (4)Кое е това, което превръща спортно-
то колоездене в опасен спорт? (5)Каква част на речта е думата невнимание? (6)
Как ще се нарекат колоездачите, които не внимават? (7)Как изписваме отри-
цателната частица в съчетание със съществително и с прилагателно име? (8)
Превърнете думата невнимание в глагол. (9)Кои са останалите опасни спортове 
в класацията Топ 10? (10)Разкажете за своя любим спорт. Опасен ли е той?

У2: Преди броени дни на книжния пазар се появи книгата на Изабел 
„Щастливей“. Почти всички присъстваха на нейното представяне, но колко от 
вас си зададоха въпроса: (1)Какво е посланието, което тя влага в заглавието? (2)
Разтълкувайте го. (3)Заменете измислената от Изабел дума с нейни синоними. 
(4)Какъв е видът на сказуемото бъди щастлив? (5)Каква част на речта е думата 
щастлив? (6)Каква част на речта е думата ей? (7)Какво изразява съчетанието 
от съществителното име щастлив и междуметието ей? (8)Каква част на речта 
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е измислената от Изабел дума „щастливей“? (9)В какво наклонение е глаголът? 
(10)С какво книгата на Изабел ви кара да се чувствате щастливи?

У3: Това е посланието, което Изабел отправя в своята дебютна книга 
„Щастливей“. Прочетете го и отговорете на въпросите след него:

Посвещавам книгата си на теб.
На светлината, която си.
На творението, което си.
На красотата, която е в теб.
Пожелавам ти да откриеш щастието
чрез тази книга.
То е в теб.
(1)На кого е посветена книгата на Изабел? (2)С каква част на речта е назо-

ван читателят? (3)Защо е предпочетена второличната форма на местоимение-
то? (4)Какво пожелава Изабел? (5)Какво по цел на изказване е изречението, в 
което отправя пожеланието? (6)Правилно ли е поставен препинателният знак в 
него? (7)Коя дума заменя думата щастие в последното изречение? (8)Открийте 
всички местоимения в посланието на авторката и им направете морфологичен 
разбор. (9)Кой е глаголът, който Изабел използва многократно в посланието 
си? (10)В кои изречения е изпуснат подлогът? (11)Чрез каква част на речта е 
изразен той? (12)Защо авторката е предпочела да пропусне местоимението в 
тези примери? 

У4: Изпитвах всички емоции на света. Емоции, които не бях изпитва-
ла досега. Бях тъжна, объркана, обидена, ядосана…За първи път бях истински 
разочарована. 

Из „Щастливей“
(1)Кога се е случило разочарованието в живота на Изабел? (2)Благодаре-

ние на коя част на речта разбрахте това? (3)В кое време е глаголната форма във 
второто изречение? (4)Кои думи участват в нейния състав? (5)Защо е предпо-
четена употребата на минало предварително време на глагола? (6)Използвани 
ли са други нелични глаголни форми? (7)Какво означават неличните глагол-
ни форми? (8)Какви по вид са употребените причастия? (9)От кои глаголи са 
образувани? (10)Превърнете второто изречение от текста в безглаголно, като 
запазите смисъла. (11)С помощта на каква част на речта е възможно да се прео-
бразува изречението? (12)Била ли е разочарована дотогава Изабел? (13)От коя 
част на речта става ясно това? (14)Разкажете за вашето първо разочарование.

У5: В „Органайзерът 2.0.“ Стан се е опитал да синтезира различни пра-
вила в раздел Граматика, с които да ви улесни за някои граматични особености 
като бройната форма на съществителните имена от м.р., писане на пълен и кра-
тък определителен член и други. Вижте едно от неговите правила:
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(1)Справил ли се е Стан с примерите, които е дал за съответните прави-
ла? (2)Борави ли с граматичните правила? (3)Какво не е научил Стан в училище 
и коя част на речта не познава? (4)Редактирайте правилата на Стан, като проме-
ните грешно употребената дума глагол с правилните думи в двете правила. (5)
Употребил ли е други причастия? (6)Каква е функцията на запетаите в първото 
изречение? (7)Превърнете простите изречения в сложни, като запазите смисъ-
ла. (8)Кое граматично правило ще включите във вашия органайзер, с което да 
помогнете на съучениците си?

У6: Когато бях малка и виждах как се целуват влюбените, си мислех, че 
това е най-ужасното нещо на света. Дори обяснявах на една от братовчедки-
те ми, че никога няма да целуна момче, защото ми се вижда гнусно. Може би и 
ти си мислиш нещо такова, но когато пораснеш, ще разбереш, че това е един 
от начините да покажеш на някого, че го обичаш. 

Няма как да пропусна и темата за първата целувка и да не ти разкажа 
каква беше моята. 

Из „Тайните на Стефи“
(1)На коя тема е посветена сраницата от „Тайните на Стефи“. (2)Как ще 

озаглавите текста? (3)Какви изречения е предпочела по състав? (4)Как е осъ-
ществена връзката между простите изречения в състава на първото сложно? 
(5)Какви са думите като части на речта? (6)В кое изречение връзката между 
простите изречения е осъществена посредством две съюзни връзки? (7)Защо 
запетаята е поставена само пред но, а не и пред когато? (8)Кое е основното гла-
голно време в текста? (9)Кой е глаголът, чиято форма е в друго глаголно време 
и защо? (10)Какви други начини за изразяване на обич към някого познавате? 

Предложената система от упражнения цели поетапно и плавно овладя-
ване на частите на речта чрез включване в състава на различни рецептивни и 
продуктивни упражнения и овладяване на знания чрез практическо прилагане 
и приложимост на уменията за употреба на морфологичните единици. Дифе-
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ренциалните признаци/лингвистична и комуникативна задача – на синтетич-
ните упражнения мотивират тяхната висока фреквентност в учебния процес по 
български език“[1]

По никакъв начин не подценяваме ролята на всички останали текстове, 
които се използват системно в обучението и са образци от различни стилове, 
включително и класическите произведения. Акцентът е поставен върху търсе-
нето на такива текстове, които безспорно вълнуват и интересуват учениците от 
прогимназиалния етап на обучение. 

Променените социокултурни условия налагат и различни модели, които 
лесно могат да бъдат подчинени на целите на обучението по морфология и ед-
новременно с това да бъдат актуални сред подрастващите. Учителят има свобо-
дата да избира и комбинира задачи според конкретно поставени цели, равнище 
на интелектуални възможности на учениците и техни социални потребности, 
поставени задачи при преподаване на конкретно учебно съдържание и др. [2]

В ръцете на учителя е откриването на подходящите текстове и успешното 
справяне с предизвикателствата.
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АСПЕКТИ НА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ  
И НА САМОРЕГУЛИРАНОТО УЧЕНЕ

Лилия Цв. Лозанова

ASPECTS OF MOBILE LEARNING  
AND SELF- REGULATED LEARNING 

Lilia Cv. Lozanova

ABSTRACT: Mobile education is a pedagogical concept that meets the challenges of the 
mobile era, in which we are living. The use of mobile technologies for education is related 
to the theoretical framework of lifelong leaning. This new educational model is associated 
to self-regulated learning – the responsibility for their own education. The main character-
istics of this model are personalization of the education. 

KEY WORDS: Mobile education, self-regulated learning.

Изследването е финансирано по проект „Актуални проблеми на мениджмънта на 
класа“ № РД-08-87/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски универси-
тет „Епископ Константин Преславски“.

Мобилното обучение е педагогическа концепция, която отговаря на пре-
дизвикателствата на мобилната ера, в която живем. Използването на мобил-
ните технологии за обучение е свързано и се вписва в теоретичната рамка на 
ученето през целия живот. Този нов образователен модел е свързан със само-
регулираното учене, управлението и отговорността за собственото обучение, 
като сред основните му характеристики са персонализация на обучението.

Постаментът на тази нова концепция е мобилността на знанието и дос-
тъпът на всеки до него „независимо от мястото и времето“. Възможността да 
учим навсякъде и по всяко време се подпомага от бурното развитие на мобил-
ните технологии. 

Можем да учим не само от специално подготвен контент, но и от кон-
вергенцията между реална и виртуална среда, тъй като съвременната „обра-
зователна среда трябва да развива мисленето и креативните способности“ [3]. 
Чрез мобилните приложения, докато пътуваме, можем да отваряме мобилни 
пътеводители и да получаваме информация за основните забележителности. 
Докато сме в музея, галерията, библиотеката, можем да ползваме справочни и 
други данни, които са ни необходими.
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M. Sharples., J., Taylor и G. Vavoula посочват, че в мобилното общество се 
извършва коренна промяна, която засяга и разбирането за образование. Мо-
билното обучение е педагогическата концепция, която е необходима на „мо-
билното общество“, но променя традиционната парадигма. То се различава от 
останалите теории, тъй като изходният ѝ пункт е мобилността в различните ѝ 
аспекти.

Авторите посочват, че днес „ ние се учим в движение, в пространството и 
времето, като ползваме и ревизираме по-рано придобити знания, идеи и стра-
тегии, като ги прилагаме в различен контекст“ и това става основата за „учене 
през целия живот“. Новите технологии „са предназначени да подкрепят обще-
ство, в което хората са в движение и все по-често се опитват да обучават, като 
наваксват своите пропуски“ [8].

Като нов феномен, същността на мобилното обучение не е напълно из-
яснена и представлява конгломерат от възгледи и теории. Повечето от трак-
товките се фокусират върху възможностите на мобилните технологии, дидак-
тическия потенциал за приложението им, мобилността и др. Една от основни-
те дефиниции е включена в документите на Юнеско – Аналитическа бележка 
(2010 г.) и Препоръките на ЮНЕСКО относно политиките за мобилно обуче-
ние(2015 г.).

ЮНЕСКО отчита, че МО измества „центъра“ от учебната програма (как-
то е в традицонното училище) към «интересите» на обучаемия [Kukulska-Hulme 
A. Mobile Learning for Quality]. В програмата се посочва, че мобилното обучение 
благодарение на технологиите създава нова « картина в образованието», като 
предоставя възможност за «гъвкаво, достъпно, индивидуално обучение» [4]. 
За V. Park «мобилното обучение включва използването на мобилни устройства 
в движение за обучение. За целта се използват клетъчни телефони, смартфо-
ни, преносими компютри; таблети, лаптопи и персонални медийни плейъри. 
Последните нововъведения в програмните приложения и социалния софтуер, 
прилагащи технологии на Web 2.0 (например блогове, уикита, Twitter, YouTube) 
или сайтове за социални мрежи (като Facebook и MySpace), направиха мобил-
ните устройства по-динамични и повишиха техния образователен потенциал 
[7]. За Y. Laouris и N. Eteokleous фокусът на вниманието трябва да бъде насо-
чено към самия обучаващ се, които има независим достъп до образователни 
ресурси. Мобилността е свързана с „движението“ му в персонализираната об-
разователна среда [5]. 

Теоретичните концепции са фокусирани не само върху различните из-
мерения на мобилността – като технология, време, местоположение, контент, 
дидактически модел и др., но и като възможност за самообучение през целия 
живот. Mike Sharples свързва мобилното обучение с концепцията за учене през 
целия живот, като и с коренна промяна на дидактическата методология. Според 
автора сред основните му характеристики е „персонализираната и ориентира-
на към обучаемите дейност“. Мобилността е представена не само като време и 
място, но и като индивидуална траектория в обучителния контент, като кола-
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боративна дейност на съвместно създаване на съдържание. Изследователят по-
сочва, че „ученето трябва да се случва извън „лекционните зали“ и най-вече – 
да е гъвкаво. Тъй като се преплита с другите всекидневни дейности,ситуациите 
на мобилното учене трябва да се възприемат не като „черупка“, а като „дина-
мична единица, изградена от взаимодействията между обучаемите и тяхната 
среда“ [8].

В този смисъл, сред важните характеристики на мобилното обучение са 
мобилността и персонализацията. Те се разглеждат в контекста на педагогиче-
ската парадигма, която поставя обучаемия в центъра на учебния процес.

Съгласно представените по-горе дефиниции за МО то се провежда по 
желание, в зависимост от интересите на обучаемия, с неговиия темп, в удобно 
за него време и място. Но тази «свобода», представена от гъвкав и персонали-
зиран модел на обучение, ангажира обучаемия с отговорността да се саморе-
гулира и контролира. За част от изследователите, персонализацията при МО 
е много по-важна от индивидуалните предпочитания кога, къде и какво да се 
учи. Според Kinshuk и съавтори (2009) персонификацията при МО може да се 
осъществи чрез два подхода. Първият е свързан с адаптиране към характерис-
тиките на обучаемите, към техните стилове на учене, изисквания, състояние, и 
др. В този случай на хора с визуален стил се предоставят визуални материали, 
а на обучаеми, които трудно решават проблеми, се изпращат задачи „стъпка по 
стъпка“.

При втория подход обучението се адаптира към контекста, в който се на-
мират обучаемите [2].

Sergio Gómez посочва, че „основните ползи от този подход са, че обуча-
емите получават адаптивни и персонализирани обучителни преживявания. Те 
са съобразени с техните специфични образователни потребности и целят по-
стигане на максимална удовлетвореност, скорост на обучение и ефективност 
на обучението“ [1].

Много от изследователите свързват мобилното обучение и персонифи-
кацията при него със саморегулирането учене (Self-Regulated Learning -(SRL) ), 
което става все по-актуално в съвременното образование [6]. Различни изслед-
вания потвърждават значително корелация между академичните постижения и 
саморегулираното учене (Chang, 2005; Pintrich & DeGroot, 1990; Pintrich, Smith, 
Garcia & McKeachie, 1993; Watson et al , 2004). Според Pintrich, саморегулацията 
се отнася до саморегулирани мисли, чувства и поведение, които са ориентира-
ни към постигане на целите [6]. Сред основанията са, че то «включва и такива 
социални форми на научаване като моделиране, обратна връзка от връстници, 
учители и от други значими социални партньори„ [10].

В научните изследвания SRL се разглежда през призмата на няколко во-
дещи концепции – на оперантно-ориентираните теории, феноменологичната, 
процесуално-информационната, социално-когнитивната теория и др.

Многообразието от възгледи и концепции затруднява еднозначното де-
финиране на саморегулирано учене. Сред ключовите компоненти за успешното 
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му протичане „са входните характеристики на обучаваните индивиди (пре-
дишни знания), мотивационните характеристики (очаквания, ценности, афек-
ти), особеностите в когнитивното функциониране (подходи към ученето, само-
регурилащи и метакогнитивни стратегии), социално-образователните условия 
(учебни задачи, взаимодействия ученици−учители)“ [10]. Според Й. Янкулова, 
SRL е саморегулативен процес, свързан с личната инициативност, с постоян-
ството на усилията, с прилагането на широк репертоар от адаптивни умения за 
постигане на учебните цели“ [10]. При оперантно-ориентираните теории фо-
кусът е върху „саморегулативните отговори на обучаваните индивиди, както 
и техните възможности за повишаване на индивидуалния капацитет за само-
регулиране“ [10]. За личното решение за саморегулативно поведение значение 
имат „незабавните и отложени отговори и възнаграждения, както интервалът 
между тях“ [9].

В тази насока са интересни резултатите от изследванията на N. Chen на 
проект за подкрепа на рискова група студенти, които са насърчавани да учат да 
изработват саморегулиращи стратегии за учене чрез насърчителни sms-и.Съ-
общенията са конструирани въз основа на принципите за убеждаване на Fogg 
(2003 г.), като постигат положителен резултат сред обучаемите [6]. 

Ефективни са персонализацията на съобщенията, изпращането им в точ-
но време с цел напомняне за преглеждане на следващата единица от учебното 
съдържание. Тези резултати са значими за мобилното обучение, тъй като много 
мобилни приложения са конструирани с подобни опции, с цел да се оптимизи-
ра саморегулираното учене.

В процесуално-действения подход основното звено е обратната връзка, 
която е част от модела «Тестване-Действие-Тестване- Изход». Постъпващата 
информация се тества по предварително зададени стандарти. Като недостатък 
на тази концепция е прекаленото акцентиране върху информационната прера-
ботка, а се пренебрегва личната мотивация като значим елемент на този про-
цеси [9].

Следващата концепция за Self-Regulated Learning е феноменологичната, 
насочена към разглеждане на „индивидуалните перцепции и жизнения опит, 
които задължително преминават и се филтрират през реактивната Аз-система. 
Личните перцепции се тълкуват като подструктури в Аз-системата, със силно 
влияние не само в когнитивен (върху обработката, кодирането и съхранението 
на информацията), но и в поведенчески план (върху целеполагането и поведен-
ческите прояви) [9]. Според Й. Цветкова « Аз-перцепциите стимулират дейст-
вието на саморегулативните процеси в обучението и опосредстват индивидуал-
ните усилия за подобряване на учебното изпълнение [9]. 

При социално-когнитивния подход саморегулираното учене се предста-
вя като съвкупност от усилия, които зависят не толкова от „индивидуалните 
когниции и афекти, а по-скоро социалните събития и въздействия“ [Цветкова, 
Й. теоретични. Според Й. Цветкова, „саморегулирането обхваща мотивацион-
ни елементи като „Аз-ефективност и лични очаквания за резултатите, както и 
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процесите на самонаблюдение, самооценяване и самозадействане“ [9]. Според 
авторката, хората могат да бъдат научени как да изграждат свои стратегии за 
саморегулации.

Социално-конструктивистният подход има най-голямо приложение в 
мобилното обучение. Прилага се като подход не само за констуиране на обу-
чителния контент, а и е сред най-приложимите концепции в психологически 
план. Мобилното обучение предполага колаборативна дейност в различни на-
правления − между обучаемия и съдържанието, комуникация с членовете на 
„учещи“ общности, с фасилитатор и др. Според Bergin, Reilly и Traynor (2005) 
„модела на саморегулирано обучение ( на Pintrich) трябва да включва позна-
вателни и метакогнитивни стратегии, както компонентите мотивация, воля 
и „умения“ [6]. Уменията включват когнитивни стратегии, метакогнитивни 
стратегии и стратегии за управление на ресурсите. Компонентът на волята е 
съставен от различни мотиви и цели. В този модел е прието, че влияе върху 
използването на когнитивните и метакогнитивните стратегии. Когнитивните 
стратегии съдържат техники за повторение, мнемични техники за запаметява-
не на информация. Това първо ниво е свързано с разбиране на новите понятия 
в определен текст (аудио, видео или мултимедийно съдържание), но не включ-
ва задълбоченото им осмисляне. 

На следващото ниво се извършва обобщение, създаване на аналогии и 
генериране на бележки за новите понятия. Следващият етап е организиране на 
понятията,систематизиране и извеждане на основната идея в текста. 

Метакогнитивните са насочени към планиране, наблюдение и регули-
ране на познанието и стратегии за управление на ресурсите. Планирането е 
поставяне на цели, които помагат за активиране на предварителните знания и 
улесняват разбирането на материала.

Към управление на ресурсите се отнася изработване на стратегии от 
страна на обучаемите − управление на своето време, усилия, на учебните си-
туации [6]. 

Включени са и взаимодействията с други студенти и учителите, с подкре-
пящата общност.

След проведено изследване по модела на Pintrich, Bergin, Reilly и Traynor 
установяват, че респондендите с по-висока мотивация за учене, които умеят 
добре да планират целите и обучителния си процес, постигат по-високи акаде-
мични резултати [6].

В обобщение, мобилното обучение, на което персонализацията е сред 
базовите характеристики, е неразривно свързано със саморегулираното учене. 
Тези негова особеност е в подкрепа на възгледите, че представлява нова педаго-
гическа концепция, предлагаща рамка за учене през целия живот.
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА  
И В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ  

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Лора М. Рашкова

SOCIAL SERVICES IN THE COMMUNITY  
AND IN SPECIALIZED INSTITUTIONS  

IN THE REPUBLIC OF BULGARIA
Lora M. Rashkova

ABSTRACT: Problems related to the social activity in the Republic of Bulgaria are dis-
cussed. Under the current legislation, social services are provided in the community and 
in specialized institutions. Bodies related to social assistance in the Republic of Bulgaria 
are the Council of Ministers, the Ministry of Labor and Social Policy, the Agency for Social 
Assistance, the National Social Security Institute, the General Labor Inspectorate, the Em-
ployment Agency and others.

KEYWORDS: social services, social services in the community, specialized institutions, so-
cial assistance, social work, social inclusion.

Ролята на социалните услуги в общността и в специализираните инсти-
туции в Република България е значим проблем. Социалните услуги са дейности 
за подпомагане на лица и семейства, които са затруднени или не могат да задо-
волят своите основни жизнени потребности. Те се осъществяват от заведения 
за социални услуги, които могат да бъдат държавни, общински, частни или със 
смесено участие.

Социалната дейност в България функционира в съответствие с потреб-
ностите на обществото. Тя отразява социалната защита на нуждаещите се и се 
стреми към задоволяване на потребностите на личността [1, с. 11].

В. Сотирова [2, с. 79] пише, че: „Социалната закрила е право на всички 
български граждани. В тази област не се допускат различни форми на дискри-
минация, различни привилегии или ограничения. Не трябва да се вземат пред-
вид фактори като народност, социален произход, пол, раса, възраст, политиче-
ски и религиозни убеждения, членство в обществени организации, семейно и 
материално положение, наличие на психични и физически увреждания“. 
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Социалната закрила е прерогатив на модерната държава. Дейността на 
социалните институции е законово защитена с правни норми от държавата. Тя 
регламентира и контролира социалните отношения, правата и задълженията 
на социално закриляните лица [2, с. 79]. 

Законът за социалното подпомагане и Правилникът за неговото прило-
жение уреждат обществените отношения, свързани с гарантирането на право-
то на гражданите в Република България на социално подпомагане чрез социал-
ни помощи и социални услуги [8]. 

Основните понятия в социалната сфера са: социални услуги, социални 
услуги в общността, социални услуги в специализирани институции, социална 
работа, социално включване, доставчици на социални услуги, потребители на 
социалните услуги.

Социални услуги – според Закона за социалното подпомагане са дейнос-
ти в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на жи-
вот, които се основават на социална работа и се предоставят в общността и в 
специализирани институции [8].

Социални услуги в общността са услуги, предоставени в семейна среда 
или в близка до семейната среда [8].

Специализирани институции са домове пансионен тип, в които хората 
са отделени от своята домашна среда [8].

Социални услуги в общността от резидентен тип са услуги, които пре-
доставят възможност за живот в среда, близка до семейната [8].

Социална работа е професионална дейност за подобряване взаимната 
адаптация на лицата, семействата, групите и средата, в която те живеят. Тя е 
комплекс от подпомагащи дейности, насочени към постигане на по-добро ка-
чество на живот, достойнство и отговорност у хората на основата на индиви-
дуалните им способности, междуличностните отношения и ресурсите на общ-
ността [8].

Социално включване е създаването на условия и възможности в най-
висока степен за участие на лицата в обществения живот [8].

Доставчици на социални услуги са държавата и общините, както и впи-
саните в регистъра на Агенцията за социално подпомагане лица по чл. 18, ал. 1, 
т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане [7].

Потребители на социални услуги са лицата и семействата, които полз-
ват социални услуги в общността и в специализирани институции [7].

Видове социални услуги, регламентирани в Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане в Р. България

Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани ин-
ституци, съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомага-
не [7].

Социални услуги, които се предоставят в общността, са:
1. Социални услуги в домашна среда:
– личен асистент;
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– социален асистент;
– домашен помощник;
– домашен социален патронаж;
2. Дневен център:
– дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
– дневен център за пълнолетни лица с увреждания;
– дневен център за деца и/или младежи с тежки множествени увреждания;
– дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания;
– дневен център за пълнолетни лица с увреждания − седмична грижа;
– дневен център за деца и младежи с увреждания − седмична грижа;
– дневен център за стари хора;
3. Център за социална рехабилитация и интеграция;
4. Социални услуги от резидентен тип:
а) център за настаняване от семеен тип:
– център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания;
– център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания;
– център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания;
– център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства;
– център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция;
– център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически 

увреждания;
– център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена 

изостаналост;
– център за настаняване от семеен тип за стари хора;
б) център за временно настаняване;
в) кризисен център;
г) преходно жилище;
д) наблюдавано жилище;
е) защитено жилище:
– защитено жилище за лица с психични разстройства;
– защитено жилище за лица с умствена изостаналост;
– защитено жилище за лица с физически увреждания;
5. Приют;
6. Социален учебно-професионален център;
7. Звено „Майка и бебе“;
8. Център за обществена подкрепа;
9. Център за работа с деца на улицата;
10. Приемна грижа;
11. Обществени трапезарии.
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Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
1. Домове за деца, лишени от родителска грижа;
2. Дом за пълнолетни лица с увреждания:
– дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост;
– дом за пълнолетни лица с психични разстройства;
– дом за пълнолетни лица с физически увреждания;
– дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения;
– дом за пълнолетни лица с деменция;
3. Дом за стари хора [7].

Във всяка община могат да се разкриват и други видове социални услуги, 
при необходимост и съобразно потребностите на населението.

Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно или дълго-
срочно.

Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане ут-
върждава методически ръководства и указания за работа по предоставяне на 
социални услуги [7].

Други институции за социални услуги 
– Неправителствени организации – Български червен кръст, Компле-

кси за социални услуги за деца и семейства, Асоциации за жени, жертви на на-
силие и други. 

Българският червен кръст подпомага уязвими хора на външни и вътреш-
ни фактори, на природни бедствия. Оказва помощ на рискови групи – хора, 
страдащи от инвалидност, заболявания, ситуативни кризи, бежанци чрез 
здравна профилактика, психопрофилактика, обучения по програми и проекти, 
възпитание в ценностите на БЧК – хуманизъм и единство. 

Комплекси за социални услуги за деца и семейства – работят със семей-
ства, при които има риск от изоставяне или настаняване на детето в специали-
зирано заведение; риск от разкъсване на семейните връзки; чието дете е наста-
нено в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при 
роднини и близки. Оказва се помощ и подкрепа за развитие на отношенията 
дете-семейство и за подготовка на реинтегрирането на детето в семейството по 
време на прилагане на мерките на закрила. Извършва се наблюдение и помощ 
на реинтегрирането на детето при напускане на системата за закрила на детето, 
консултиране и подкрепа на семействата. 

Освен семейно консултиране Комплексите за социални услуги за деца и 
семейства извършват превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на 
малтретиране, насилие и неглижиране. Децата жертви на насилие и техните се-
мейства се насочват от ОЗД, учебни заведения, специализирани институции за 
деца, общопрактикуващи лекари. Оказва им се защита, подкрепа, застъпниче-
ство. Извършва се работа по случай, работа в група, работа в мрежа. 

– Пробационни служби – извършват консултиране, групова работа, обу-
чения, подкрепа, преквалификация, ресоциализация, пробация, социално-пе-
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дагогическа помощ, посредничество, гражданско образование, помагане, коре-
кция на поведение на лицата, лишени от свобода. 

– Хоспис – обслужва хора в последен стадий на заболяване, терминално 
болни, самотни хора, които нямат възможност да получават подходяща здрав-
на грижа и социална подкрепа в дома си. В хосписа се извършва палиативна 
грижа, кризисна интервенция, консултиране, правна подкрепа, лайф-ревю [1, 
с. 35-45]. 

Органи по социално подпомагане
Министерски съвет – определя държавната политика в областта на со-

циалното подпомагане. 
Министерството на труда и социалната политика разработва, коорди-

нира и провежда държавната политика в областта на социалното подпомагане.
Агенция за социално подпомагане към министъра на труда и социална-

та политика. Тя се създава за изпълнение на държавната политика в областта на 
социалното подпомагане. Агенцията за социално подпомагане е изпълнителна 
агенция към министерството на труда и социалната политика, и е юридиче-
ско лице със седалище София. Агенцията за социално подпомагане се предста-
влява и ръководи от изпълнителен директор. Към изпълнителния директор на 
Агенцията за социално подпомагане се създава инспекторат.

Териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане са 
регионални дирекции за социално подпомагане в областните административ-
ни центрове и дирекции „Социално подпомагане“. В дирекциите „Социално 
подпомагане“ се създават отдели „Закрила на детето“. Дейността, структура-
та и числеността на персонала на Агенцията за социално подпомагане, броят 
и териториалният обхват на нейните териториални поделения се определят с 
устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на ми-
нистъра на труда и социалната политика. 

Държавната политика в областта на социалното подпомагане се осъ-
ществява в сътрудничество с държавните органи, областните администрации, 
органите на местното самоуправление и юридическите лица с нестопанска цел, 
осъществяващи дейност в обществена полза, които създават условия и съ-
действат за реализирането на програми и проекти в тази област [3]. 

Национален осигурителен институт – той е публична институция, коя-
то управлява държавното обществено осигуряване в Република България. На-
ционалният осигурителен институт администрира задължителното осигурява-
не за общо заболяване и майчинство, безработица, трудова злополука и про-
фесионално заболяване, инвалидност, старост и смърт. НОИ е създаден през 
1995г. със Закона за фонд „Обществено осигуряване“ като правоприемник на 
Главно управление „Социално осигуряване“ Той отчита своята дейност пред 
Народното събрание на Република България. Институцията е член на Между-
народна асоциация по социално осигуряване. НОИ е юридическо лице, което 
се състои от Централно управление със седалище в град София и териториални 
поделения във всеки от 28-те областни центрове на страната [4]. 
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522

Главна инспекция по труда – тя е изпълнителна агенция към министъра 
на труда и социалната политика. Инспекцията е второстепенен разпоредител с 
бюджет, като осъществява своята дейност самостоятелно или във взаимодейст-
вие с други органи на държавната администрация и може да си сътрудничи с 
организациите на работниците и служителите и на работодателите, както и с 
други неправителствени организации. 

Главната инспекция по труда има следните основни функции:
– контролира спазването на трудовото законодателство;
– упражнява специализирания контрол по спазването на Закона за здра-

вословни и безопасни условия на труд, Закона за насърчаване на зае-
тостта, на законодателството, свързано с изпълнението на държавната 
служба, и правата и задълженията на страните по служебното право-
отношение и на други нормативни актове, когато това е възложено със 
закон;

– дава сведения и технически съвети на работодателите и на работни-
ците и служителите за най-ефективните методи за спазване на трудо-
вото законодателство и по прилагането на Закона за насърчаване на 
заетостта [6]. 

Агенцията по заетостта е изпълнителна агенция към министъра на тру-
да и социалната политика за реализиране на държавната политика по насърча-
ване на заетостта. Нейните основни функции са:

– регистриране на свободните работни места и на лицата, активно тър-
сещи работа; посреднически услуги за осигуряване на заетост;

– съвместно участие с общините и работодателите в разработването на 
общополезни за общината и държавата дейности;

– участие в разработването и реализацията на програми и мерки за зае-
тост и обучение, насочени към точно определени групи от безработни 
лица, които по различни причини са по-трудно приспособими на паза-
ра на труда;

– изпълнение, самостоятелно или съвместно с други органи или организа-
ции, на проекти и програми в областта на заетостта, професионалното 
обучение и квалификация, социалната интеграция, финансирани от пред-
присъединителните фондове на Европейския съюз или от други междуна-
родни организации (в т.ч. и такива с участие на български ресурси);

– защита и запазване на заетостта;
– организиране на квалификационно и мотивационно обучение за без-

работни и заети лица;
– посредническа дейност за заетост на български граждани в чужбина и 

на чужденци в България;
– анализиране на търсенето и предлагането на пазара на труда и прогно-

зиране на евентуалните промени в него [5]. 
Териториални поделения на Агенцията по заетостта са Бюра по труда 

(Регионални служби по заетостта) − обхващат целева група регистрирани без-
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работни, работодатели, търсещи работа, заети лица. Дейността на Бюрата по 
труда е свързана с насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, консул-
тиране, тренинги за мотивация и умения, обучение на заетите лица, посредни-
чество, психологична подрепа, професионално ориентиране, стимулиране на 
активност, информираност за работа в страната и в чужбина, правна дейност, 
планиране на програми и мерки за насърчаване на заетостта [5]. 

Заключение: Социалните услуги в общността са ключов фактор за ефек-
тивно социално включване, борба с бедността и участие в живота на общество-
то на всички уязвими групи. Политиката в сферата на социалните услуги през 
последните години е насочена към развитие на услугите в общността − това 
са социални услуги в домашна среда, дневен център, център за социална реха-
билитация и интеграция, социални услуги от резидентен тип, приемна грижа, 
обществени трапезарии. Социалните услуги в общността заменят институ-
ционалния модел на грижа. Органи по социално подпомагане са Министерски-
ят съвет, Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за соци-
ално подпомагане, Националният осигурителен институт, Главна инспекция по 
труда, Агенцията по заетостта. Те регулират държавната политика в областта 
на социалното подпомагане.
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НАРОДНОТО ИЗКУСТВО –  
МОСТ МЕЖДУ ЗРИМОТО И НЕЗРИМОТО

Люба Ат. Златкова

THE FOLKLORE – A BRIDGE  
BETWEEN VISIBLE AND INVISIBLE

Liuba At. Zlatkova

ABSTRACT: The report considers folk art as a symbiosis between its various manifesta-
tions, the functions of folklore in the past and the present and the apparent and hidden in 
its elements. Particular attention is paid to the symbols that are woven into a fairy-tale, 
song, dance, construction, embroidery, rhythm as an organizing factor for its means of ex-
pression and the rhythmic patterns that bring knowledge and cosmogony of our ancestors.

KEY WORDS: folklore, rhythm, embroidery.

Изследването е финансирано по проект „Цикъл художественотворчески дейнос-
ти на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ № РД-
08-88/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

ЮНЕСКО определя като „Нематериално културно наследство“ обичаи-
те, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията и свързаните 
с тях инструменти, предмети, артефакти и културни пространства, признати 
от общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното 
културно наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от 
поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в 
зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природа-
та и тяхната история и формира чувството им за самобитност и приемственост, 
като по този начин способства за насърчаване на уважението към културното 
многообразие и творчеството на човечеството.

Днес темата за духа в нашето народно изкуство е особено необходима и 
навременна, поради факта, че то, изкуството, служи за забавление, а учебни-
те дисциплини, свързани с изкуството, в училище от години се интерпретират 
като леки, за почивка и за разтоварване. Между литературата, историята, пред-
метите от хуманитарния цикъл не се прави връзка, което не дава възможност в 
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съзнанието на младия човек да се създаде обща картина за света някога и сега, 
както и визия за бъдещето. Музиката и изобразителното изкуство като учебни 
предмети също не помагат на учениците да придобият представа за епоха, стил, 
историчност и предпоставки за културните и общочовешките явления, както 
и да видят мястото им в потока на времето. Това поражда объркване, а то, от 
своя страна, води до липса на житейски и културен интерес, на интерес към 
търсенето на причинно-следствените връзки между ежедневието и културните 
явления в настоящето. За решаването на житейски въпроси е необходимо да се 
обърне внимание и на формата, и на съдържанието на фолклора (народното 
изкуство), което от своя страна ще ни помогне да разберем какво са заключили 
предците ни във фолклора с помощта на изразните му средства (символи) и да 
разберем посланията им. Само тогава ще имаме здрави устои и перспектива 
пред себе си.

Приблизително до средата на 19. в. клоновете на българското народно из-
куство съхраняват духа чрез символите си, проявени в градеж, шевица, размер, 
стъпка, фигура и др. и изразени чрез ритъм и ритмични модели. До това вре-
ме няма необходимост от имена и авторство, защото егрегорът1 е общ и носи 
енергията на националното. След този период, когато заплахата от асимилира-
не намалява, надига глава индивидуалното, търсещото, личностното; появява 
се авторът, когото после ще наричаме с рожденото му име и ще се възхищаваме 
на изкуството му. 

Човешкото развитие е единен, постъпателен процес, който може да се 
раздели условно на части в зависимост от ракурса на разглеждането им. Едно 
историческо явление е следствие от много исторически причини, политически 
решения и други, но то зависи преди всичко от интелектуалното, културното и 
духовното ниво на народа, който го изнася на плещите си и който е излъчил во-
дачите, които го реализират. Конкретната епоха ражда подходящите хора, кои-
то носят новото знание и енергия, за да направят пробив в човешкото разви-
тие в определена насока. Новите условия, открития и революционни промени 
са също причина за промяна в друг аспект на цивилизацията. Това е безкраен 
процес, който протича на тласъци и ражда като следствие нови причини и ново 
Битие. Всяка генерална промяна идва закономерно, обхваща всички области 
на живота с малки разлики в историческото време, довежда личностите, които 
носят различното, и създава шедьоврите, които наричаме култура. 

Измененията във Вселената се извършват на ритмически тласъци – смя-
ната на деня с нощ, пулсирането на кръвта, житейските цикли, живота и смърт-
та, смяната на цивилизациите и културните процеси са проява на ритмическа 
организираност, а елементите на ритъма се проявяват на принципа на модал-
ност. От това следва изводът, че житейските събития, явления, цикли имат при-

1 „Егрегор“ енергийно поле, което обединява насочеността на съзнанието на хората, 
свързани на определен принцип, който не е родов. „Егрегорът представлява „мисловна 
форма“ или „колективен групов ум“, автономна психическа същност, съставена от ми-
слите на група хора и влияещи върху тях“ [10].
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чинно-следствена връзка помежду си и могат да се разглеждат като ритмични 
модели. Ритмичният модел може да се сравни с миниатюрна холограма, която 
носи информация за епоха, националност, бит и духовност на народа, който е 
създал това изкуство, култура и цивилизация. В съдържателен аспект Ритмич-
ният модел е знание за човешката еволюция в най-широк смисъл.

В своето цивилизационно и културно развитие човечеството преминава 
през различни фази. Хората от различните исторически епохи имат различно 
ниво на познание, различна представа за света и живота, различна будност. 
Древните учения и философски системи като Херметизъм, Питагорейство, Ро-
зенкройцерство, Кабала и др. учат, че цялото е единно и частите му са свързани 
помежду си, но пътищата за неговото откриване са различни. Те в най-общи 
линии обединяват наука и изкуство в цялостно знание. Ние смятаме, че изку-
ство и наука имат една цел – знанието за човека и света – и трябва да вървят 
в една посока. В този смисъл се обръщаме не към различните проявления на 
изкуството (българското народно изкуство), а към изкуството като цялост и 
като част от Цялото. Това Цяло са човекът и Вселената, човекът и Богът, човекът 
като инволюиращ и еволюиращ, като Бог в развитие, Човекът в неговия Път.

Изкуството е проявление на човешкия дух и в неговите образци са за-
печатани епохи, нрави, обичаи, вярвания и традиции. То претворява видимия 
и невидим свят на човека и неговите преживявания с помощта на художестве-
ни образи. Най-общо под изкуство се разбира разнообразна гама от човешки 
дейности за създаване на визуални, слухови или изпълнителски произведения, 
които показват въображението, мисленето и разбиранията на твореца, както и 
неговите технически умения, които са предназначени да бъдат оценени заради 
тяхната красота и емоционален заряд [1].

Ние приемаме, че изкуството е част от Цялото мироздание и като 
такова то го отразява като холограма. Цялото е Макрокосмосът в лицето на 
Вселенско, планетарно и земно, а Микрокосмосът е светът на човешката лич-
ност. В израза: „Каквото горе, такова и долу“ е събрана идеята за цялостността 
на всичко, което е в нас и извън нас [2]. В този смисъл изкуството може да се 
приеме и като излив на Микрокосмоса, в който е вложен Макрокосмосът – зна-
нието за това кои сме и накъде отиваме. Обликът на изкуството се определя от 
отношенията между зримото и незримото, между съдържанието и формата, в 
която това съдържание пребивава. Те дават смисъл на неговото съществуване. 
Днес естественото съотношение между съдържание и форма е обърнато. Фор-
мата надделява над съдържанието, а различните проявления на изкуството са 
принизени до експериментиране с формата и до търсене на нови външни про-
явления, без тази форма да бъде изпълнена със съдържание, със знание.

Съдържание и форма като понятия са свързани преди всичко с изкуство-
то и неговата естествена среда на проявление – културата. Културата обхваща 
„освен изкуството и литературата, начина на живот, формите на съжителство, 
ценностните системи, традициите и вярванията“ [3]. „Културата не е рефлекс 
на мисленето, а вътрешно откровение, което одухотворява историческия мо-
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мент!“ [4]. Цивилизацията е нейна външна форма, която ни обслужва. От една-
та страна, стои цивилизацията – осъщественият ум в техническото достиже-
ние, във възпитанието и в социалните отношения между членовете на обще-
ството, в мястото на този ум в историята, от другата страна – е културата, която 
е усвоената духовност от всичко, притежавано от човешката душа. Тя има един 
неоспорим момент — евристичният, когато не нюансът е важен, а мъдростта 
като вибрация за живот, като интуитивно откровение.

От историческа гледна точка за изкуство и култура мислим условно – 
като процеси, като етапи от развитието на човешките цивилизации, или по-
точно – на човешкото мислене. В този смисъл то преминава от митологично 
през фолклорно и накрая се индивидуализира – творецът излиза на светло и се 
разкрива пред своята публика. Фолклорното мислене се проявява с развитието 
на трудовите отношения. То насочва към делника, към конкретиката, към труд-
ностите във физическото оцеляване на хората. С неговата поява се формират 
нови колективни представи не само за света, но и за ежедневното. „Словото 
загубва своята сакралност. Изпълва се с обикновено, всекидневно; преосмисля 
малкото и незначителното като смисъл на живота“ [5].

Съществуването на един народ и преминаването му през историята е 
свързано с две неща: слово и дух. Слово, за да създаде и материализира битието 
си, дух, за да изпълни мисията си и да създаде бъдеще! Фолклорът е колектив-
ният АЗ на народа. Чрез него българинът вгражда себе си в камъка на епоха-
та, пренася мисълта си, знанието си за света и Космоса. Фолклорът представя 
космогонията2 на човека, а неговото развитие от колективно, анонимно върви 
към индивидуалното и именуваното. Затова пикът в развитието на колектив-
ното е тогава, когато е застрашена националната цялост, във време на робство 
и културна инвазия.

Традиционната народна духовна култура обхваща вътрешното и социал-
нопсихологическото съзнание на хората, което съществува като информация в 
колективната жива памет и се проявява в норми на поведение, действия, худо-
жествено творчество и пр. Понятията материална култура и духовна култура 
са двете страни на един общ мисловен процес, защото всичко, създадено от 
човека има и материално, и духовно проявление. Всеки материален предмет 
преди да бъде създаден се формира във въображението, първо е идея в ума 
на човека. А всяка идея, за да бъде достъпна за сетивата, е необходимо да се 
материализира под формата на писмо, говор, на изображение, форма, звук и 
мелодия и т. н. 

Фолклорът е и синтетична, и синкретична културна система. Синте-
тична е, защото обединява елементи от различно естество. А е синкретична, 
защото елементите му съществуват в симбиоза, проявяват се едновременно 

2 Космогонията е дял от астрономията за образуването и развитието на Слънчевата 
система, звездите и техните системи, мъглявините. Първи опити за създаване на научно 
обосновани космогонични хипотези се правят през XVIII век. Широко разпространени 
са хипотезите на Имануел Кант, Лаплас, Шмит [10].
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(невъзможно е да се раздели народната песен на вокал, словесен текст и му-
зика). Тези художествени системи се проявяват в неразривно единство, което 
обяснява синхронизма на народната култура. Материалните и духовните по-
стижения на народа са взаимосвързани и днес фолклорът включва в себе си 
различни видове изкуства – слово, музика, танц, вокално пеене, облекло и др. 
Народното изкуство е една неделима цялост, която трябва да се разглежда 
като жизненост и функциониране в общността, която го е създала, и показва 
етапа на духовно развитие на хората от определено време.

Съдържанието и формата на всяко изкуство определят неговия облик 
и задават смисъл на съществуването му. Съдържанието е същността, духът, а 
формата е това, което възприемаме aprimavista3. Ние приемаме, че формата е 
външната страна на художественото явление (в случая на народното изкуство) 
дотолкова, доколкото съдържа конструкцията и елементите на слово, песен, 
танц шевица или градеж. Тя е това, което се вижда, без да може да се проникне 
дълбоко в същността му, да се проследят взаимовръзките между елементите, 
както и да се разберат причините за съществуването му и знанието, което при-
тежава. Съдържанието е вътрешното, смисълът, живото, това, което съдържа, 
което кондензира, което разкрива дълбоките пластове на ритуала и традиция-
та, за да ни покаже в действителност кои сме и каква е връзката ни с Всемира.

Това, което в наши дни знаем за миналото – за събитията и ситуациите, 
за резултатите от тях, както и за съществуването на един или друг артефакт на 
изкуството, е малко или много образът, отразен в очите ни. Този образ е ре-
зултат не толкова от съществуването на този предмет или явление, колкото от 
нашия поглед върху него – от нашите знания, нашия опит, нашите възприятия, 
от убежденията ни. Явленията, процесите, комбинациите между елементите им 
се повтарят в пространството и времето на остинатен принцип като ритмични 
модели. Специфичните комбинации между изразните им средства носят беле-
зите на епохата и националността. В това единство ритмическата последова-
телност е формата, а вариантите – съдържанието. Ритмичният модел прите-
жава и двете – и форма, и съдържание.

Ритъмът обуславя не само вселенските цикли, той е в основата на мислене-
то, което се проявява в човешките действия и се отразява в изкуството като фор-
ма на проявление на Битието. Цялата човешка култура и цивилизация са заклю-
чени в артефактите на всяко изкуство, независимо от техния материален израз.

Според изследователите, условно първи се появяват белезите на един 
стил в строителството, в архитектурата. Камъкът е най-старата форма на съ-
ществуване на материята и съвсем основателно носи и пази белезите на циви-
лизация и култура. След него човешката мисъл се проявява чрез думите, в сло-
вото и стилът се разкрива чрез неговите изразни средства и техните съчетания. 
Проявява се в облеклото, във външния вид на човека, а най-късно – в музиката 
и танците. Това е хронология на професионалното изкуство, но и хронология 
на народните изкуства, въпреки че по нашите земи са запазени много повече 

3 Aprimavista (ит. – за първи път), термин, който се използва в музиката.
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музикално-поетични артефакти, заради предаването им от уста на уста и от 
майка на дъщеря, както и предмети на бита и облеклото, отколкото образци на 
българския строителен гений. В народното изкуство няма разделение и не може 
да се говори за различни изкуства в смисъла, който се влага днес в понятието 
изкуство. То е цялостност, единство и смисъл. Затова неговите елементи – при-
казка, народна песен (мелодика, словесен текст, танц), орнаментика (шевица, 
килим, резба), градеж трябва да се разглеждат според тяхната вътрешна логика.

Народното изкуство е симбиоза между нееднородни елементи, които съ-
ществуват заедно и съхраняват знание за миналото и вселенските причинно-
следствени връзки. В него е по-удачно да се говори не за жанрове, а за функцио-
нални цикли като форма на реализация на културата. Функционалният цикъл 
е нееднороден, защото в него се преплитат функции и от други цикли, но той 
притежава специфичен акцент, който го определя и отделя от другите. В този 
смисъл се говори за трудови (в които се акцентира върху практическото дейст-
вие), календарни (регулиращи отношението природа – общество), семейни 
(регулиращи връзката между индивид и общество) цикли. Цикълът обхваща 
елементи с различна природа, има определящ акцент и в това отношение той 
може да се сравни с ритмичен модел. Песента заема основно място във функ-
ционалния цикъл, като обхваща в единство словото, музиката и танца. По 
този модел приказката следва да бъде отнесена към семейните функционални 
цикли.

В народното изкуство като цялостност се съхранява незримото, това 
което остава невидимо, нечуто. Формата на всяко от тях е слабопроменлива 
конструкция и когато назрее еволюционният момент, тя се променя, за да осво-
боди място на промененото съдържание, или на новите идеи, които човешкото 
съзнание е „родило“ за света. 

– Приказката се заключва в рамките на времевия континуум между 
„имало едно време“ и „всички яли, пили и се веселили“; В този ритмичен 
модел композиционната рамка на приказката е рамка и на ритмичния 
модел; движение, пространство и време, както и темпото, с което проти-
чат процесите в приказката са аналогични, а контрастите между героите 
са разновидностите, които създават уникалност и неповторимост.

– Българската народна песен е триединство между музика, слово и дви-
жения (танц) и трябва да се разглежда като такова. Всеки един от еле-
ментите ù е в симбиоза с другите и изразява или отразява битието и 
мисленето на създателите си. В основата на цялото, наречено народна 
песен, като формален принцип стои ритъмът. Формата и съдържание-
то на народната мелодия се намират в неразривна връзка с формата и 
съдържанието на нейния поетически текст. Народните танци заемат 
не само размера, но и формата си от мелодията, върху която се играят. 
Мелодията, музиката е първичното, текстът и движенията са вторич-
ното, следствие от проявата на основното, но те не са второстепенни, а 
се взаимоопределящи и взаимодопълнящи се, за да образуват спойка-
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та народна песен! Като симбиоза между слово, музика и движения, тя 
включва в себе си един интересен персонаж – човека – създател, изпъл-
нител и слушател. Народната песен е комуникация на човека със себе-
то, със социума, с мирозданието. В нея в най-голяма степен е стилизи-
рано всичко, което българинът има и тя е едновременно и конкретика, 
и абстракция.

– Орнаментът представлява стилизирани съчетания на геометрически, 
растителни и животински мотиви, които се поставят върху архите-
ктурни, текстилни, печатни и други изделия и които са пресъздадени 
с различни изразни средства – живописно, графическо или скулптур-
но, с различен материал – дърво, плат, камък, метал и др. В музиката 
орнаментацията е свързана с тон или група тонове, които украсяват 
основната мелодия. Структурно орнаментът  произлиза от дълбока 
древност. В конкретните си прояви обаче той носи белезите на култур-
ната традиция, на която принадлежи. Орнаментиката в народното 
изкуство използва определен набор от мотиви, които се повтарят на 
моделен принцип.

– Първите белези на стила в изкуството се проявяват в най-материалния 
си вид – в строителството, в дървените и каменните конструкции, 
които са служили и служат за обиталище на човека. Архитектурата 
свързва понятието пространство с понятието форма. Простран-
ството е качество на материалния, на обективния свят. Плановата 
структура на традиционното българско жилище е един от основните 
му елементи, в които намират отражение етнически, национални, би-
тови, естетически, природно-географски и икономически, социални и 
редица други фактори. Общите елементи, до които достига организа-
цията на българската къща през вековете до края на Възраждането, са 
седем – къщи, чардак, пруст, соба, килер, обор и зимник. Българският 
дом продължава своето развитие във времето, като старите и новите 
градежни форми битуват в симбиоза, следователно градежът на една 
епоха носи в себе си черти от всички предишни епохи и запазва в себе 
си най-устойчивото и жизненото, като същевременно израства във 
физически и духовен план. Къщата се развива от простите към слож-
ните форми, което се изразява в увеличаване на броя на помещенията 
и в изясняване на тяхното предназначение – диференциация по пред-
назначение, комуникация, смисъл.

Цялата народна мъдрост е обединена от ритъма, който дава енергия и на 
елементите, и на цялото, управлява всички процеси в житейския път на чове-
ка и във физически, и в духовен план. Ритъмът стои в основата на мисленето, 
което се проявява в човешките действия и се отразява в изкуството като фор-
ма на проявление на Битието. Ритмичните модели в изкуството имат естест-
вена връзка със стила. Стилът е човекът, народът, времето. Стилът показва 
цивилизационните промени, културните и нравствените различия, развитие-
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то, концепциите, Духа. Ритмичните модели, като носители на белезите в едно 
изкуство, събират най-важните черти, по които може да се разпознае стилът на 
епохата, националността, авторът. 

Съдържанието е скритото невидимо знание – незримото. То е подчинено 
на строги вселенски закони, които на битийно ниво са проявяват в народното 
изкуство чрез ритъма, числото, символа. В съдържателен аспект подредеността 
на частите, броят на повтарящите се елементи, промяната в цветовете и форми-
те на шарката, ритмичната група, стилизираният мотив и др. дават представа 
и за промяната в житейски план, и за израстването в духовен. За да се вникне 
в съдържанието, е необходимо да се проследи езика, на който е създадено, да 
се разчетат елементите му, за да може да се разбули символността и да се сгло-
би цялостната картина за света. Културата и цивилизацията се основават на 
символа. Реализирането на символната способност е довело да появата на кул-
тура, а употребата на символи прави възможно нейното запазване и развитие. 
Символът е посредник между видимия и невидимия свят, смята се, че е уни-
версален духовен език и вечна истина. Той е начин за запазване и предаване на 
знанието за просветените умове на бъдещето.

Всяка ритмична последователност от изразни елементи на кое и да е из-
куство може да се разглежда в два аспекта. Първият е свързан с ритмичния 
модел и повторението на елементите в самия него, както и повторението на 
този модел в артефакта. Вторият е числото и неговото явно проявление, както 
и геометричните фигури и символите с конкретен брой елементи. С числа се 
изразяват брой на предмети, явления, съотношения, жизнени цикли и др. И 
в двата случая може да се направи извод, че математическата връзка с изку-
ството е много по-важна, отколкото изглежда на пръв поглед. 

Езотеричните и философските школи на древността (Херметизъм, Пи-
тагорейство, Кабала, Розенкройцери) разглеждат света като едно цяло, чиито 
елементи са в симбиоза. Тези учения също поставят ритъма в основата на съ-
ществуването и използват математиката и числата като начини за характери-
зиране и обясняване на основните вселенски закони. Изкуството в сегашния 
му вид съществува приблизително от около 1000 години. Преди това изкуство, 
наука и религия съществуват в синергия, която има една единствена функция 
– да съпровожда човека в неговия еволюционен път и да осигурява материал-
ното му съществуване, както и да създава връзки между човека и Вселената с 
помощта на различните религиозни практики и вярвания. Това, което днес се 
разбира под понятието изкуство, класификациите на изкуствата, са само раз-
лични начини за пресъздаване на света, за „втъкаване“ на неговите елементи 
в различни форми и с различен материал. За функциониране на изкуството 
започваме да говорим тогава, когато то се изважда от контекста на цялото и 
започва да се използва с определено предназначение в даден момент, когато 
художественото произведение се създава с някаква цел. Естетическа, обра-
зователна, възпитателна, развлекателна и други функции са начини за въз-
приемане на различни страни на изкуството и принизяване на истинската му 
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същност – да бъде свидетел на човешката еволюция, да съхранява и пренася 
знанието за човешкия Път.

Народното изкуство като синкретизъм има за задача да бъде: а) комуни-
кация – да съобщава на другите; да пази живота, вътрешната неприкоснове-
ност на човека (шевицата се поставя около ръкави, пазва, риза, на престилка-
та); б) има фертилен характер – благославя младото семейство да продължава 
рода и поколението да бъде здраво; в) идентификация – показва кой е човекът, 
от къде, какъв е; г) украса и декорация. 

Според философските учения и школи на древността, първи се появя-
ва органът на осезанието, с който може да се усети топлина, близост, заплаха. 
След него се развива ухото – човек усеща и чува. То е инструментът, който с 
най-голяма точност донася до съзнанието ни впечатленията от външния свят. 
В сравнение с другите сетивни органи то е по-малко в плен на илюзиите на 
физическия Свят. Доказателство е как именно тези, които са лишени от зрение, 
усещат лъжата и фалша и реагират много по-адекватно на нюансите при общу-
ване. Последно се появява окото, зрението, за да се „види“ човекът, че е „гол“ 
(Адам яде от Дървото на познанието и „се вижда“, че е гол), осъзнава физиче-
ското си тяло.

В древните епохи изразните средства на изкуствата са различни от тези, 
които възприемаме днес. Те не са толкова абстрактни и хората вникват в същ-
ността на нещата, водени от своя здрав, подсъзнателен усет за тях. Някога архи-
тектурните форми се подчиняват не на художествени, а на чисто прагматични 
принципи и се счита, че водят своя произход от надгробните паметници. В гра-
дежа, в архитектурата най-напред се ражда новият стил и проличава новото, а 
после неговите черти се пренасят в другите клонове на изкуството. Камъкът, 
от който се изграждат монументалните обекти през вековете, е символ на веч-
ността, а според Юнг той е образ на цялостната личност, която човек търси в 
себе си и по този начин боравейки с камък, материал по своята природа абсо-
лютно лишен от емоционална окраска, човекът се самоутвърждава [6].

– Развитието на къщата е развитие на човека. То отразява, от една стра-
на, вътрешните му изисквания към себе си, а от друга – външните из-
исквания – към обиталището му и неговата организация. Конструкци-
ята на жилището има своите корени и връзки с древността и древните 
знания за цикличността и седмичността на света. Ако човекът е съз-
даден по Божие подобие, то и неговият дом, неговата крепост трябва 
да е създадена по подобие на Божия дом. Прототип (и дори – архетип) 
на дома в парадигмата на монотеистичните религии е Храмът в Иеру-
салим, В монотеистичните религии се говори за триединство на чо-
вешката същност – дух, душа и тяло. На този принцип са построени и 
храмът, и домът. Според древните знания човекът има седем тела или 
енергийни обвивки, което дава отражение в разбиранията за всичко, и 
за градежа на храма, и в последствие – на дома. Влизането на всеки от 
елементите на дома в организацията на цялото показва стъпалата, по 
които минава развитието на мисленето и себеоценката на човека.
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– Словото е кондензиран израз на знание. В търсенето на скритите пла-
стове от знание и пътищата за разкодирането му, вълшебната приказ-
ка е с най-богатата „база данни“. Според Владимир Проп „приказката 
трябва да се сравнява с историческата действителност от праисторията 
и там да се търсят корените ѝ“, народната вълшебна приказка е излязла 
от обреда на „инициацията“. Тя заживява като приказка тогава, когато 
древният ритуал отмира и оставя спомен във вид на слово [7]. Теория-
та на Проп за народната вълшебна приказка прави връзка на равнище-
то на колективното подсъзнание между детето, което преминава през 
ритуала на инициацията и детето от исторически познаваните епохи, 
което изпитва първите мигове на допир със света на възрастните чрез 
приказката. Джани Родари твърди, че тя има не само психологическа, 
„но и много дълбока, вкоренена в тъмните пластове на кръвта“ обо-
сновка [8]. Т. нар. „колобърска4“ традиция разглежда фолклорния сак-
рален разказ като разширена кодова информация за живота, работеща 
на подсъзнателно ниво в човека. Методът приказка се използва за ко-
диране на информация, която достига до ума на ниво подсъзнание и 
той си припомня знанието. Българската народна вълшебна приказка 
има информационен характер, който ни пренася през вековете и дава в 
закодиран вид знанието на предшествениците ни за Вселената, Света, 
Природата и Човека. Тя носи в себе си космогонията на българите за 
еволюционните епохи, човешките раси, духовните цикли, както и би-
товите характеристики на народа ни, а също и многопластово разглеж-
дане на проблемите, които възникват при отношението между човека 
и заобикалящия го свят.

– В орнаментиката на народното изкуство могат да се видят графични 
фигури, които изграждат помежду си и прости, и много сложни после-
дователности и заедно формират ритмични модели, сами по себе си 
символи, носители на информация и знание за човека, за битието му и 
неговото мислене. Това са точка, вертикална линия, хоризонтална ли-
ния, кръг, зиг-заг и др. Точката означава единство, произход, център, 
свято място. Вертикалните линии – възход, слънчеви лъчи, погледна-
та отгоре вертикалната линия може да бъде представена като точка. 
Хоризонталните линии не символизират съюз или единение, откъдето 
следва и силата. Те се тълкуват като движение от запад на изток, зем-
ни сили, преместване от едно място към друго. Затова идва зиг-загът, 
който е усложнен символ, той е съставна фигура от по-прости пикто-
грами. Едно от съчетанията, които се среща навсякъде в българската 
народната символика, е емблематичният символ IYI, който присъства 

4 Колòбър е прабългарска титла на висш сановник от съсловието на боилите. Из-
пълнява длъжността предсказател на бъдещето, като извършва магически обреди[2] и 
заклинания, обикновено по време на военни походи. Колобрите са жреци на върховния 
бог Тангра [10].
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във везбената традиция в различни варианти, от най-изчистената му 
графична (руническа) форма – до усложнени композиции, изградени 
върху него. В ръкотворните елементи на българския фолклори се сре-
щат символи, които са изградени от изброените графични фигури: Х, 
ромб, триъгълник, кръст, змия, свастика, осмица. Те също създават 
разнообразни варианти помежду си, чиито ритмични модели разказ-
ват за космогонията на човека.

– Ако архитектурата отвежда до единия край на човешкия живот, къде-
то настъпва физическата смърт, то естетиката на облеклото, разглеж-
дана в смисъла на древните времена, отвежда до другия край на чо-
вешкия живот, който започва с раждането. Сама по себе си носията е 
символ. От една страна тя отличава човека, но го прави и част от общ-
ността, като по този начин човекът придобива друга сила. Българката 
носи знаниетo каквo, как и кoга да избрoдира и влага във везбата сила, 
послание, защита, за да бъде притежателят ѝ здрав и семействoтo му да 
се умножава, а дoмът и oборите му да са пълни. Основна роля в шеви-
цата играят цветовете – червеният и зеленият цвят се поставят вър-
ху бяла основа, което неслучайно е вплетено и в националния символ 
на България – знамето. В тях може да се вникне истински само ако се 
съобразим с материалните средства на народния художник. „Живеей-
ки в цветовете, душата непрекъснато пребивава в духовния свят. Това, 
което изживяваме чрез цветовете, отговаря на свободното движение, 
което е присъщо на душата в Космоса“ [9]. В българската традицион-
на дреха майсторски се съчетават универсалните световни символи, 
като по този начин се създават фигури и орнаментални последования, 
които разказват какъв е човекът, който я носи. Тези елементи (мотиви) 
са розета, елбетица, бабица, канатица, маказ, свастика и сувастика, 
както и сур елен, ябълка, и много други. 

– Везаната шевица е типичен пъзел. Тя е „регламентирана“ за изпълне-
ние в даденото село. Всяка от фигурите има символика. Ако не се из-
пълнят според канона, би се объркал езикът на общуването. Същото се 
отнася и за частите от облеклото – всяка от тях има своята семантика. 
Шевицата е винаги ритмична – по полите, ръбовете на ръкавите, кръ-
гово затворена, което символизира житейския кръговрат. Циклите, 
през които трябва да премине животът на човек без прескачане и без 
отклонение. Човешките фигури в шевиците са наредени точно, както 
е структурата на семейството – мъжка, женска, малки ромбчета – де-
цата. И това се повтаря до безкрай, за да няма край кръговратът на 
живота, на родословието, на фамилията.

– В българския музикален фолклор ритмическата характеристика е много 
по-силно изразена поради спецификата му. Народната песен е съче-
тание на музика, слово и движение. Народната песен е триединство. 
Слово, музика и движение в своята цялост завихрят енергията, чиято 
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ритмичност отключва космичното и свързва човека с Първопричина-
та. В тази триада словото може да се сравни с външното, физическото 
ниво. То е най-близко до човека, защото в него има събитийност и при-
видна конкретика, има смисъл, който е разбираем, случва се нещо, има 
човешко присъствие и житейски конфликти. Музиката, мелодията е на 
по-високо вибрационно ниво – тя е емоционалният компонент, в нея 
абстракцията е по-голяма. Движенията, танцът са третият компонент. 
Те притежават, от една страна, конкретност чрез формите и хореогра-
фията, а от друга могат да се свържат на ментално ниво с числото и 
оразмереността. Танцът в най-голяма степен е обвързан с ритъма, с 
числото и символа, като ритмичният модел на всеки танц носи негова-
та индивидуалност. 

Народното изкуство не е продукт на личностната естетика и творческа 
интерпретация, а предаване на родова памет, на древно знание, наследено чрез 
културните традиции на етноса. То е история и прогноза за настояще и бъдеще, 
ако се познават елементите му и ритмичните модели, които „рисува“ в шевица, 
хляб, резба, танц или приказка, в песен.
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СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ – 
КОНЦЕПЦИЯ, ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ 

Людмила П. Векова

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN BULGARIA – CONCEPT, 
PROBLEMS AND OPPORTUNITIES

Lyudmila P. Vekova

ABSTRACT: The report considers the concept of social entrepreneurship as an opportunity 
to effectively and sustainably solving the problem of the social inclusion of vulnerable 
groups of the population. Different aspects are analyzed to justify the importance and 
potential of social enterprises in seeking and implementing innovative social models 
combining performance and security. The importance of social entrepreneurship as a 
European priority is highlighted and are identified the key documents, which is crucial for 
its validation within the EU. Emphasis is placed on the different stages in the development 
of the concept in Bulgaria as normative regulation and practical steps 

KEYWORDS: social economy, social entrepreneurship, social enterprise

Изключителната динамика на промените в обществените условия и на-
растващата сложност на проблемите, засягащи все по-големи групи от населе-
нието в национален и глобален план, изискват търсенето на нови, по-гъвкави и 
ефективни подходи и адекватни решения, обединяващи потенциала на иконо-
мическите и социално ориентирани средства за въздействие. Глобализацията, 
либерализацията на националните икономики и пазари, промяната на демо-
графската картина в световен мащаб, ролята на човешкия фактор и неговото 
качество, нарастването на значимостта и активната роля на нестопанския сек-
тор са водещи предпоставки за разработването на нови теоретични концепции 
и на комплексни практически подходи, които съчетават решения с икономиче-
ски и социален характер.

Развитието и утвърждаването на социалното предприемачество като 
концепция и нейното практическо реализиране в създаването и функционира-
нето на социалните предприятия е свързано с потенциала ѝ като възможност 
за постигане на ефективни дългосрочни резултати в решаването на проблеми-
те на уязвимите групи от населението чрез използването на икономически под-
ходи и механизми. 
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Социалното предприемачество –  
характеристики и възможности 
Социалното предприемачество като концепция се утвърждава все повече 

като иновативна възможност по нов начин да се решават социални и икономи-
чески проблеми, свързани с бедността, заетостта, миграцията, образованието, 
здравеопазването, екологията в глобален и регионален план. В основата е въз-
приемането на принципите на икономическата ефективност в организацията 
на социалната сфера, които във все по-голяма степен трябва да се управляват с 
характеристиките на предприемаческа дейност – да стимулират личната инци-
атива и генерирането на нови идеи и подходи

Специално внимание заслужава аспекта на разглеждането на социално-
то предприемачество като съвременна управленска технология, ориентирана 
едновременно към създаването на икономически потенциал и решаването на 
значими социални проблеми, чиито граници като теоретична и приложната 
област са изключително широки. 

Утвърждаването на концепцията за социалното предприемачество и 
нейната практико-приложна значимост се обуславя от причини с икономиче-
ски, социален и технологичен характер. Икономическите причини са свързани 
с търсенето на нови механизми за отключване и насърчаване на стопанската 
инициатива и предприемчивост, както на микро, така и на макрониво, които 
да подпомагат разрешаването на нарастващите по мащаб и по значимост ико-
номически противоречия и социални проблеми. Социалните предпоставки, 
на свой ред, акцентират върху промените в живота на хората, които налагат 
идентифицирането и удовлетворяването на нови разнообразни и постоянно 
променящи се потребности, отличаващи се със специфика в национален и ре-
гионален аспект, на отделни социални групи и конкретни лица. Те определят 
необходимостта да се търсят иновативни управленските методи, механизми и 
модели за постигането на значими и статегически важни цели в развитието на 
социалните институции, нестопанския сектор и бизнеса. 

Сред основните фактори, които са определящи за развитието на социал-
ното предприемачество като концепция и практика в повечето страни са: 

– ограничените възможности за нарастване на публичните разходи в со-
циалната сфера и на финансовите средства за подпомагане на всички 
категории, попадащи в обхвата на лицата в неравностойно положение; 

– съществуващите проблеми от икономически и социален характер по-
ради недостатъчната степен, в която е преодоляна социалната изола-
ция на уязвимите групи от населението; 

– търсенето на ефективни и устойчиви форми за социално включване на 
хората от уязвимите групи. 

В тази връзка, социалното предприемачество може да се разглежда като 
начин за мобилизиране на ресурси с различен произход – икономически, чо-
вешки и финансови, пазарни и непазарни, доброволен труд и обществена под-

Социалното предприемачество в България – концепция, проблеми и възможности 
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крепа, чрез които не само се решават някои от най-сериозните социални про-
блеми, но и се реализират социални иновации чрез трасфер на идеи и нови 
подходи. Това е нов, различен тип бизнес, който цели практическото осъщест-
вяване на иновации в сферата на социалните дейности и услуги и целенасочено 
ограничава печалбата, като я насочва към социални каузи. Ето защо социално-
то предприемачество посредством създадените социални предприятия пред-
ставлява и правно организационна форма за трудова реализация на групите в 
неравностойно положение и начин за развитие и разнообразяване на социал-
ните дейности и услуги, насочени към тези групи

Социалното предприемачество дава възможност за разширяване на об-
хвата и функциите, за подобряване на качеството на социалните услуги за гру-
пите в неравностойно положение на базата на по-пълно отразяване на техните 
специфични потребности и изисквания. Чрез него се развиват нови модели на 
активно социално подпомагане, в което потребители и клиенти се насърчават 
да поемат по-голяма отговорност. Създаването на социалните предприятия не 
само води до намаляване на безработицата и повишаване на производително-
стта, в т.ч. и на уязвимите групи на пазара на труда, но и позволява да се разши-
ри обхвата и се подобри качеството на предоставяните социални услуги като 
предпоставка за по–адекватно отразяване на специфичните нужди на отделни-
те категории потребители. 

Социалното предприемачество може да се разглежда и като възможност 
за оптимизиране на финансовата организация на социалната сфера и нама-
ляване на разходите за социално подпомагане чрез включване на уязвимите 
групи на пазара на труда. Социалните предприемачески инициативи са по-е-
фективни от традиционната „социална държава”, защото са по-малко бюрокра-
тични и по-гъвкави. Тази ефективност предполага, че обществото може да има 
далеч по-иновативна социална система, която да работи с по-малко разходи, 
като пренасочва средствата от изплащане на социални помощи към създаване 
на условия за трудова заетост и към предоставяне на социални услуги, чрез 
които да се подпомага интеграцията на хората от уязвимите групи на пазара 
на труда. В този аспект създаването на социални предприятия представля-
ва както елемент на политиката по заетостта и насърчаване на социалното 
включване, така и възможност за развитие на социалните услуги и за подо-
бряване на тяхното качество.

Социално предприемачество и социална икономика
Концепцията за социалното предприемачество може да бъде разглежда-

на в аспекта на връзката ѝ с идеята за изграждане и развитие на социалната 
икономика и като форма за нейната практическа реализация. 

Социалната икономика е важен европейски приоритет, към който са на-
сочени изследователски интереси, финансови ресурси и национални програми 
за решаване на актуалните социални проблеми в страните от ЕС. Тя обединява 
форми и инструменти за подкрепа на устойчиво и балансирано регионално и 
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социално развитие. Към нейното изграждане са насочени значителни средства 
от структурните фондове на ЕС, които бяха реформирани в края на 80-те годи-
ни с цел да бъдат финансирани все повече дейности, засягащи социалния капи-
тал. Като резултат създаденият европейски социален модел се характеризира с 
високо ниво на услугите, стоките и работните места, генерирани от социалната 
икономика. 

Важен фактор за развитие на социалната икономика са възможностите за 
социални иновации чрез създаване на социални предприятия, посредством ко-
ито се насърчават намиращите се в затруднено положение да търсят разреше-
ние на социалните си проблеми. Социалното предприятие е уникална форма на 
социално предприемaчество, позволяваща обединяването на икономически и 
социални цели в едно за провеждане на ефективна социална политика и за оси-
гуряване на подкрепа за социално уязвимите групи на обществото в най- ши-
рок смисъл. В този аспект предприятията на социалната икономика се създават 
и управляват като бизнес, произвеждат стоки и услуги за пазарната икономика 
и едновременно това насочват част от своите ресурси в осъществяването на 
социални и екологични цели.

Социалната икономика и социалното предприемачество  
като европейски приоритет
Социалното предприемачество като възможност за създаване и разши-

ряване на обхвата на социалната икономика, за създаването на заетост, устой-
чив растеж и по-справедливо разпределение на доходите и богатството е сред 
най-важните европейски приоритети на политиката в социалната сфера. По-
тенциалът на социалното предприемачество като сектор и като дейност, при 
която е възможно съчетаването на доходността със социалното приобщаване и 
демократичните системи на управление, и който обединява възможностите на 
публичния и частния сектор за постигане на съответствие между социалните 
услуги и потребностите на лицата от уязвимите групи е посочен в редица стра-
тегически документи на ЕС. 

Социалното предприемачество и социалните предприятия на ниво по-
литики на ЕС са идентифицирани като ключов инструмент за иновации и пре-
одоляване на проблемите на бедността и социалната изолация. Като част от 
политиката за насърчаване на социалната икономика и социалните иновации, 
социалното предприятие е определено като инструмент за постигане на стра-
тегическите цели, заложени в Стратегия Европа 2020. Ролята на социалните 
предприятия е разпозната като мост, чрез който да бъде насърчена активна ин-
теграция и уязвимите групи да стигнат (и стабилизират своето положение) в 
сферите, от които са отпаднали (образование, здравни услуги, пазар на труда). 
В последните 10 години няма стратегически европейски документи в социална-
та (и не само) сфера, които да не приоритизират социалните предприятия като 
инструмент за социална политика.
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Социалното предприемачество доказа своята устойчивост и в условията 
на глобалната икономическа криза, поради което получава все по-нарастващо 
признание от европейските институции. Това дава основание за извода, че „в 
последните години има ясна европейска политика за насърчаване на социално-
то предприемачество като основен инструмент за справяне с предизвикател-
ствата пред уязвимите групи или решаване на обществено значими проблеми, 
включително като се заменят (или изместват) традиционните форми за соци-
ална подкрепа (социални услуги и плащания).“ [4] 

Въпросите, свързани с развитието на социалното предприемачество и 
изграждането и функционирането на социалните предприятия са предмет на 
редица европейски документи: 

➢ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Иконо-
мическия и социален комитет и Комитета на регионите: Инициатива 
за социалното предприемачество– Създаване на благоприятна среда 
за насърчаване на социалните предприятия като основни участници в 
икономиката и социалната иновативност, COM(2011) 682 от 25.10.2011;

➢ Доклад относно Инициатива за социално предприемачество, 20.11.2012;
➢ INT/606 Инициатива за социалното предприемачество – Становище на 

Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение 
на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Икономическия и 
социален комитет и Комитета на регионите: Инициатива за социално-
то предприемачество – Създаване на благоприятна среда за насърчава-
не на социалните предприятия като основни участници в икономиката 
и социалната иновативност“ COM(2011) 682 окончателен; 

➢ Регламент 346/2013 относно Европейски фондове за социално пре-
дприемачество; 

➢ Предложение на Комисията за Регламент относно Програмата на Евро-
пейския съюз за социална промяна и иновация от 06.10.2011 г; 

➢ Становище на Комитета на регионите относно Програмата на Евро-
пейския съюз за социална промяна и иновация от 27.07.2012г.;

Оценката на възможностите на социалното предприемачество и резулта-
тите от дейността на създадените в рамките на отделните страни от ЕС соци-
ални предприятия определят нарастващия размер на средства от бюджета на 
общността, които се отделят за конкретни мерки за подкрепа на тяхното рави-
тие. Заедно с финансовите инструменти на ЕС за предоставяне на финансиране 
в социалната област като Европейски социален фонд и фондове за подкрепа на 
социални предприятия, в прогнозния бюджет на Програмата за социална про-
мяна и иновация до 2020 г. е предвидено финансиране от 960 милиарда евро, 
насочено към създаване и устойчиво развитие на социалните предприятия. 

Въпреки това, както се отбелязва в Обобщение на доклада, «Социална-
та икономика в Европейския съюз», изготвен за Европейския икономически 
и социален комитет от Международния център за изследвания и информация 
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за публичната икономика социалната икономика и икономиката на коопера-
циите (CIRIEC) «все още предстои много работа по отношение на увеличаване 
на разбирането, повишаване на осведомеността и изграждане на общественото 
доверие в сектора». Потенциалът за растеж и разпространение на модела на 
социалните предприятия на вътрешния пазар все още е недостатъчно оползот-
ворен и те са изправени пред пречки, посочени от различни доклади. [16] 

Развитие на концепцията за социалното предприемачество  
в България 
Началото на развитието на концепцията за социалното предприемаче-

ство и на създаването на социалните предприятия като възможност за осигу-
ряване на заетост на уязвимите групи от населението в България е поставено 
от неправителствени организации, когато през 2002 година Каунтърпарт Инт. – 
България започва реализацията на програма за създаване и подкрепа на соци-
ални предприятия с финансиране от Американската Агенция за Международ-
но Развитие. Това е и първото използване и въвеждане на термина „социално 
предприятие“ в публичното пространство в България. В рамките на програ-
мата и в периода 2002 – 2006 година са проведени кампании за популяризация 
на социалните предприятия, като механизъм за социално включване, заетост 
на групи в неравностойно положение и стратегическа възможност за повиша-
ване на капацитета на доставчиците на социални услуги. Едновременно с това 
след провеждане на два конкурса за нестопански организации, са избрани 45 
организации от 17 общности, които участват в обучения и получават техни-
ческа помощ и финансиране за създаване на социални предприятия. В този 
смисъл основна роля за популяризиране на същностните характеристики на 
концепцията за социалното предприемачество и на потенциала на социалните 
предприятия в България имат гражданските организации и неправителстве-
ния сектор. 

В резултат на програмата и с оглед на нарастващата роля на социалната 
икономика в рамките на Обединена Европа, като част от дейностите за под-
крепа на социалните предприятия, е организирана кампания за подготовка на 
законодателни промени, които да регламентират законово социалното пред-
приятие в съществуващата нормативна уредба. 

Въпреки усилията на нестопанските организации и изразената полити-
ческа воля на правителството за осигуряване на адекватна нормативна уредба, 
предложенията остават само на хартия. 

Първата стъпка за институционална подкрепа на социалното предпри-
емачество е направена през 2009г., когато Агенцията за социално подпомага-
не открива процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по схема 
BG051PO001-5.1.01 „Социално предприемачество – Популяризиране и под-
крепа на социални предприятия /Пилотна фаза/. Цел на процедурата бе да се 
подкрепи развитието на социалното предприемачество като възможност за по-
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добряване качеството на живот на лица от рискови групи и преодоляване на 
социалната им изолация. 

През 2011 г. стартира нова процедура – BG051PO001-5.1.02 – „Нови въз-
можности“, чиято основна цел бе да се подкрепи процеса на развитие на со-
циалната икономика и създаване на социален капитал чрез подкрепа на об-
щините за осигуряване на заетост и активност на лица от рискови групи. Фи-
нансирането бе ориентирано към инициативи на местно ниво за създаване на 
социални предприятия в общините като възможност за преодоляване на мест-
ни проблеми, произтичащи от бедността и социалната изолация на хората от 
съответната община и за подкрепа на добри практики за развитие на социални 
предприятия. 

За периода 2014-2020 за насърчаване на социалното предпримачество са 
предвидени средства в рамките на две оперативни програми – Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“, което ще даде възможност за финансово обезпечаване 
на нарастващ брой социални предпиятия и намаляване на различията между 
предоставяните социални услуги и потребностите на уязвимите групи от насе-
лението. 

Подкрепа за развитие на дейности в сферата на социалното предприема-
чество е оказана от държавни агенции и неправителствени организации, като 
Агенция за хората с увреждания, Национално сдружение на работодателите на 
хора с увреждания, Институт „Отворено общество“, Тръст за социална алтер-
натива и др. Активна роля за утвърждаване на модела на социалното предпри-
емачество с ориентация основно към развитие на благотворителността и сти-
мулиране на дейности, насочени към деца и младежи в риск има организацията 
„Reach for Change“. През последните години тя оказва значителна финансова и 
организационна подкрепа за стартирането и популяризирането на дейността 
на разнообразни по своя характер и обхват на целевите групи социални пред-
приятия. 

Сериозни изследвания в сферата на социалното предприемачество са 
осъществени от Българския център за нестопанско право (БЦНП), създаден 
през юли 2001 г. като фондация в обществена полза. Анализите и проучванията 
на БЦНП в сферата на социалното предприемачество [1,2,3] са важно направ-
ление в дейността на центъра като част от мисията да оказва подкрепа при из-
работване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското 
общество, гражданското участие и доброто управление в България. 

Българският център за нестопанско право и Фондация Помощ за благо-
творителността изработиха Пътна карта (2015 – 2020) за насърчаване и разви-
тие на социалните предприятия в България [4], като целта ѝ бе да даде визия 
и стъпки за развитие на социалните предприятия в България през следващия 
програмен период. 

Потенциалните възможности на социалното предприемачество за реша-
ване на редица проблеми в социалната сфера и за подобряване на социалните 
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услуги намират израз в стратегически документи, разработени след приемане-
то на България в ЕС като: «Европа 2020: Национална програма за реформи“ [5], 
в Национална концепция за социална икономика [11] и в Национална страте-
гия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване [12]. 

Първата сериозна стъпка за систематизиране на същността и възможно-
стите на социалното предприемачество е направена през 2011г. с приемането 
на Национална концепция за социална икономика. Тя е израз на „намерението 
и решимостта за утвърждаване на информираност, култура и ценности, свър-
зани с предприятията и организациите в сферата на социалната икономика. 
Националната Концепция е документ, чрез който се представя визия и прио-
ритетни цели за насърчаване развитието на социалната икономика в страната“ 
[11, с. 4].

Проблематиката, свързана със същността и характеристиките на социал-
ната икономика и на социалното предприемачество е обект на изследователски 
интереси на автори като проф. Победа Луканова [7, 8], проф. Начко Радев [13], 
доц. Юлиан Нарлев [9, 10] и др. 

Предприетите стъпки за развитие на социалното предприемачество в 
България доведоха до формиране на специфични професии, ориентирани към 
тази дейност като „Социален предприемач – менажер“ и „социален предприе-
мач в социалната работа“ съответно в групите на ръководните и на изпълнител-
ските кадри, които са включени в Националния класификатор на професиите и 
длъжностите и които могат да се оценят като предпоставка за активизиране на 
процеса по създаване на нови социални предприятия.

Ключова роля за запазване и укрепване на модела на социалната иконо-
мика има създаването на законова уредба, стимулираща създаването и разви-
тие на много на брой социални предприятия, осигуряващи подходящи условия 
за заетост на узвимите групи от населението и за предоставянето на множество 
социални услуги от общ интерес. Натрупаният сериозен практически опит в 
създаването и развитието на социални предприятия в България, основно в ре-
зултат на финансова подкрепа от оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, разработените анализи от страна на неправителствени организации 
за същността и възможностите на социалните предприятия и потенциала им 
за решаване на проблеми, свързани с преодоляване на социалната изолация на 
групите в неравностойно положение са от приоритетно значение до бъде раз-
работен и приет през 2018г. Закон за предприятията на социалната и солидарна 
икономика (Обн., ДВ, бр. 91 от 2.11.2018 г.)[6]. 

Като принос в законовата регламентация на социалното предприемаче-
ство и социалните предприятия може да се определи дефинирането на основни 
понятия и категории. На първо място, въведена е характеристиката на социал-
ната и солидарна икономика като „форма на предприемачество, насочено към 
една или няколко социални дейности и/или социални цели, осъществявани от 
предприятия, включително чрез производство на различни стоки или предо-
ставяне на услуги, в сътрудничество с държавните или местните органи или 
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самостоятелно“ [6, чл.3]. Акцентира се върху потенциала на социалните пред-
приятия като възможност едновременно за подобряване на достъпа до заетост 
и обучения с цел повишаване на жизнения стандарт на уязвимите категории 
лица (посочени в чл.7, т.4 от закона), за оказване на подкрепа на тези лица с 
оглед тяхното социално включване и самостоятелен начин на живот и за нама-
ляване на социалното неравенство и устойчивото териториално развитие.

Положителен факт в законовата уредба на социалното предприемачество 
е изискването за изграждането и поддържането на регистър на социалните 
предприятия, както и дефинирането на критерии, на базата на които опреде-
лено предприятие може да бъде определено като социално – да осъществява 
социална дейност, която произвежда социална добавена стойност; да се управ-
лява прозрачно с участието на работниците и служителите и да изразходва над 
50 на сто от положителния финансов резултат за осъществяване на социална 
дейност или цел, като е въведен минимум на средствата – за предприятията 
от клас А (7500 лв.) и за клас А+ (75000лв.). Това е крачка напред в сравнение 
с Националната концепция за социална икономика, където липсваха по-точни 
ограничителни критерии и възможността да създават социални предприятия 
се предоставяше на широк кръг от много на брой субекти, подлежащи на ре-
гулиране по съответни специални закони – юридически лица, регистрирани 
според българското законодателство: предприятия по Търговския закон: ЕТ, 
ЕООД, ООД, АД, специализирани предприятия, юридически лица с едноличен 
собственик на капитала юридическо лице с нестопанска цел; организации по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ); кооперации (Закон 
за кооперациите); юридически лица с общинско участие на капитала (Закон за 
общинската собственост, чл. 51); лечебни и други заведения (Закон за лечеб-
ните заведения, чл. 10 т. 3 и т. 4 и 5); читалища (Закон за народните читалища)

Едновременно с това следва да бъдат посочени някои пропуски на нор-
мативната уредба – на закона за социалната и солидарната икономика, които 
могат да се окажат пречка за адекватно развитие на социалните предприятия 
в България. Въведените количествени критерии (отнасящи се до изискванията 
към предприятията от клас А и А+ да изразходват положителният счетоводен 
финансов резултат на предприятието за осъществяване на социална дейност) 
както и липсата на по-точна формулировка на „социална добавена стойност“ 
могат да затруднят процеса по създаване и функциониране на социалните 
предприятия в България. 

Устойчивостта на развитието на социалните предприятия освен на ба-
зата на предоставените възможности за възмездно учредяване в тяхна полза 
на право на строеж, на право на ползване върху имоти и вещи и на финансово 
подпомагане за обучение за повишаване на професионалната квалификация на 
лицата от посочените категории, наети от социални предприятия, изисква и 
допълнителни условия в следните насоки:

– регламентирани данъчни облекчения – въвеждане на гратисен период 
и освобождаване от данък печалба, както и намален корпоративен да-
нък за определен срок; 
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– облекчен режим и по отношение на дължимите осигурителните внос-
ки, в т.ч. поемането им за сметка на бюджета (по аналогия с режима на 
осигуряване на държавните служители);

– по-широки възможности за достъп до различни източници на финан-
сиране;

– облекчения по отношение местни данъци и такси и други администра-
тивни такси;

– опростена процедура по регистрация и разрешителни режими;
– специализирано обучение за възможностите на социалното предпри-

емачество и за управление на социални предприятия. 
Развитието на социалното предприемачество в България изисква освен 

законова регламентация, популяризиране на добрите практики и постигнатите 
резултати, и решаване на проблеми, които могат да създадат пречки за утвър-
ждаване на социалните предприятия като перспективна форма за стимулира-
не на индивидуалната инициатива и насочването ѝ към решаване на разноо-
бразни социални проблеми. Това ще позволи в още по-висока степен да бъдат 
използвани възможностите на социалното предприемачество в различните 
аспекти на неговото разглеждане за реализацията на целите на социалната по-
литика и социалното включване. Едновременно с това засилването на личната 
мотивация и на корпоративните интереси за създаване и развитие на социални 
предприятия изисква паралелни действия както за усъвършенстване на зако-
новата и поднормативна уредба, така и за предприемането на активни мерки за 
облекчаване на режима на функциониране, за информационна осигуреност и 
за по-лесен достъп до източници на финансиране както на функциониращите, 
така и на новосъздадените социални предприятия. 
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СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА БЕЗМЕНЗУРНАТА 
ПЕСЕН В ЖЕТВАРСКИЯ ПЕСЕНЕН ЦИКЪЛ  

В ПИРИНСКИЯ ФОЛКЛОРЕН РЕГИОН
Магдалена Хр. Филатова

SPECIFIC FEATURES OF THE NON-MEASURED SONG  
IN THE HARVEST SONG CYCLE IN THE PIRIN  

FOLKLORE REGION
Magdalena Hr. Filatova

ABSTRACT: Due to their specific features and characteristics, the non-measured harvest 
songs are distinguished as an independent song group in the musical folklore of the Pirin 
region. In this report we examine and analyze their specifics with regard to their formal-
structural components – melody, musical form, ambitus, polyphony, mode, ornamenta-
tion, rhythmic characteristic, as the purpose is to distinguish their distinctive features.

KEY WORDS: harvest non-measured songs, Pirin song folklore

Безмензурните песни заемат значителен дял от песенното многообразие 
на Пиринския фолклорен регион. Според функционалната си принадлежност 
биха могли да се разпределят в няколко жанра – жетварски, трапезен, седенкар-
ски, сватбарски. Безмензурни песни могат да бъдат открити и в някои от други-
те разпространени в Пиринския край песенни цикли, като лазарският, песните 
на копан и дори в хороводния песенен цикъл. Жанровата им принадлежност 
определя обособяването на специфични формално-структурни белези, които 
имат свои особености и характеристики и за които до този момент не е провеж-
дано конкретно и задълбочено изследване. Това определя и необходимостта от 
разработването на настоящия доклад, чиято цел е да представи отличителните 
черти на пиринските безмензурни песни в жетварския песен цикъл. 

Голяма част от жетварските песни, които са особено характерни за песен-
ния фолклор на Пиринско, са безмензурни. Според функционалното им пред-
назначение се обособяват няколко вида песни – сутрешни, обедни, следобедна 
почивка, на връщане от полето и жетварски припевки. Този вид песни често 
се изпълняват и на копан или по време на извършването на друга работа по 
полето. Поради специфичния им начин на изпълнение, изпъстрен с множество 
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провиквания, местното население ги нарича песни „на извик“. Тематичното 
многообразие на пиринските жетварски песни обхваща най-различни сюже-
ти. Срещат се песни за исторически събития, на любовна тематика, за събития 
възникнали по време на жътва, за семейни отношения и дори митологични и 
библейски сюжети.

Безмензурните жетварски песни се изпълняват предимно двугласно, 
като преобладават песните с неподвижен или слабо подвижен втори глас. При 
песните с неподвижен втори глас понякога, когато мелодията слиза на подто-
ничния тон се получава кръстосване на гласовете, явление много типично за 
пиринския песенен фолклор.

Пример 1 [3]

В някои райони -- Гоцеделчевски, Благоевградски и Сандански се срещат 
безмензурни жетварски песни, които се пеят едногласно. Едногласни са и някои 
от песните на преселниците придошли от Егейска Македония в годините след 
Балканската война.

Тоновият обем и на двугласните и на едногласните песни е сравнител-
но тесен и рядко надвишава квинта. Известно разширение се наблюдава чрез 
появата на подтоничния тон в мелодическото развитие. Малкият амбитус бла-
гоприятства образуването на чести секундови съчетания между двата гласа, 
които са „особено продължителни пред цезура и пред заключителния финален 
тон.“ [5]

Типично за мелодичната структура на безмензурните жетварски песни е 
постепенното движение и малките мелодически скокове във възходяща и нис-
ходяща посока, но се срещат, макар и изключително рядко и песни с мелодиче-
ски скокове по-големи от квинта и то най-вече при едногласните песни. 

Като цяло този вид песни са богато орнаментирани. Това се обуславя от 
безмензурния им характер, както и от бавното темпо, в което те се изпълня-
ват. Специфично явление за мелодийното им развитие е появата на паузи, спе-
цифични провиквания. При повечето двугласни песни особено характерното 
провикване се явява в края на песента, като встъпва на най-различни интерва-
ли -- кварта, квинта, секста, септима, октава и дори нона, често последвано от 
низходящо глисандо. 
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Пример 2 [6]

Съществуват песни, при които провикването е по средата на песента, в 
края на музикалната фраза, като често е с неопределена височина.

Отличителен белег на този вид песни е появата на множество тремолира-
ния, предимно в последното предложение на музикалната строфа. В Банско и в 
някои населени места из планината Огражден се срещат песни орнаментирани 
със специфични провиквания близки до тремоло, наподобяващи „хълцане и 
кудкудякане“ [4]. В Банско, тези трудови песни се наричат „на ацане“. Освен на 
жетва тези песни се изпълняват „на прашене“ и „на копан“.

Характерна особеност на жетварските безмензурни песни от Пиринския 
край е появата на орнаментирани каденци, които се изпълняват само от първи 
глас, докато втори е неподвижен и лежи на тоника. В хода на песента, когато 
първия глас встъпва на трета степен, рядко на четвърта, започва нисходящо 
постепенно въртеливо движение около втората степен, в резултат на което се 
получават чести и продължителни секундови интервали между двата гласа. 
„Това стереотипно орнаментирано придвижване на първи глас към тониката би 
могло да се нарече „опевна каденца“, поради това че има каденцов характер, а 
се реализира чрез „опяване“ около втора и първа степен.“ [2] В пиринско опев-
ната каденца понякога може да бъде открита в края на първото предложение, 
или при някое от другите предложения, но най-честата ѝ поява е на последното 
предложение, където се проявява в най-разгърната форма. В своята същност 
опевната каденца притежава ролята на образувание удължаващо музикалното 
предложение, с цел постигането на колкото се може повече секундови съчета-
ния между двата гласа. Тази необходимост, може би е продиктувана от жела-
нието на певците песента им да се забележи и да се чуе надалеч. 

При този вид песни се наблюдава ладово разнообразие. Ладовете, които 
са типични за жетварските безмензурни песни, не се отличават съществено от 
ладовете срещащи се при песни с друго функционално предназначение. 

Най-разпространен е минорният тетрахорд или пентахорд, като значи-
телно по-рядко се срещат мажорните и фригийски построения на тези звуко-
реди. При мелодии с по-широк амбитус – нона, децима, се срещат еолийски, 
дорийски и др. ладове. Те са по-разпространени при едногласните песни, както 
и при песните създадени в по-нови времена. 

В музикалния фолклор на Пиринския край съществуват множество без-
мензурни жетварски песни с двуосновна ладова структура. Най-често първото 

Специфични особености на безмензурната песен в жетварския песенен цикъл...
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мелодийно предложение е изградено на втора, трета или пета степен, а второто 
или третото предложение на тоника. Вторият глас се движи съобразно ладово-
то наклонение и по този начин подчертава ладовата устойчивост в развитието 
на песента. 

Пример 3

[Песента е дешифрирана от М. Филатова.]

Много характерни за Пиринския край, особено за района на Банско и 
Разлог, както и за населени места от района на планините Огражден и Мале-
шевска, са песните в непълен пентатоничен звукоред. Те са с амбитус не по-ши-
рок от квинта и се явяват в непълни тетрахорди с честа поява на подтоничен 
тон в построението на мелодията.

Според броя на музикалните предложения (мелодични редове), както и 
на слоговите редици, мелодията на пиринските жетварски безмензурни песни 
е предимно двуредна. Обикновено една музикална строфа е съставена от едно, 
две и по-рядко от три или повече мелодични предложения, всяко съставено 
от две музикални фрази, които са формирани от по два музикални мотива. 
Най-често музикалните предложения са формирани от мелодично и ритмич-
но еднообразен материал, но същевременно са подчинени на специфичната за 
безмензурните мелодии вътрешна закономерност, при която мелодичното из-
граждане води до кулминационен момент, последван от мелодически спад, след 
който винаги се явява цезура. При повечето от песните с двуредна и триредна 
мелодия всяко едно от предложенията завършва със свободно удължена (фер-
матирана) крайна нота или с кратка ритмична единица последвана от пауза. По 
този начин много ясно се открояват цезурните моменти в песента. 

По отношение на стихосложението се наблюдава сравнително голямо 
разнообразие. Съществуват песни в различни стихови размери – осмосложни-
ци, седмосложници, шестосложници, петосложници, четирисложници, десето-
сложници и много други комбинации, получени от явяващите се в поетичния 
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текст вставки, чиято поява значително променя структурата на стиха. Често 
срещани са вставките „ле“, „леле“, „мори“, „айде“, „айде, ле“, „джанъм“ и др.. 
Обикновено построението на една мелодична редица съвпада със структурата 
на един стих от текста на песента. Понякога второто предложение е съставено 
върху същия стих, по който е изградено първото предложение, като най-често 
втората мелодична редица е изохронна с първата, с несъществени ритмични 
изменения. Но като цяло по-разпространени са песните, при които второто или 
третото предложение са изградени върху изцяло нов стих от текста на песента.

Ритмичната характеристика на жетварските безмензурни песни от Пи-
ринския регион е изключително богата и разнообразна. Разпространени са 
най-различни ритмични съчетания, които поради безмензурния характер на 
песните изглеждат на пръв поглед изцяло произволни и лишени от всякаква 
организация, но ако се осъществи анализ на тяхната ритмична структура ще 
се установи, че „те в действителност съвсем не са хаотично и безразборно нах-
върляни, а са подчинени на една строга закономерност, която е обусловена от 
тяхната своеобразност и специфика.“ [1]

При този вид песни музикалната строфа най-често е съставена от две из-
оритмични предложения, всяко от които формирано от по две хетероритмич-
ни фрази. При много от песните с двуредна и особено с триредна мелодия вся-
ко ново предложение се появява с известно ритмическо изменение, което не 
нарушава първичната му структура, но с вариационния си характер определя 
посоката на мелодическото изграждане до края на музикалната строфа.

В мелодичното развитие преобладават кратките трайности, които изпъл-
няват спомагателна функция и са сравнително неустойчиви. Удължените тоно-
ве се явяват винаги пред цезурните моменти и имат устойчив характер.

В заключение би могло да се обобщи, че с изключение на някои характер-
ни музикалнофолклорни явления, безмензурните жетварски песни във всички 
краища на Пиринския регион са сродни и близки, както във формално-струк-
турно отношение, така и по начин на изпълнение. Въпреки, че по своята същ-
ност те не се отличават съществено от безменурните песни принадлежащи към 
другите видове песенни цикли разпространени в този край, пиринските же-
тварски безмензурни песни притежават свои специфични белези и особености, 
които ги обособяват като самостоятелна песенна група в музикалния фолклор 
на Пиринския край. 
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ГРАМОТНОСТТА – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО  
ЗА СИГУРНОСТ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Маргарита К. Бонева, Пламен К. Иванов

LITERACY – PROVOCATION OF THE SECURITY  
AND STABLE DEVELOPMENT

Margarita К. Boneva, Plamen К. Ivanov

ABSTRACT: This article presents the role of the literacy for the security and stable develop-
ment.

KEY WORDS: initial literacy, bases literacy, secondary literacy, complex literacy, informa-
tion literacy, functional literacy, security, stable development.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Вероятно заглавието на статията ви се струва странно, но нима може да 
има сигурност в една държава с недостатъчна степен на грамотност на населе-
нието ѝ. Естествено – не. Ето, защо в тази статия представяме основните про-
блеми на грамотността, имайки пред вид, че грамотното население е най-си-
гурната гаранция за националната сигурност на една държава, защото грамот-
ността е фундаментално човешко право, основен фактор за личен и обществен 
приоритет и е от решаващо значение за способността на човека да се развива 
като личност, да се учи през целия живот. Тя играе роля за повишаване на про-
изводителността на населението в трудоспособна възраст, а това неминумо 
води до икономически растеж и подобряване на социалния статус.

Последиците от ниската грамотност са отрицателни, а именно: 
• ограничени възможности за заетост;
• бедност;
• неравенство;
• ограничено социално и политическо участие. 
Грамотността гарантира на всеки да живее отговорно, здравословно, ус-

пешно и независимо.
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Досега не съществува общоприето понятие за грамотност. В тесен смисъл 
тя е разбирана като четене и писане, а в широк – комплекс от „грамотности“. 
В международен план ЮНЕСКО дефинира грамотността „като способност на 
човека да идентифицира, да разбира, да интерпретира, да създава, да обменя, 
да общува, да изчислява, като използва отпечатани и написани на ръка мате-
риали, свързани с различни видове контекст. Грамотността е продължителен 
и непрекъснат процес на обучение и/или учене, който позволява на човека да 
постигне целите си, да развие знанията си и потенциала си, както и да участва 
пълноценно в общността и в обществото, към което принадлежи“. 

Познати са понятията начална грамотност, вторична грамотност, ба-
зова грамотност, функционална грамотност.

Началната грамотност се свързва с началния етап на овладяването на 
четенето и писането в единство с разбирането на прочетеното и написаното, 
при който се овладява кодът за преход от графични знаци към звуковата форма 
на думата при четенето и обратно – от звуковата форма към графичната при 
писането (начално ограмотяване). Компонентите на началната грамотност са 
умението да се чете, умението да се пише и умението да се разбира смисъла на 
прочетеното и написаното – умения, които следва да се придобият в първи клас 
в съответствие със заложените изисквания в националните учебни програми.

В тази връзка следва да се отбележи, че липсата на начална грамотност 
дава основание едно лице да бъде определено като неграмотно, но много често 
под това се разбира човек, който никога не е ходил на училище.

За разлика от началната грамотност вторичната грамотност обикнове-
но се свързва с бързо развиващите се технологии и с уменията да се упражнява 
дадена професия. Вторичната грамотност изисква непрекъснато учене, обра-
зование и квалификация, защото въвеждането на нови технологии в трудовата 
дейност заплашва работещите възрастни да изгубят шансовете си за успешна 
социална и личностна реализация.

В специализираната литература се употребяват още базова грамотност 
и необходима грамотност. Под базова грамотност се разбира минимално рав-
нище, достатъчно за самостоятелно четене с цел самообразование, а необходи-
мата грамотност се свързва с равнище, зависещо от социалния контекст на 
определена страна и изменящо се във времето в зависимост от измененията в 
конкретната социална ситуация.

Доколкото базовата грамотност се свързва с основни умения за четене и 
за разбиране на текст, както и за писане и правилна употреба на езика, този вид 
грамотност можем да съотнесем с уменията, които се очаква да са придобили 
учениците в края на началния етап на основното образование в съответствие с 
държавните образователни стандарти.

Във връзка с идеята за ликвидиране на неграмотността през 50-те го-
дини на ХХ век сред възрастното население на света започва да се говори за 
функционална грамотност. Според определението на ЮНЕСКО „Функционал-
но грамотен е този, който може да участва в дейности, в които грамотността е 
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условие за ефективно функциониране на неговата група и общност, и която му 
дава възможност да ползва четенето, писането и смятането за своето усъвър-
шенстване и за развитие на общността“.

Функционалната грамотност може да се разглежда в две измерения:
• като прилагане на знанията за четене, писане и смятане в ежедневието 

за изпълнение на различни по характер задачи;
• като наличие на необходими знания и умения за упражняване на оп-

ределени функции, сред които най-важна е функцията на трудещ се 
човек.

Функционалната грамотност е основополагаща и в провежданото меж-
дународно изследване PISA и се определя като способност на учениците да из-
ползват знания и умения в ключови познавателни области, като анализират, ос-
мислят и представят решение на проблеми в многообразие от ситуации, близки 
до реалните.

Познавателните области, които се изследват са четенето, математиката 
и природните науки. PISA търси придобиването на тези умения преди края на 
задължителното училищно образование [1] и затова изследва 15-годишните и 
има за цел да определи как и доколко успешно образователните системи под-
готвят младите хора за живота им като самостоятелни граждани. Съотнесено 
към държавните образователни стандарти и учебните програми основата за 
придобиване на функционална грамотност се поставя в началното училище, 
гради се постъпателно в рамките на прогимназиалния етап, като елементите на 
функционалната грамотност в областта на четенето се извеждат като очаквани 
резултати от обучението в края на основното образование, и се очаква всеки 
ученик да я притежава преди края на задължителното си образование.

Следователно днес под функционална грамотност се разбира способнос-
тта на личността да открива, подбира, извлича, анализира и синтезира инфор-
мация от различни по своя характер източници и да я използва за създаване на 
текст в зависимост от конкретния контекст за постигане на дадена цел.

Функционалната грамотност е основата за развитие на комплексната гра-
мотност, насочена към създаване, разбиране, тълкуване и критическа оценка 
на писмена информация, която е от решаващо значение за личната, обществе-
ната и професионалната реализация на човека и предпоставка за постигане на 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на икономиката.

Изводите, които се налагат относно понятията, свързани с грамотността са:
• Базова грамотност – умение за четене и писане (ниво 1 по PISA, което 

се свързва се с компетентностите, които се очаква да притежават уче-
ниците в края на 4. клас).

• Функционална грамотност – умение за използване на четенето и пи-
сането с цел пълноценна реализация в обществото (ниво 2 по PISA, 
което се свързва се с компетентностите, които се очаква да притежават 
учениците в края на основното си образование).

• Комплексна грамотност – компетентност за създаване, разбиране, 
тълкуване и критическа оценка на писмена информация (ниво и след-
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ващи по PISA, което се свързва с компетентности, които се очаква да 
развиват и демонстрират лицата в рамките на обучението си за придо-
биване на средно образование и на по-висока образователна степен).

Проучванията на PISA показват, че всеки пети или 20% от учениците 
в ЕС е функционално неграмотен и в тази връзка държавите от ЕС до 2020 г. 
трябва да положат усилия учениците, които имат проблеми с четенето, смя-
тането и природоматематическите науки, да спадне под 15%. Близо 75 мили-
она души (една трета от работната сила) в ЕС, т.е. възрастното население се 
нуждае от също толкова спешни мерки, защото притежава ниски основни и 
професионални умения, не разполагат с достатъчно равнище на грамотност, за 
да се справя с ежедневните изисквания на личния, социалния и икономическия 
живот. Статистиката показва, че до края на ХХІ век делът на работните места, 
изискващи висока квалификация ще достигне 35%. Тревожен е фактът, че за 
много европейски граждани работният пазар е недостъпен, защото им липсват 
елементарни умения за четене и писане и се очертава риск от постигането на 
набелязаните в стратегия „Европа 2020“ цели за интелигентен и приобщаващ 
растеж [1, 2].

Към настоящия момент броят на лицата, които „никога не са посещавали 
училище“ е 81,000 или 1,2% от населението в Р България на 7 и повече навър-
шени години. Неграмотните лица у нас са 112778, като при самоопределилите 
се като българи 0,5% са неграмотни, при турската етническа група – 4,7%, и при 
ромската – 11,8%. Основни причини за това са две явления:

• отпадането от училище преди навършване на 16 години;
• преждевременното напускане на училище от лица между 18 и 24 го-

дини, които са с основно образование или са извън образователната 
система, а това е в пряка връзка с придобиването на функционална 
грамотност.

Съществува ясно изразена зависимост между постиженията на децата и 
участието им в предучилищно възпитание и подготовка.

Българските ученици във висока степен имат базова грамотност, но все 
още критична група от тях не притежават необходимата функционална грамот-
ност, като причините за това са комплексни, в т.ч.:

• влиянието на социално-икономическата среда;
• семейното благосъстояние;
• образователната система;
• професионалният и образователният статут на родителите;
• културните и образователни ресурси на семейството;
• структурата на семейството;
• езикът, който се говори в семейството.
Няколко са застрашените групи в България :
• бедните, при които ниските доходи ограничават възможностите и на-

маляват мотивацията;
• билингвите, при които езикът е съществена пречка за придобиване на 

образование;
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• ромите, при които бедността и езикът увеличават преградите в придо-
биването на образование.

Доказано е, че колкото повече учениците четат за удоволствие в свобод-
ното си време, толкова по-високи са техните постижения в училище. Всеки 
пети 15-годишен български ученик обаче смята, че четенето е загуба на време. 
Българските ученици предпочитат да четат списания (62%) и вестници (57%) 
като значително по-малко са тези, които обичат да четат художествена (34%) и 
научна (30%) литература.

Върху резултатите на учениците според PISA влияние оказват и стратеги-
ите за учене. С най-добри резултати са прилагащите стратегиите за обобщава-
не на информация, както и стратегиите за разбиране и припомняне. По-малък 
принос към резултатите на българските ученици имат стратегиите за контрол 
и развиващите стратегии, които позволяват ученикът да приложи информа-
цията от текста в други ситуации и по този начин да постигне по-задълбочено 
разбиране. Доказано е, че стратегиите за запаметяване не само че не помагат, но 
могат да доведат и до по-нисък резултат.

Основните дефицити в българското училище, които рефлектират върху 
уменията за четене и налагат преосмисляне на целите му, са:

• възпроизвеждане на информация, което не допринася за формиране 
на умения за четене, разбиране, осмисляне и използване на писмен 
текст за постигане на конкретни цели;

• обучение, което не предпоставя овладяването на метакогнитивни 
стратегии, т.е. на модели как да се учи, как да се подхожда при решава-
не на определен проблем;

• прилагане на иновативни подходи в училище, което все още е свързано 
с оценяването на количество знания, а не на усвоените умения и ком-
петентности.

Проблем е и големият брой възрастни неграмотни или слабограмотни 
в нашата държава, защото икономическите условия рефлектират негативно 
върху процеса на образование и водят до увеличаване на броя на лицата без 
образование и без шанс на пазара на труда. Това поставя на дневен ред необхо-
димостта от ресурси и политики, насочени към овладяването на система от ба-
зисни знания и умения, които да гарантират продължаване на образованието и 
бъдеща професионална реализация.

В търсене на решения, които да доведат до значимо повишаване на уме-
нията по четене на учениците, в последните години бяха предприети редица 
интегрирани и всеобхватни мерки, по-важните от които са:

• разширяване на обхвата на предучилищното възпитание и подготовка 
с включване на 5-годишните;

• постепенно разширяване на предлагането на целодневна организация 
на учебния ден;

• предоставяне на допълнителни модули за обучение по български език 
в детската градина за децата, чийто майчин език не е български;
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• диагностициране на пропуските и предоставяне на допълнително обу-
чение по български език и литература;

• повишаване на мотивацията за учене чрез осмисляне на свободното 
време;

• акцентиране върху функционалната грамотност при националните 
външни оценявания и държавните зрелостни изпити;

• провеждане на интердисциплинарни състезания и олимпиади;
• усъвършенстване на стандартите и учебните програми с акцент върху 

придобиването на ключови компетентности и повишаване на функ-
ционалната грамотност;

• разработване и прилагане на система за ограмотяване на възрастни;
• най-широко участие на всички институции на национално, регионал-

но, областно и общинско равнище.
Създаването на благоприятна среда е основна предпоставка за повиша-

ване на интереса и мотивацията за усъвършенстване на уменията за всички 
възрастови групи. Повишаването на равнището на грамотност е свързано с по-
вишаване на качеството на обучение и учебното съдържание. Особено място в 
този процес заема квалификацията, имаща за цел усъвършенстване на придо-
битите компетентности на детските, началните и учителите по всички учебни 
предмети от всички етапи на образованието.

Постигането на тази цел е обвързано с:
• преодоляването на социално-икономическата неравнопоставеност 

чрез предоставяне на социални пакети за повишаване на обхвата в 
предучилищното възпитание и подготовка, за задържане в училище и 
за грижи в ранна детска възраст;

• езиковите бариери чрез обучение по български език на мигранти и на 
хора с различен майчин език;

• преодоляване на дигиталната пропаст чрез развитие на умения за ди-
гитално четене.

Ранната детска възраст (периода от раждането до шестгодишна възраст) 
е от особена важност за натрупване на знания, умения и нагласи, които оказ-
ват влияние върху ученето в училище. От ключово значение в предучилищната 
възраст е езиковото развитие и връзката му с обучението в училище, защото 
езикът не се появява внезапно, а след като детето е било ангажирано в инте-
рактивни отношения като споделяне, искане, имитиране, игра, наименование 
и описание, като се има пред вид и фактът,че индивидуалните различия между 
вербалните умения на децата продължават до деветата година. В ранна детска 
възраст се полагат основите, на които се градят изучаването на чужди езици, 
успешното учене през целия живот, социалната интеграция, личностното раз-
витие и пригодност.

Необходимо е предприемането на мерки за повишаване на мотивацията 
за учене и за насърчаване на интереса към четенето още от най-ранна детска 
възраст. Образованието и грижите в ранна детска възраст трябва да допри-
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насят за преодоляване на разликите в уменията и съдействат за когнитивно-
то, езиковото, социалното и емоционалното развитие на детето. Семейството 
трябва да стане активен участник в предучилищната подготовка. Осигурява-
нето на инструментариум за диагностика на училищната готовност, особено в 
областта на езиковото развитие, има за своя основна цел да служи на учителите 
за осигуряване на адекватни мерки за подкрепа на всяко дете. Важно е ранното 
установяване на езикови и обучителни затруднения, защото това ще допринесе 
не само за по-ефективна подкрепа на учителите, но и за осигуряване на плавен 
преход между предучилищната възраст и началното училище.

По време на началния етап се постига начална грамотност и се полагат 
основите за придобиване на функционална грамотност. Периодът на начално 
ограмотяване в 1. клас завършва с придобиването на началната грамотност, 
която се надгражда във 2. и 3. клас, за да намери израз в края на 4. клас в при-
добиване на ключови за целия образователен процес умения за четене, писане 
и разбиране на текст. Изгражда се базовата грамотност като необходима пред-
поставка за функционалната грамотност.

Началното ограмотяване решава и амбициозните задачи, свързани с об-
щуването в различните сфери от детския живот. Индивидуализацията и ди-
ференциацията на обучението са същностни характеристики на началното 
училище, които намират израз при използваните стратегии на преподаване и 
на ограмотяване. Дейностите за създаване и поддържане на мотивация за чете-
не са от изключителна важност за постигане на начална грамотност. Те следва 
да подпомагат реализирането на съвременните стандарти и учебни програми, 
основани на разбирането, че умението да се работи с текст е водещо умение 
сред всички останали ключови умения. След периода на начално ограмотяване 
трябва да се насърчава дигиталното четене, замяната на традиционните усло-
вия за учене чрез хартиени носители с електронни учебни материали и с интег-
риране на информационните технологии в образователния процес.

Приемствеността между детската градина и училището благоприятства 
успешната адаптация на детето в 1. клас и безболезненото преодоляване на 
кризата на 7-та година в психологическото му развитие. Задължително е учи-
телите от началния и прогимназиалния етап да се споразумеят по отношение 
на необходимия обмен от знания и умения, които да бъдат усвоени в началния 
етап и които са необходими за по-нататъшното обучение. Практиката изисква 
осигуряване на квалификация на всички учители в областта на съвременните 
методи на преподаване и на диагностиката на четенето. Огромна роля за под-
държане на интереса към четенето играят семейните навици и общуването с 
книгите. Училището трябва да приобщава семейството към задачите на учи-
лищното обучение и да отвори вратите на класната стая за общи дейности и 
съвместно търсене на пътищата за преодоляване на трудностите при четене.

Обучението през юношеството е свързано с придобиването на функцио-
нална компетентност, гарантираща създаването на основи за успешно справяне 
в различна социална среда – в дома, в училището, в професионалната общност. 
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Водещ в обучението в тази възраст трябва да стане комуникативният подход. 
Текстът трябва да се превърне в обект, „потопен“ в житейски контекст, а зада-
чите върху него да предполагат оценка в каква степен юношите са способни да 
се справят в реални житейски ситуации. Усвояването на учебното съдържа-
ние трябва да е резултат от прилагане на печатни и дигитални материали, чрез 
средствата на съвременните технологии.

Училището трябва да привлече родителите за активно участие в процеса 
на учене и за повишаване на функционалната грамотност на техните деца.

Грамотността на възрастните е един от значимите фактори за развитие на 
всяка нация. Световен проблем е незадоволителното участие на неграмотните 
и слабограмотните възрастни в обучение. Това изисква осигуряване на висо-
кокачествени и достъпни курсове за ограмотяване на възрастни. Специфика-
та на процеса на ограмотяване на възрастни предполага използване на форми, 
методи и средства, различни от тези за ограмотяване на децата. Тя предполага 
специално внимание върху подбора на учебното съдържание и върху начините 
на оценяване, за да се отчитат наличния индивидуален жизнен или професи-
онален опит на обучаемите и да се подпомага мотивацията им за учене през 
целия живот.

Понятието ограмотяване на възрастни освен изискванията за четене, пи-
сане и смятане включва компетентности, необходими за реализацията на съ-
временния човек. В този смисъл езиковата грамотност следва да бъде обвърза-
на с развитието на умения в областта на ИКТ и да предполага използването на 
нови технологии в обучението за възрастни.

Изпълнението на Националната стратегия за насърчаване и повишаване 
на грамотността [4] изисква:

• повишен дял (до 90% до 2020 г.) на обхванатите в детска градина деца 
от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас;

• повишен дял на децата, които в края на задължителната си подготовка 
за училище достигат училищна готовност в областта на езиковото си 
развитие;

• намален дял на 15-годишните ученици с постижения под критичния 
праг по PISA до 30% до 2020 г.;

• повишен дял на зрелостниците с постижения над средните за страната 
в държавните зрелостни изпити по БЕЛ;

• увеличен брой на завършилите курсове за ограмотяване на възрастни, 
които продължават обучението си.

През ХХІ век дигиталната среда оказва силно влияние върху значението 
и използването на медиите и информацията.Тя изисква постояннни иновации 
в изследванията и практиките на медийната и информационната грамотност.

Участниците в медийната и информационната грамотност трябва:
• да разпознават възможностите и предизвикателствата, които възник-

ват от навлизането на медиите и технологиите във всички аспекти на 
човешкия живот и да ги възприемат като въплъщение на човешките 
ценности и необходимостта от допълнително ограмотяване;
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• да затвърждават публичността на медийната и информационната гра-
мотност и обществения достъп до медии, информация и пълно осъз-
наване на различията в социо-културния контекст;

• да представят медийната и информационната грамотност като ком-
плексен набор от образователните практики на 21. век и като средства 
за подобряване на приобщаването, знанието, уменията и критичния 
подход към информацията, културата и сътрудничеството, както и 
като механизъм за достъп, творчество и достъпни за всички иновации;

• да се признава ролята на медийната и информационната грамотност 
по отношение на културното многообразие, междукултурния и меж-
дурелигиозния диалог, защитата на гражданите в страни с крехък со-
циален капитал и слаба демократична и политическа култура;

• да развиват дигиталната икономика чрез организиране на медийни ла-
боратории в образователните и културните институции;

• да подкрепят официалното разработване на програми за медийна и 
информационна грамотност в училищата;

• да промотират медийната и иинформационна грамотност за хора със 
специални нужди;

• да се използват свободните образователни ресурси за целите на медий-
ната и информационната грамотност.

Медийната и иформационната грамотност включва умения, познание и 
действия, свързани с термини като медийна грамотност, информационна гра-
мотност, способност за преценка на новини, рекламна грамотност, филмова 
грамотност, интернет грамотност, грамотност при работата със социалните 
мрежи, компютърна грамотност, ИТ грамотност, дигитална безопасност, лич-
на киберсигурност. Медийната и информационната грамотност е свързана със 
способността да се комбинират различни умения и способности с цел използ-
ване на информацията за постигане на лични цели, свързани с индивидуалното 
развитие и социалните предизвикателства [3].

Медийната и иинформационната грамотност включва:
• критична мисъл и отразяване на медийните и информационните системи;
• използването на информация, медии и дигитални технологии за се-

беизразяване, междукултурен и междурелигиозен диалог, равенство и 
право за вземане на лични решения, използване на медиите за учене и 
работа;

• манипулиране на медиите, което включва типове и нива на умения за 
оперативна работа, творчество и сътрудничество, способност да се съз-
дават информационни продукти и използването на ИКТ в този процес;

• медийната и информационната грамотност трябва да се разглежда 
като фактор в областта на човешките права.

Прилагането на медийната и информационната грамотност към области-
те на развитие, в това число управление, достъп до информация, медия, биб-
лиотеки, интернет, образование, езиково и културно разнообразие, равенство, 
здраве, бизнес, селско стопанство и цялостно устойчиво развитие [3].
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През ХХІ век дигиталната среда оказва силно влияние върху значението 
и използването на медиите и информацията, и изисква постоянни иновации 
в изследванията, и практиките на медийната и информационната грамотност. 
Социалните медии и социалните мрежи придобиват допълнително значение, 
служейки като справочници за нови форми на социално взаимодействие, като 
същевременно създават нови права и модели на участие на глобалното граж-
данство в дигиталната ера.

Изключително важно е, че днес не е нито полезно, нито ефективно да се 
придобива една-единствена грамотност или едно –единствено умение, а повече, 
вградени в по-широкия контекст на медийната и информационната грамотност.

Политиката на Република България в сферата на сигурността се изграж-
да върху ценностите на демокрацията, на националната ни култура, основните 
права и свободи, на равните възможности за развитие на личността, както и 
на Конституцията на страната и основополагащите актове за гарантиране на 
международната сигурност. 

Стратегията за национална сигурност в Р България [5] очертава по-ши-
роко разбиране за националната сигурност, като извежда на предно място си-
гурността на гражданина, обществените и икономическите аспекти, без да под-
ценява измеренията, свързани с отбраната, външната политика, разузнаването, 
охраната на обществения ред и защитата на законността. Крайният продукт и 
същинският смисъл на понятието „национална сигурност“ е гарантирането на 
човешката сигурност и защитата на свободата и достойнството на граждани-
на, както и защитата на суверенитета, териториалната цялост и опазването на 
държавната граница. Променящата се среда на сигурност налага ново степену-
ване на приоритетите в политиката за сигурност. Дългосрочна цел е формира-
нето на национална култура за сигурност, която да бъде естествена обществена 
основа за ефективно и пълноценно реализиране на политиките за сигурност. 
Разширяването на социалния обхват на политиката за сигурност поставя нови 
предизвикателства пред институционалната координация по вертикала и хо-
ризонтала на йерархичните връзки за управление. Необходимо е институци-
ите и техните структурни звена да действат като интегрирани компоненти на 
системата за национална сигурност. Развитието на информационните и кому-
никационните технологии предопределя все по-голямото значение на кибер-
пространството за гражданите, публичната власт и деловите среди. Правил-
ното функциониране и устойчивост на информационните системи са ключов 
фактор за националната сигурност, който изисква висока медийна и информа-
ционна грамотност на цялото общество. Организирани престъпни групи екс-
плоатират възможностите на киберпространството за постигане на собствени 
интереси и реализиране на планове с криминален характер. Терористичните 
групировки постоянно усъвършенстват формите и методите за откриване на 
незащитени пространства и технологични пропуски в интернет, в персонал-
ните, корпоративните и правителствените комуникационно-информационни 
системи, включително с военно и специално предназначение, с цел нарушаване 
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на функционалността им. Използват активно киберпространството и медиите 
за открито пропагандиране на радикални идеи, привличане на поддръжници, 
манипулиране на общественото мнение, отправяне на заплахи и разпростра-
няване на дезинформация. Политиката за сигурност е насочена към създаване 
на необходимите условия и предпоставки за гарантиране на правата на човека, 
националните интереси, ограничаване на въздействието от рисковете и запла-
хите, оптималното разпределяне на ресурсите и повишаване сигурността на 
гражданите. Необходимо е развитие на култура за сигурност и обединяване на 
усилията на всички власти, бизнес, медии и гражданско общество в единна сис-
тема за национална сигурност. Сигурността не е само право, но и отговорност 
на всеки член на обществото.

В Република България социалната сигурност се разглежда като единство 
на високо качество в образованието, здравеопазването, материалните и духов-
ните условия на живот, заетостта, социалното осигуряване и социалното под-
помагане и преодоляване на демографския срив. Неразделна част от българска-
та нация са гражданите, принадлежащи към различни етнически общности. 
Политиката на страната е насочена към поддържане на традиционните отно-
шения на взаимно уважение между гражданите от различен етнически произ-
ход и техните организации, както и отстраняване на причините, които водят 
до нарушаване на тези традиционни отношения. Разработва се целенасочена 
политика за интегриране в българското общество на лица, получили междуна-
родна закрила. Нашата страна насочва своите усилия към противодействие на 
неблагоприятните за развитието на обществото демографски тенденции чрез 
създаване на икономически и социални условия, както и чрез развитие на добре 
обучено и ориентирано към знанията грамотно общество, което е способно да 
капитализира максимално своите ресурси от интелигентност и съзидателност.

Приоритети на националната сигурност [5] в мирно време и при кризи са: 
• попълването на Националния архивен фонд с ценни документи, отра-

зяващи материалния и духовния живот на държавата и обществото; 
• опазването и постоянното съхранение на документите;
• превенцията на риска от увреждане и/или загуба на документи;
• модернизирането на основното, средното и висшето образование чрез 

стриктно прилагане на националните стандарти както в институции-
те в системата на предучилищното и училищното образование, така и 
във висшите училища;

• равен достъп до качествено образование и приобщаването на всяко 
дете и всеки ученик;

• ограничаване на неграмотността;
• предотвратяване на ранното отпадане на деца от образователната сис-

тема;
• постигане на равнище на функционална грамотност, което ще осигури 

възможност за личностно и обществено развитие;
• привличане на млади хора към учителската професия;
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• развитие на материалната база и новите технологии и осигуряване на 
връзка между нуждите на бизнеса и образованието;

• изграждане на общочовешки ценности и намаляване на агресията.
Развитието на висшето образование, изследователската и научната дей-

ност, както и опазването на културно-историческото наследство са основа за пре-
дприемане на действия от стратегически характер при планирането и осъщест-
вяването на секторни и общи национални политики за развитие на личността 
и обществото. За постигане и запазване на конкурентоспособна икономика и 
повишаване на жизненото равнище на българските граждани е необходимо да 
се насърчава заетостта, да се преодолява пасивността на хората в активна въз-
растq, да се повишава квалификацията за постигане на по-високи доходи от труд 
и възможност за личностна реализация. Нараства значението на интегрирането 
на гражданите от групите в маргинализирано положение в пазара на труда. 

В съвременния глобален свят, висшите училища и всички други държав-
ни образователни и научни структури, както и организации на гражданското 
общество трябва да провеждат научни изследвания и дейности за натрупване 
на знания и опит, и за разработване на иновативни решения, свързани с гра-
мотността, явяваща се своеобразна гаранция за сигурността и устойчивото 
развитие на държавата.
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ABSTRACT: Music education creates favorable conditions for acquainting Roma children 
with Bulgarian and Roma music folklore. The emotional experience that accompanies the 
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Изследването е финансирано по проект „Цикъл художественотворчески дейнос-
ти на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ № РД-
08-88/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Осъществяването на интеркултурно образование в условията на мулти-
културна среда е концепция, която визира актуална тенденция на съвременната 
българска образователна система. Интегрирането на етническите малцинства 
към социалния, културния и икономическия живот на страната ни е държавна 
политика, съзвучна с членството ни в Европейския съюз. Прилагането на ин-
теркултурния подход в образованието гарантира равнопоставеност на всяко 
дете, независимо от неговото социално положение и етническа принадлежност. 
Това разбиране е изведено като стратегически приоритет в осъществявани-
те обновителни и демократични промени на родното ни образование с оглед 
„превръщане на културното многообразие в източник и фактор за взаимно 
опознаване и духовно развитие на подрастващите и за създаване атмосфера на 
взаимно уважение, толерантност и разбирателство“ [3: 5].
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За Б. Агатаева [1] една от ключовите компетенции, които трябва да при-
тежава съвременният човек, е свързана с живота в мултикултурното общество. 
Авторката издига тезата, че мултукултурната личност е преди всичко културен 
човек, на когото е присъщо „дълбокото осъзнаване и уважаването към минало-
то, традициите и обичаите на другите националности“. Според И. Плужник [2] 
това е „тип личност, която приема позитивно жизнени образци, демонстрирани 
от другите хора; тя е „и психологически, и социално готова да приеме различни-
те културни реалности“, „интелектуално и емоционално привързана към един-
ството на всички човешки същества, при това признавайки, приемайки и оце-
нявайки основните различия, които стоят между хората с различни култури“.

Хуманистичната същност на интеркултурното образование изисква 
нова култура на общуване в училище, основана върху идеята за толерантност 
и признаване на различията. П. Макариев счита, че образованието следва да 
работи за интегрирането на културните общности една с друга, без да се потис-
ка тяхната идентичност. Преподаването и възпитанието трябва да изграждат 
положително отношение на ученика към другата култура и той да я разбира 
по-добре [3: 41).

Включването на различната култура в образователната дейност означава 
опознаване и овладяване на социокултурни знания за нейната специфичност: 
присъствие на майчин език, запознаване със съответния бит, култура, цен-
ностни нагласи и др. Създадените през вековете традиции – двигател на ду-
ховния подем на нацията, трябва да се познават, да се съхраняват и опазват, за 
да се предават на идните поколения. Затова е важно подрастващите да растат 
и се развиват под благотворното влияние на народното изкуство. Вниквайки в 
неизчерпаемата красота и мъдрост на народното творчество (словесно, музи-
кално, танцово), детето неусетно обиква интонацията на своя говор и музика, 
опознава бита и естетиката на своя народ. Кр. Филева отбелязва: „За да се въз-
пита у подрастващите уважение към националните традиции и потребност те 
да бъдат запазени и предавани на следващите поколения, младите хора тряб-
ва да се почувстват привлечени от тези традиции, да бъдат мотивирани да ги 
опознаят“. [4: 1729] Успоредно с опознаването на собствената култура, в усло-
вията на мултиетническа среда, то се учи да възприема и уважава ценностната 
система и на националната култура.

Обучението по музика в училище осигурява благоприятни възможнос-
ти за запознаване на децата роми с богатството и спецификата на българския 
и ромския музикален фолклор. Кр. Филева счита, че „музикалният материал, 
предвиден за усвояване…, трябва да бъде подбран по начин, който да позво-
ли разширяване на „музикалния кръгозор“, т.е. включване на разнообразни по 
стил и жанр, а както се изясни по-горе – и по национална специфика тонови 
творби“ [5: 28].

През учебната 2016/2017 г. бе проведена експериментална дейност с уче-
ници от 1. клас при ОУ „Х. Смирненски“, гр. Добрич. Съставът на децата от 
класа е с преобладаващо ромски произход – 12 ромчета и 5 българчета. Ос-
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новната цел на изследователската работа е ориентирана към възможности за 
социализация на децата роми чрез музикален фолклор (български и ромски). 
Реализирането на обмислената педагогическа технология бе насочена към съз-
даване на условия за:

• възприемане, сравняване и заучаване на музикални образци от бъл-
гарския и ромския фолклор;

• откриване на общото и различното в обичаите и традициите на бълга-
ри и роми;

• формиране на социално-активна позиция на децата от български и 
ромски произход чрез атрактивни подходи по системата „Орф- Шул-
верк“;

• подбиране на подходящи детски музикални инструменти и танцови 
движения за съпровод на български и ромски фолклорни песни.

Акцентът в настоящото изложение описва педагогически подходи и фор-
ми на работа с български песенен фолклор, чието използване в експериментал-
ната практика осигури стимулиране на речевата изява на децата роми и подпо-
могна процеса на усвояване на българския език.

Езикът и музиката са средства за междуличностна комуникация, за лич-
ностна и социална идентификация. Колкото и оскъдни да са езиковите позна-
ния на ромските деца, те могат да се ориентират в социалната и природната 
среда. Ако детето не владее добре българския език, то изостава в развитието 
си, не може да се интегрира, да се приобщи към групата и да общува с учите-
лите и връстниците си. В учебно-възпитателната дейност е необходимо да се 
осигуряват всички условия и възможности, които да провокират у ромското 
дете потребност за максимално участие в речевото общуване. Така то попада в 
активна речева позиция: да слуша и разбира това, което се говори, и да реагира 
с речта си.

За всички етноси езикът на музиката е универсален, защото това е езикът 
на взаимното разбиране и опознаване. Той обединява хората, укрепва само-
чувствието и стимулира комуникацията. Емоционално въздействащата приро-
да на музикалното изкуство премахва психичното напрежение у децата. Те се 
чувстват равнопоставени, емоционално стимулирани, проявяват вяра и добро-
намереност в процеса на музикално-комуникативното взаимодействие.

Запознаването с българския и ромския музикален фолклор в часовете 
по музика в 1. клас подпомага речевата активност и социалната адаптация на 
ромските деца. Учениците заучават автентични български и ромски народни 
песни, слушат типични фолклорни инструменти, танцуват народни танци, за-
познават се с празнично-обредната система на двата етноса. Още в тази възраст 
обучаемите се насърчават да откриват паралели между културите, сравняват 
музикални образци, търсят сходства и различия в традиции, обреди, носии. В 
процеса на работата децата осъзнават, че в многовековното съжителство меж-
ду българския и ромския музикален фолклор всеки от тях съхранява своята 
самобитност, като същевременно се обогатява и повлиява от своеобразието на 
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другия фолклор. Затова сравнявайки двете култури, между тях се откриват как-
то различия, така и сходни характеристики.

За децата роми запознаването с родния фолклор, докосването до харак-
терни ромски ритми и песни се оказва решаващо за детското себепознание, за 
тяхното личностно самочувствие и мотивация за общуване. Те са готови да изу-
чават собствените си традиции, култура, фолклор. Вълнуват ги същите мисли 
и чувства, които откриват в текстовете на изпълняваните от тях песни. Героите 
в ромските песни разкриват спецификата на ромската душевност и предизвик-
ват положително оценъчно отношение. Стимул за децата роми е, когато деца от 
неромски произход разучават и изпълняват ромски песни. 

Успоредно с ромските песни децата заучават и български народни песни. 
Заедно с учителя те търсят прилики и разлики между песенните творби в ин-
тонационно, метроритмично и текстово отношение. Това осигурява успешното 
прилагане на интеркултурния подход в обучението.

Усвояването на народни песни от българската фолклорна практика раз-
ширява познанията на ромското дете и разкрива нови хоризонти в неговия ду-
ховен свят. То силно обича музиката и песните. Радостта и емоционалното из-
живяване от съприкосновението с музиката провокира у него стремеж да може 
да изпее песента. Този стремеж мотивира детето да научи българския текст и да 
вникне в неговата същност. Чрез заучаването и изпълнението на българските 
народни песни детето неусетно навлиза в спецификата на българския език и 
опознава неговите закономерности. Актът на взаимодействие между ромското 
дете и песента стимулира речевата комуникация, обогатява активния речник 
на детето с нови думи, развива мисленето му, импулсира желание за усвояване 
на нови песни.

Процесът на заучаване на поетичния текст на песните е съобразен със 
степента на владеене на българския език от ромските деца и сложността на те-
кста. В първи клас, поради липсата на четивни умения, заучаването е чрез на-
изустяване, многократно прослушване и повторение, цялостно или на части. 
С помощта на учителя и с включване на разноообразни игрови похвати децата 
коментират текстовото съдържание, обясняват се и се изговарят сложните и 
непознатите думи. При изпълнението на песните преобладава хоровото пее-
не, което не поставя акцент върху недостатъците при изговарянето на думи-
те. Прилагането на този подход стимулира речевото развитие на детето ром и 
формира самочувствие, че то заедно с останалите деца говори български език.

На основата на реализираната експериментална дейност представяме 
опит с интерактивни техники, чието използване в учебния процес по музика в 
1. клас осигури висока степен на резултатност и активност на речевата изява на 
ромските деца. При този подход, в зависимост от етапа на работа, трудността 
на задачата или равнището на езикови умения у обучаемите, се определя фор-
мата за участие на децата – колективна, групова, индивидуална.

При усвояване например на българска народна песен и коментар на ней-
ното предназначение и текстово съдържание учителят изисква от децата да 
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определят в коя ромска песен се открива сходен персонаж, качества на герой, 
събитие и др. Приложима е и обратната корелация – ромска народна песен–
българска фолклорна песен.

Овладяването на песни се осъществява със задача за превод на текста от 
ромски на български език. Първоначално се използва превод на текста на един 
куплет, а в по-късен етап – и на цялата песен. Дава се възможност на деца с из-
вестна четивна техника да си помагат с ромско-български речник.

Използваме и подход, съобразно който предлагаме на децата да изпеят на 
своите родители заучена българска народна песен. Стимулираме в клас децата 
да разкажат дали близките познават песента или детето има готовност да пред-
стави на своите другарчета нова песен, заучена вкъщи.

Благоприятни условия за стимулиране на речевата активност на ромските 
деца осигурява използването на комплексния подход в обучението по музика. 
При изпълнение на заучени фолклорни песни подпомагаме децата да оценяват 
или да мотивират свой избор за разнообразяване на песните. Заинтригувани от 
идеята да направят изпълнението още по-емоционално и атрактивно, те пред-
лагат подходящи детски музикални инструменти или нетрадиционни средства 
за съпровод, танцови движения, разиграват песента по роли, правят музикални 
драматизации. Емоционално ангажираното участие на детето в този творчески 
по своята същност процес стимулира неговото мислене и активизира речева-
та му изява, като го приобщава към колективната дейност. Осъществяваното 
взаимодействие и единство на музикална, емоционална, речева и двигателна 
активност се оказва ефективен начин за социализирането на ромските деца.

Използването на български и ромски музикален фолклор в часовете по 
музика и силната мотивация на ромското дете за разучаване и изпълнение на 
фолклорни песни по най-естествен път провокират овладяването на правил-
ната комуникация, обогатяването на речта и формирането на познавателна 
активност. В процеса на работа се подобрява културата на общуване, а кому-
никацията на български език е по-непринудена и всеобхватна. Правилният ре-
чеви изказ и постигането на свобода в общуването повишава самочувствието 
на ромското дете и разгръща възможностите за личностна изява. Постига се и 
целта на музикалното обучение в тази насока – процесът на себеопознаването, 
на разбирането за равнопоставеност с връстниците и на осъзнаването на ром-
ското дете като част от националната българска идентичност.
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ПРИЕМСТВЕНОСТ В ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС  
ПО МАТЕМАТИКА МЕЖДУ ДЕТСКА ГРАДИНА  

И НАЧАЛЕН ЕТАП, ЧРЕЗ ВЪВЕЖДАНЕ  
НА ИНОВАТИВНИ ТЕХНИКИ НА ИГРА

Мария Ат. Бозукова 

CONTINUITY IN THE MATHEMATICS EDUCATION 
PROCESS BETWEEN KINDERGARTEN AND INITIAL 

STAGE BY INTRODUCING INNOVATIVE  
GAMING TECHNIQUES

Maria At. Bozukova

ABSTRACT: The report considers the use of ICT as an integral part of modern education. 
The knowledge gained through the use of innovative methods and tools in the additional 
situations of mathematics in the kindergarten develops a lot of personal skills which sub-
sequently contribute to the children‘s integration into society. Modern adolescents live in a 
highly interactive environment, communicate, acquire knowledge and skills in the digital 
world using different technological means. Through the activities they perform in addi-
tional activities in the kindergarten, children play different roles – not only as passive us-
ers of resources but also as active artists and creators. This contributes to optimizing and 
increasing efficiency in education. The modern vision of developing the education system 
requires that it be adequate to the development and change in everyone with the further 
development of the knowledge and practical skills of the children. An interdisciplinary ap-
proach is implemented by realizing a variety of links between the educational directions.

KEYWORDS: atelier, innovation, digital, mathematics, optimization, efficiency

Въведение
Съвременното общество се развива толкова бързо, че понякога класиче-

ските форми на преподаване на учителите не носят резултат, който модерната 
реалност очаква от завършилите. За постигането на ефективността на обуче-
нието днес педагогиката се стреми да търси нови форми и методи на препода-
ване. Важно е да се разбере, че целта на тези методи е преди всичко да подгот-
ви не само висококвалифициран специалист, който познава работата си, но и 
човек, който лесно може да приложи уменията си на практика, може бързо да 
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се адаптира към една или друга реалност, да взаимодейства лесно в работата 
и живота за различни стресови ситуации и най-важното да могат бързо, ясно 
и нестандартно да отговорят на всички промени. За постигане на целите на 
съвременното образование е необходимо да се разработят и въведат методи 
за подготовка на студенти, които да усвоят обобщени методи за решаване на 
типичните професионални задачи, за да се повиши когнитивната активност на 
децата от предучилищна и начална училищна възраст. Използването на инова-
тивни технологии в образованието заема ключово място в работата на много 
учители и в този смисъл ние ще се опитаме активно да въведем нестандартни 
идеи за образование в образованието. Днешните деца са различни! „Каква е 
тайната зад гъвкавостта на младите мозъци? Тя не е в израстването на нови 
клетки – всъщност броят а мозъчните клетки е един и същ при децата и при 
възрастните. Вместо това тайната се крие в начина, по който са свързани тези 
клетки“.[Игълман., Д., 2017,с. 12].

„При раждането невроните на бебето са разнородни и несвързани. През 
първите две години от живота те започват да се свързват изключително бързо, 
докато усвояват сетивна информация. Всяка секунда в мозъка на малкото дете 
се образуват до два милиона нови връзки, или синапси. На двегодишна въз-
раст детето има над сто трилиона синапса – двойно повече от възрастен човек. 
Сега то е достигнало маскимума и има далеч повече връзки, отколкото ще са му 
нужни. В този момент образуването на нови връзки се заменя от стратегията 
на невронното „окастряне“. Докато съзряваме, 50% от синапсите ни ще бъдат 
подрязани. Кои синапси остават и кои изчезват? Когато един синапс участва 
успешно в дадена схема, той се усилва; и обратно, синапсите отслабват, ако не са 
от полза, докато накрая биват елиминирани. Също като пътеки в гоната, връз-
ките, които не използваме, се губят“. [Игълман., Д., 2017, с.12-13].

Тук е и ролята ни като учители, в известен смисъл процесът на превръ-
щането на малкото дете в човек, в личността, в която ще стане, се определя от 
орязването на вече наличните възможности. Ние ставаме този, който сме, „не 
благодарение на онова, което израства в мозъка ни, а на онова, което се премах-
ва“.[Игълман., Д., 2017,с.13].

През цялото детство местната заобикаляща среда на детето доизпипва 
неговият мозък, като взема джунглата от възможности и я оформя в съотвест-
вие с онова, на което то е изложено. На по-късен етап от неговото детсво (3, 
4, 5, 6, 7-годишна възраст) неговият мозък изгражда по-малко на брой, но по-
здрави връзки. Опитът в света доуточнява останалите връзки, позволявайки 
на мозъка да се адаптира към местните особености.

Способността на детския мозък да се оформя съобразно света, в който то 
се е родило, дава възможност на нас хората да превземем всяка екосистема на 
планетата[Игълман., Д., 2017].

Децата, тръгващи на училище са в период на преход с голяма значимост 
за тяхното когнитивно, физическо и социоемоционално развитие. Този период, 
известен като „кризис на 7-та години“, е свързан с редица съществени проме-
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ни, настъпващи в живота и дейността на всяко дете[Виготски, Л. С., 1972]. Тези 
промени се изразяват в:

• Създаване на предпоставки за преход към нова доминираща дейност 
и свързаното с това развитие на мисленето, паметта и когнитивните 
умения на детето;

• Заемане на ново място в системата на обществените отношения, свър-
зано с усвояване на нова социална роля – тази на ученика;

• Изграждане на ново отношение към себе си;
• Формиране на нов тип взаимодействия с възрастните (родители и учи-

тели) и с връстниците.
„Реализиране на принципа на приемствеността цели осигуряване на по-

плавен и безболезнен преход от детската градина към началното училище и 
запазване на единството и непрекъснатостта в развитието на детето, въпреки 
неизбежността и сериозността на настъпващите промени.

При интерпретацията на приемствеността в научната литература се от-
крояват два аспекта:

– Приемственост – като хармонизиране на функционално-технологич-
ната организация на възпитателно-образователната дейност в детската 
градина с тази на учебно-възпитателния процес в началното училище, 
т.е. осигуряване на съответствие във формите, методите и средствата, 
използвани за организация на педагогическото взаимодействие с дете-
то от предучилищна и начална училищна възраст;

– Приемственост в развитието на детската личност, която намира своята 
проекция в успешната адаптация на детето към училището.

Тази постановка дава основание за твърдението, че принципът за прием-
ственост се реализира чрез:

✓ Системен и целенасочен процес на подготовка на всички деца за учи-
лище;

✓ Формиране на готовността на всяко дете за училище;“ [Петров., П, 
2005, с. 23-24]

Тази възраст има особено значение в психическото развитие на детето, 
защото през този период то се подготвя за новия тип социална общност – учи-
лището, която поставя пред него нови изисквания. Готовността на детето за 
училище най-общо може да се разглежда в два плана – свързана с растежа и с 
развитието.

Педагогическото взаимодействие в предучилищна възраст се схваща 
като субект-субектен процес, чието съдържание се проявява в съвместна дей-
ност, при която се осъществява конкретна компетентност и овладяване на про-
дуктите на културата чрез двупосочно предаване на уникалния индивидуален 
опит. Това съдейства за поставяне на началото на формирането на медийната 
грамотност именно в тази възраст, когато децата вече са изложени на отлича-
ващо се с различна интензивност и разнообразие медийно и информационно 
въздействие, макар че те все още не са способни на самостоятелна правилна 
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оценка и се нуждаят от помощ за разбиране на включеното в медийното съдър-
жание послание. 

В този смисъл хипотезата ни бе, че ако в условия на ситуации, протичащи 
у дома, в детската градина и в началното училище, се прилагат иновационни 
практики, предполагащи познаване и използване на информационно-комуни-
кативни средства и технологии /ИКТ/, където децата участват активно, се съз-
дават предпоставки за подобряване на медийната им грамотност, засягащи, а и 
дори надхвърлящи рамките на компонента достъп и навлизащи в най-ниските 
нива на анализ и оценка. Към това предположение ни насочва моделът на аме-
риканския психолог Дейвид Колб, (Kolb, 1978:35) за практиката – активна фор-
ма на житейския опит- като начин на усвояване на познанието. На основата на 
стотици изследвани случаи от практиката Колб въвежда в социалната теория 
модел на процеса на научаването, включващ четири отделни етапи: среща с 
новата информация, рефлективно наблюдение, абстрактно концепционализи-
ране и активно прилагане (вж. Фиг.1). Приложен към настоящото изследване 
моделът на Колб много ясно показва, че за да се трансформира умението в спо-
собност – т.е. ползването на медии и медийни средства в медийна грамотност, 
предполагащи достъп, но и анализ и оценка – децата следва да умеят да използ-
ват медиите и медийните технологии.
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Подобен начин на усвояване води до активизирано любопитство, което – при наличие на 

целенасочена и компетентна помощ и подкрепа от страна на възрастните – родители и педагози 
– може да ускори уменията на децата за анализ. Подобрената способност за използване на 
медиите и създаването на правилни нагласи за осмисляне на медийната информация стават 
залог за преодоляване на проблемите, пораждани от медиите – било по отношение на родители 
и учители, било на самите деца – и оттам отваря пътя към по-рационалното използване на 
медиите, т.е. по посока на създаване на медийно съдържание (макар и в по-горна възраст и 
извън обхвата на настоящото изследване). 
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Фиг. 1: Модел на Колб 

Подобен начин на усвояване води до активизирано любопитство, кое-
то – при наличие на целенасочена и компетентна помощ и подкрепа от страна 
на възрастните – родители и педагози – може да ускори уменията на децата 
за анализ. Подобрената способност за използване на медиите и създаването 
на правилни нагласи за осмисляне на медийната информация стават залог за 
преодоляване на проблемите, пораждани от медиите – било по отношение на 
родители и учители, било на самите деца – и оттам отваря пътя към по-рацио-
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налното използване на медиите, т.е. по посока на създаване на медийно съдър-
жание (макар и в по-горна възраст и извън обхвата на настоящото изследване).

Методи
Използваните методи са обследване, конструиране, предметни и дидак-

тични игри, автодидактични игри и беседа, а използваните похватите са словес-
ни и игрови. Главните цели на дейността в допълнителните ситуации са: 

1. Приложение на интерактивни методи в обучението по образователно 
направление „Математика“.

2. Активно включване на ИКТ – средства за оптимизиране на образова-
телно-възпитателния процес в детската градина.

Задачи са следните: 
1. Осмисляне на образователното съдържание през призмата на съвре-

менните образователни и технологични възможности за неговото 
представяне. 

2. Опознаване на възможностите, които ИКТ дават на учители и деца за 
постигане на по-ефективен, интересен и забавен образователно-въз-
питателен процес. 

3. Използване на ИКТ за разгръщане на пълноценен образователно-въз-
питателен процес, ориентиран към детето и неговото ангажиране в 
собствения му откривателски процес на познание, развитие и твор-
чество.

При днешната динамика и адаптация към реалността на времето, в което 
се работи, се налага оперативно използване на информационните технологии и 
рационализирането на връзките и взаимоотношенията. Развитието на инфор-
мационно-комуникационните технологии разкрива много нови възможности 
по отношение на методите на обучение, като предоставя много нови техниче-
ски и технологични средства, в това число и програмни продукти, чрез които 
може да се подрежда и предоставя информация. ИКТ дават много възможнос-
ти самите деца да извършват всичко това. Така се създава и един безусловно 
нов вид мотивация, свързана с по-висока атрактивност и привлекателност на 
работата. Интегрирането на информационните технологии в детската градина 
в Ателие по математика се осъществява чрез използване на софтуерен пакет 
от мултимедийни ситуации /презентации/; работа с програма PowerPoint и с 
интерактивна дъска. 

В презентациите – „Вълшебна математика“, „Къщичките на многознай-
ко“, децата с любопитство и интерес се включват в интерактивно състезание 
между различни герои. Те имат за цел да представят на децата образователното 
направление „Математика“ по нов и забавен начин. С него децата едновремен-
но се забавляват и обучават, като развиват своето остроумие и досетливост. 
Презентациите „Кога се случва това?“ и „Хитри картинки“ запознава децата с 
образователното направление „Математика“. Едновременно със забавлението 
децата броят, събират, изваждат, усвояват умения за разграничаване на частите 
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на денонощието и тяхната последователност, боравят с геометрични фигури 
и цветове, сортират предметите по признаци, ориентират се в сложни пътеч-
ки. Във връзка с нарастване ролята на умението за учене през целия живот, от 
голямо значение за доброто обучение е използването на компютърна презен-
тация. Чрез дейностите в Ателие по „Забавна математика“, пред децата се раз-
крива: ( това как се възприемат различни информации; общи правила и уме-
ния за организиране и работа с ИКТ; визуални средства, чието разработване и 
представяне пред деца може да се осъществи с помощта на компютър; учебни 
и реални задачи, свързани с работа на базирани презентации и представянето 
им пред децата). Влиянието на ИКТ върху процеса на обучение е безспорно. 
Интерактивността и възможностите за визуализация на образователното съ-
държание създават нова образователна среда, в която се развиват асоциаци-
ите, въображението и мисленето на детето. Използването на ИКТ повишават 
автономността и креативността в учебната дейност. Посредством разнообраз-
ните презентации се създават така необходимите на образованието динамика 
и многообразие. Повишава се интереса на децата към обучение, в което освен 
традиционните похвати за концентриране на вниманието се прилагат и дру-
ги, чрез които максимално се организира средата за ефективно обучение и се 
налага идеята за приложение на информационните технологии и въвеждане 
на 4 иновативната практика с Ателие „Забавна математика“. Това позволява с 
по-малко средства да се формират у децата компютърни компетентности на 
елементарно ниво и да се разнообрази учебния процес в предучилищна група, 
което съдейства за постигане на по-високи резултати в различните образова-
телни направления. 

Изводи
От казаното дотук произтича мнението, че въвеждането и приложението 

на информационните технологии в образователно-познавателните ситуации 
съдейства за онагледяване и проследяване на причинно-следствени връзки, 
моделиране на взаимовръзки и отношения. Обучаваните деца се чувстват като 
изследователи и откриватели, като същевременно повишават своята компю-
търна култура и се формират у тях хигиенни навици за работа с компютър. За-
силва се приемствеността между предучилищната група и началното училище, 
като дистанцията реално и плавно се намалява. А това носи професионално 
удовлетворение на всички участници, защото усилията на мен-педагога са на-
сочени към комфорта, емоционалното и интелектуално израстване, устойчи-
вост и сигурност на моите възпитаници.

Мария Ат. Бозукова 
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ДИНАМИКА НА КОНДИЦИОННАТА ПОДГОТОВКА 
НА СТУДЕНТКИ ПОД ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ЦЕЛЕВА 

ПРОГРАМА ПОДГОТОВКА В КОНТЕКСТА НА 
ИЗИСКВАНИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ И МВР

Мария Н. Бурева

DYNAMICS OF STRENGTHS AND 
CARDIORESPIRATIONAL RESERVATIONS  

OF STUDENTS – WOMEN FROM UNIVERSITY „PROF. 
D-R ASEN ZLATAROV“ – BURGAS AS RESULT OF 

EXPERIMENTAL PROGRAM  
FOR CONDUCT PREPARATION

Maria N. Bureva

ABSTRACT: The active employment of young people today is highly dynamic and mobile. 
The labor market demands an increasingly reorientation towards new niches. In this con-
nection, a model for improving the psychophysical training of the students of UNIVERSITY 
„PROF. D-R ASEN ZLATAROV“ – BURGAS, was developed for professional realization in 
the security and defense institutions.

In the presented report we present part of the experimental results, which characterize the dy-
namics of the force and cardiorespirational reserves of students from UNIVERSITY „PROF. 
D-R ASEN ZLATAROV“ – BURGAS a result of an experimental conditioning program.

KEY WORDS: students, dynamics, strengths, cardiorespirational reserves, experimental 
program, conditional preparation.

Въведение
Последващата реализация на трудовите резерви на страната след преми-

наването към пазарна икономика се изправи пред сериозни проблеми, свърза-
ни с налагащата се необходимост младите специалисти, много скоро след за-
вършването на висшето си образование, все по-често да се преориентират към 
нови ниши, което често изисква адекватни психофизически резерви и моти-
вация на младите хора. В тази насока благоприятни възможности предоставят 
структурите на Българската армия и МВР.
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Проучването, което осъществихме в рамките на дисертационно изслед-
ване, очертаха, че един от сериозните проблеми, с които се сблъскват младите 
хора при ориентиране към подобни промени в живота си, са свързани с по-
криване на определени строги критерии. Сред тях с особена острота изпъква 
необходимостта кандидатите да притежават добра кондиционна подготовка. 

Провокирани от изложените постановки и тенденции, проведохме соци-
ологическо проучване сред студентите и разработихме Модел за усъвършенст-
ване на психофизическата подготовка на студентите от Университет 
„проф. д-р Асен Златаров“ за професионална реализация в институциите 
за сигурност и отбрана. Изборът на тези професионални направления беше 
подсказан от мнението на студентите, изразено при анкетирането.

Методологична рамка на изследването
Методологичната основа на нашето изследване е спортологията и в 

частност теорията на физическото възпитание, теорията на кондиционната 
подготовка на човека и теорията на двигателните тестове и тестиране [3,4,9].

✓ Цел на настоящия доклад е излагане на част от експерименталните 
резултати, които характеризират динамиката на силовите и кардио-
респираторните резерви на студентките1 от Университет „проф. д-р 
Асен Златаров“ в резултат на експериментална програма за конди-
ционна подготовка.

✓ Предмет на изследването е процесът на въздействие върху конди-
ционната подготовка на студентки от Университет „проф. д-р Асен 
Златаров“ чрез динамиката на силовите и кардио-респираторните ре-
зерви в резултат на експериментална програма.

✓ Обект на изследване са количествените изменения на резултатите от 
диагностичните процедури /двигателни тестове/, с които се оценява 
кондиционната подготовка на човека. : коремни преси; лицеви опори; 
комплексно силово упражнение; бийп тест.

Методика на изследването
Комплексната методика обхваща: литературен преглед и теоретичен 

анализ; констатиращ експеримент; психомоторни тестове; статистическа обра-
ботка и статистически анализ; сравнителен анализ. 

• Метод на моделиране – разработеният авторски модел по същество 
представлява усъвършенствана спортно-педагогическа парадигма, 
която се отличава със следното: 

1 Резултатите от изследването на студентите са публикувани в аналогичен доклад 
на авторката М. Бурева през 2018 г. в рамките на Международна научна конференция 
„Педагогическото образование – традиции и съвременност“, 16 – 17 ноември 2018 г. във 
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Велико Търново.

Динамика на кондиционната подготовка на студентки...
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■ програмата е насочена за постигане на адекватна физическа конди-
ция и готовност на студентките за ориентиране и кандидатстване за 
работа в структурите на МВР и БА.

■ целта на програмата e да подпомогне студентите да постигнат кон-
диционна подготовка за покриване критериите на институциите за 
сигурност и отбрана в Република България. 

■ основна задача на програмата е овладяване на екзистенц минимум 
знания за кондиционната подготовка и комплексно възпитаване на 
основните физически качества. 

■ основни средства на общата физическата подготовка са физическите 
упражнения от различни спортове и спортни дисциплини. 

■ формите за провеждане на физическата подготовка са: учебни за-
нятия, индивидуална физическа подготовка, състезание.

• Констатиращ експеримент: същият проведохме в рамките на една 
учебна година – два семестъра, 30 занимания – 60 учебни часа. Учебни-
те занятия бяха основна форма на физическата подготовка. Те се про-
веждаха с продължителност от 90 минути във вид на практически заня-
тия. Провеждаха се в следната последователност – подготвителна част 
15–20 мин., основна част 55–60 мин. и заключителна част 5–10 мин.

• Тестовата батерия за диагностика на силовите и кардио-респира-
торните резерви на студентите включваше:
◉ Максимален брой повдигания на трупа от и.п. „тилен лег“ до „се-

деж“ – за 30 сек. 
 Описание на теста: Изследваното лице заема и.п. „тилен лег“ на по-

стелката. Разстоянието между стъпалата му е приблизително 30 см. 
Краката са сгънати под прав ъгъл в коленете; пръстите на ръцете са 
сплетени под главата.

 Резултат: Броят на повдиганията от „тилен лег“ до „седеж“ за 30 сек.
◉ Сгъване и разгъване на ръцете в опора – за 30 сек.(бр. п.).На всеки 

изследван се дава право само на един опит.
◉ Комплексно силово упражнение „КСУ“ за 1 мин. (бр. п.)

Описание на теста. Изследваното лице заема и. п. „тилен лег“ на постел-
ката. Разстоянието между стъпалата му е приблизително 30 см. Краката са сгъ-
нати под прав ъгъл в коленете; пръстите на ръцете са сплетени под главата.

Партньорът застава и придържа стъпалата на изследваното лице, за да не 
се повдига от постелката. Когато тестираният е готов, се подава команда „По-
чни“. Тогава той преминава в положение „седеж“ и докосва с лакти коленете си. 
След това се връща в и. п. и докосва постелката с гърба и ръцете. После отново 
се изправя до „седеж“ и т.н. След изтичането на 30 сек. изследваният се обръща 
и застава в опора на земята с ръце на ширината на раменете, като пръстите на 
ръцете сочат напред.“. Ръцете се свиват, докато гърдите докоснат поставената 
за тази цел подложка. След това ръцете веднага се обтягат напълно, като през 

Мария Н. Бурева
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цялото време тялото е право и не се огъва. Упражнението трябва да се изпълня-
ва максимално бързо и се повтаря толкова пъти, колкото е възможно. 

Резултат: отчита се сумата от броя на повдиганията от „тилен лег“ за 30 
сек. + броят на „свиване и обтягане на ръцете“ за 30 сек.

Оборудване. Секундомер, постелка.
Бийп тест – бягане с нарастваща интензивност
Тестът е за диагностика на издръжливостта (кардио-респираторните 

възможности). 
Място на изпълнение: лекоатлетическа писта, физкултурен салон, игрище.
Необходими уреди: звукова уредба, запис на „Бийп тест“, конуси за раз-

графяване на трасето
Начин на изпълнение: Лицето застава зад стартовата линия и след звуков 

сигнал (от устройството ) стартира на 20 метровата отсечка. След като чуе сиг-
нал от касетата, се обръща и отново пробягва тази отсечка. Тестуваният трябва 
да се стреми да поддържа такова темпо, при което между два сигнала да е про-
бягал разстоянието от 20 метра и звуковият сигнал само да обръща посоката на 
бягане. След всяка минута интервалите между сигналите стават по-кратки, т.е. 
тестуваният трябва да увеличава скоростта на бягане.

Отчитане и записване на резултатите : Всяка минута представлява съот-
ветно ниво, като за преминаване в следващо ниво има сигнал и предупрежде-
ние, че съответното ниво завършва и следва по-високо. Касетата съдържа 21 
нива. Скоростта в началото на теста е много бавна. Тестуваният задължително 
престъпя поне с единия крак маркиращата линия. Ако е пристигнал преди сиг-
нала за обръщане на посоката, изчаква сигнала задължително преди да смени 
посоката на бягане. При неспазване на зададеното темпо се дава шанс изоста-
ването да се компенсира за 2–3 дължини на трасето, след което тестуваният се 
отстранява и се зачита последното достигнато ниво. 

• Статистически методи и анализ
Получените емпирични резултати от диагностичните процедури обрабо-

тихме с програми за вариационен и корелационен анализ с офис пакет Micosoft 
Excel. Получените статистически величини са поместени в една вариационна 
таблица, една интеркорелационна матрица и таблица за оценка. 

Резултати и анализ
Броят на диагностицираните студентки от първи курс е 50. Представител-

ната извадка е сформирана от лица, които се намират в здравословно състоя-
ние, и което не противоречи на изискванията за активна двигателна дейност и 
физическо натоварване с аеробен и анаеробен режим на работа. В процедурата 
на подготовка на проекта студентките бяха запознати със съдържанието и насо-
чеността на експерименталния модел /програма/ за усъвършенстване на конди-
ционната им подготовка, което предопределя тяхната предварителна мотивация.

Във вариационната таблица 1 са поместени статистическите показатели, 
които са основни за интерпретиране на избраните от нас променливи величи-

Динамика на кондиционната подготовка на студентки...
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ни. От тях основни за анализа приемаме средните стойности – Av; Sav – с оглед 
изработване на нормативи за оценка; коефициентите на вариативност – V%; 
прираста d и доверителна вероятност Pt [1, 8].

В диаграма 1 представяме графично динамиката на променливите величини.
На първа позиция сме разгънали статистическите параметри за типич-

ния тест за така наречената „спринтьорска бързина“ – 60 метра гладко бягане. 
От констатираната разлика /прираст/ в спринтьорските възможности е видно, 
че е налице подобрение – d = -0,4 секунди. 

Фиг. 1. илюстрира нормално Гаус-Лапласово разпределение. За второто 
изследване кривата се характеризира с подчертана тенденция за промяна по 
отношение на ексцеса, който се изменя от -0,93 на -1,23. Имаме основание да 
приемем, че подобряването на бързината се дължи на оказаното въздействие 
със средствата и методите, които се съдържат в комплексната методика, разра-
ботена и приложена от нас в рамките на спортно-педагогическия експеримент. 
Този извод се потвърждава от t-критерия на Стюдент = 2,02 и гаранционна ве-
роятност Р(t)>0,99% /вж. фиг. 2/.

Вариационен анализ

n Χ S V As Ex

Начало 50 11,42 1,22 10,67 0,57 -0,93
Край 50 11,03 1,12 10,15 0,41 -1,23

Разпределение на стойностите от двете изследвания

4 6 8 10 12 14 16

Фиг. 1. Разпределение на стойностите от двете изследвания

Таблица 1
№ Тест n Xmin Xmax R Av Sav V% d As Ex
1. 60 м.гл. 

бягане
50
50

10
9,7

14
13,1

4
3,4

11,4
11

1,2
1,1

10,7
10,2

-0,4 0,57
0,42

-0,93
–1,23

2. Ск. дълж 50
50

128
131

192
195

64
64

155,9
158,2

15,5
15,5

9,9
9,7

2,3 0,15
0,22

-0,27
–0,29

3. Клякане 50
50

13
14

26
26

13
12

17,7
19,1

2,7
2,8

15,1
14,7

1,4 0,32
0,29

0,53
–0,58

4. Коремна 
преса

50
50

18
15

26
26

13
11

17,7
19,2

2,9
2,5

16,5
12,8

1,5 0,9
0,5

0,68
0,54

5. Лицеви опори 50
50

0
4

19
18

19
14

6,3
4,86

5,3
4,0

83,3
47,2

-1,44 1,1
1,2

0,25
0,1

6. КУС 50
50

14
18

37
37

23
19

23,2
25,8

7,1
5,8

30,7
22,6

2,6 0,77
0,72

-0,86
–0,91

7. Бийп 50
50

140
180

380
440

240
260

235,2
275,2

81,6
82

34,7
29,8

40 0,48
0,41

-1,24
–1,18

8. Дълбочина на 
наклона

50
50

36
38

63
65

27
27

49,3
51,4

8,6
8,5

17,5
16,7

2,1 0,13
0,02

-1,34
–1,33

Мария Н. Бурева
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Диаграма 1. Динамика на двигателните качества, характиризиращи 
кондиционната подготовка на студентките

Статистическа значимост на разликите между двете изследвания с 
тест 60 метра гладко бягане           

n 
Начало Край 

d temp t 
  

`C1 S1 `C2 S2 0,05 
50 11,42 1,22 11,03 1,12 -0,39 7,92 2,02 
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      Фиг. 2. Сравнителен анализ на средните стойности при 

двете изследвания 
  

    

          
При тестовете „скок на дължина от място” с два крака (разкрива се вривната сила с 

акцент върху долните крайници) и „клякане” с максимална интензивност за 30 сек, също 
констатираме прираст: d = 2,88 сантиметра за скока и 1,4 броя клякане. Статистическата 
значимост се гарантира от високите стойности на  temp = 12,44 и Р(t)>0,99%. 
         

n 
Начало Край 

d temp t 
  

`C1 S1 `C2 S2 0,05 
50 155,94 15,45 158,82 15,47 2,88 12,44 2,02 
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Фиг. 3. Сравнителен анализ на показателите, заснети при тест „скок на дължина от 
място” 

  
 Двата теста: съкратено коремни преси (изправяне от тилен лег до седеж и обратно) и 
лицеви опори  (сгъване и разгъване на ръцете в опора), изпълнявани максимално бързо за 30 
секунди, са определени в теорията и практиката като проби за скоростна сила за мускулатурата 
на трупа с различни акценти. Тези тестове се отличават с висока статистическа надеждност – и 
двата с коефициент 0,72 [9].  
 Известно от други изследвания, включително и от националните за България през 70-те и 
80- те години на миналия век, че собствено-силовите възможности на българина са подчертано 
разнородни. Такава разнородност на скоростната сила на коремната преса, на мускулатурата на 
ръцете, раменния пояс и прилежащата ѝ мускулатура констатираме и за изследваните от нас 
студентки. Тя се разкрива от стойности на коефициентите на вариативност в средната зона – в 
случая за скоростната сила на коремната мускулатура между 16,5% и 14,7%, а за ръце, раменен 


P(t) =

Фиг. 2. Сравнителен анализ на средните стойности при двете изследвания

При тестовете „скок на дължина от място” с два крака (разкрива се врив-
ната сила с акцент върху долните крайници) и „клякане” с максимална интен-
зивност за 30 сек, също констатираме прираст: d = 2,88 сантиметра за скока и 
1,4 броя клякане. Статистическата значимост се гарантира от високите стойно-
сти на temp = 12,44 и Р(t)>0,99%.
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Статистическа значимост на разликите между двете изследвания с 
тест 60 метра гладко бягане           
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акцент върху долните крайници) и „клякане” с максимална интензивност за 30 сек, също 
констатираме прираст: d = 2,88 сантиметра за скока и 1,4 броя клякане. Статистическата 
значимост се гарантира от високите стойности на  temp = 12,44 и Р(t)>0,99%. 
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Фиг. 3. Сравнителен анализ на показателите, заснети при тест „скок на дължина от 
място” 

  
 Двата теста: съкратено коремни преси (изправяне от тилен лег до седеж и обратно) и 
лицеви опори  (сгъване и разгъване на ръцете в опора), изпълнявани максимално бързо за 30 
секунди, са определени в теорията и практиката като проби за скоростна сила за мускулатурата 
на трупа с различни акценти. Тези тестове се отличават с висока статистическа надеждност – и 
двата с коефициент 0,72 [9].  
 Известно от други изследвания, включително и от националните за България през 70-те и 
80- те години на миналия век, че собствено-силовите възможности на българина са подчертано 
разнородни. Такава разнородност на скоростната сила на коремната преса, на мускулатурата на 
ръцете, раменния пояс и прилежащата ѝ мускулатура констатираме и за изследваните от нас 
студентки. Тя се разкрива от стойности на коефициентите на вариативност в средната зона – в 
случая за скоростната сила на коремната мускулатура между 16,5% и 14,7%, а за ръце, раменен 

Фиг. 3. Сравнителен анализ на показателите, 
заснети при тест „скок на дължина от място“

Двата теста: съкратено коремни преси (изправяне от тилен лег до седеж и 
обратно) и лицеви опори (сгъване и разгъване на ръцете в опора), изпълнявани 
максимално бързо за 30 секунди, са определени в теорията и практиката като 
проби за скоростна сила за мускулатурата на трупа с различни акценти. Тези 
тестове се отличават с висока статистическа надеждност – и двата с коефици-
ент 0,72 [9]. 

Известно от други изследвания, включително и от националните за 
България през 70-те и 80- те години на миналия век, че собствено-силовите 
възможности на българина са подчертано разнородни. Такава разнородност 
на скоростната сила на коремната преса, на мускулатурата на ръцете, рамен-
ния пояс и прилежащата ѝ мускулатура констатираме и за изследваните от нас 
студентки. Тя се разкрива от стойности на коефициентите на вариативност в 
средната зона – в случая за скоростната сила на коремната мускулатура между 
16,5% и 14,7%, а за ръце, раменен пояс и трупната мускулатура с вариатив-
ност от 83,3% до 47,2%. За двата обсъждани теста е налице макар и минимален 
прираст, което с достатъчна гаранционна вероятност – Pt>95% и позволява 
да приемем, че промяната се дължи на приложеното експериментално въз-
действие. В този аспект като доказателство може да се приеме намаляването 
на вариативността и хомогенизиране на представителната извадка студенти /
вж. фиг.4./. 
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Фиг. 4. Асиметрия и ексцес на разпределението за тест коремни преси

Диагностичната процедура (тест) „Комплексно упражнение за сила“ е 
комбинация между двата теста: изправяне от тилен лег до седеж и сгъване и 
разгъване на ръцете в опора. Времетраенето – 1 минута и изискването компо-
нентите да се изпълняват с максимална интензивност  определя, че про-
бата носи информация за общата скоростно-силовата издръжливост на изслед-
ваното лице с превключване на различни мускули и мускулни групи. Спряхме 
нашето внимание върху този тест, тъй като той е включен в тестовата батерия 
на Академията на Министерството на вътрешните работи. Идеята беше да раз-
крие взаимовръзката между трите силови теста и доколко е информативен КУС 
/вж. корелационен модел 1/.

n Χ S V As Ex

Начало 50 23,24 7,13 30,68 0,77 -0,86
Край 50 25,78 5,81 22,55 0,72 -0,91

Начало - 23,24

Край - 25,78

0,001

0,101

0,201

0,301

0,401

0,501

0,601

0,701

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0 10 20 30 40 50 60

Фиг. 5 Асиметрия и ексцес на разпределението за тест КУС
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Статистическата значимост на разликите между двете изследвания са из-
ложени на фиг. 6.
           

n 
Начало Край 

d temp t 
    

`C1 S1 `C2 S2 0,05   
50 23,24 7,13 25,78 5,81 2,54 11,46 2,02   

 
  

 

                            
                       = 0,000   
                      P(t) = 100,00   
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

Фиг. 6. 
 
 

 
 
 
 

Корелационен модел 1 
 
 

 Анализът на бягането с нарастваща интензивност – Бийп теста, показва: най-висок 
прираст в сравнение със силовите тестове – d = 40 метра; максимална гаранционна вероятност; 
вариативност с тенденция към ниска; запазване структурата на хомогенността на променливата. 
Всичко това позволява да се обобщи, че въздействието на експерименталната програма е 
повлияло градивно аеробно-анаеробната издръжливост на студентите, която всъщност лежи в 
основата на тяхната обща кондиционна подготовка.    
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 Анализът на бягането с нарастваща интензивност – Бийп теста, показва: най-висок 
прираст в сравнение със силовите тестове – d = 40 метра; максимална гаранционна вероятност; 
вариативност с тенденция към ниска; запазване структурата на хомогенността на променливата. 
Всичко това позволява да се обобщи, че въздействието на експерименталната програма е 
повлияло градивно аеробно-анаеробната издръжливост на студентите, която всъщност лежи в 
основата на тяхната обща кондиционна подготовка.    

КЛЯКАНЕ 
ОТ 

ОСНОВЕН 
СТОЕЖ 

 r = 0,039 

 
 

ЛИЦЕВИ 
ОПОРИ 

r = 0,737 
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r = 0,652 
 

СКОК 
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ОТ МЯСТО 
r = 0,377 

 

 
 

КУС 2 

Корелационен модел 1

Анализът на бягането с нарастваща интензивност – Бийп теста, показ-
ва: най-висок прираст в сравнение със силовите тестове – d = 40 метра; макси-
мална гаранционна вероятност; вариативност с тенденция към ниска; запазва-
не структурата на хомогенността на променливата. Всичко това позволява да се 
обобщи, че въздействието на експерименталната програма е повлияло градив-
но аеробно-анаеробната издръжливост на студентите, която всъщност лежи в 
основата на тяхната обща кондиционна подготовка. 
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n 
Начало Край 

d temp t 
    

`C1 S1 `C2 S2 0,05   
50 235,20 81,57 275,20 81,97 40,00 16,98 2,02   
                              

 
  

Разпределение на стойностите от двете изследвания
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Фиг. 7. 
 

    n `C S V As Ex   
  Начало 50 235,20 81,57 34,68 0,45 -1,24   
  Край 50 275,20 81,97 29,79 0,41 -1,18   

 
 
 

С корелационнни модели 2 и 3 илюстрираме зависимостите на индекса за телесна маса 
/ВМI/ с качествата, които лимитират кондиционната подготовка на студентките. Минималната 
разлика – d = -0,15 единици в края на експеримента е подкрепена със статистическа значимост 
Р(t) = 99,8%. Разбираемо е, че за такъв времеви период на въздействие не може да се очаква 
значително намаляване на телесната маса. Затова високите стойности на корелационна 
зависимост на индексите за телесна маса в началото и края на експеримента са показателни за  

   
  n `C S V As Ex 

Начало 50 21,64 3,18 14,69 0,64 -0,53 
Край 50 21,50 2,96 13,77 0,73 -0,33 

                
ефективността на приложената комплексна методика за подобряване на кондиционната 
подготовка на студентките. По-високите стойности за r при второто тестиране разкрива 
положителна промяна във вътрешната структура на кондиционната подготовка на изследваните 
лица. 
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    n `C S V As Ex   
  Начало 50 235,20 81,57 34,68 0,45 -1,24   
  Край 50 275,20 81,97 29,79 0,41 -1,18   

 
 
 

С корелационнни модели 2 и 3 илюстрираме зависимостите на индекса за телесна маса 
/ВМI/ с качествата, които лимитират кондиционната подготовка на студентките. Минималната 
разлика – d = -0,15 единици в края на експеримента е подкрепена със статистическа значимост 
Р(t) = 99,8%. Разбираемо е, че за такъв времеви период на въздействие не може да се очаква 
значително намаляване на телесната маса. Затова високите стойности на корелационна 
зависимост на индексите за телесна маса в началото и края на експеримента са показателни за  

   
  n `C S V As Ex 

Начало 50 21,64 3,18 14,69 0,64 -0,53 
Край 50 21,50 2,96 13,77 0,73 -0,33 

                
ефективността на приложената комплексна методика за подобряване на кондиционната 
подготовка на студентките. По-високите стойности за r при второто тестиране разкрива 
положителна промяна във вътрешната структура на кондиционната подготовка на изследваните 
лица. 

С корелационнни модели 2 и 3 илюстрираме зависимостите на индекса за 
телесна маса /ВМI/ с качествата, които лимитират кондиционната подготовка 
на студентките. Минималната разлика – d = -0,15 единици в края на експери-
мента е подкрепена със статистическа значимост Р(t) = 99,8%. Разбираемо е, че 
за такъв времеви период на въздействие не може да се очаква значително нама-
ляване на телесната маса. Затова високите стойности на корелационна зависи-
мост на индексите за телесна маса в началото и края на експеримента са показа-
телни за ефективността на приложената комплексна методика за подобряване 
на кондиционната подготовка на студентките. По-високите стойности за r при 
второто тестиране разкрива положителна промяна във вътрешната структура 
на кондиционната подготовка на изследваните лица.
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    n `C S V As Ex   
  Начало 50 235,20 81,57 34,68 0,45 -1,24   
  Край 50 275,20 81,97 29,79 0,41 -1,18   

 
 
 

С корелационнни модели 2 и 3 илюстрираме зависимостите на индекса за телесна маса 
/ВМI/ с качествата, които лимитират кондиционната подготовка на студентките. Минималната 
разлика – d = -0,15 единици в края на експеримента е подкрепена със статистическа значимост 
Р(t) = 99,8%. Разбираемо е, че за такъв времеви период на въздействие не може да се очаква 
значително намаляване на телесната маса. Затова високите стойности на корелационна 
зависимост на индексите за телесна маса в началото и края на експеримента са показателни за  

   
  n `C S V As Ex 

Начало 50 21,64 3,18 14,69 0,64 -0,53 
Край 50 21,50 2,96 13,77 0,73 -0,33 

                
ефективността на приложената комплексна методика за подобряване на кондиционната 
подготовка на студентките. По-високите стойности за r при второто тестиране разкрива 
положителна промяна във вътрешната структура на кондиционната подготовка на изследваните 
лица. 
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Корелационен модел 2

Корелационен модел 3
Показателни в контекста на изложеното са корелациите на BMI 2 с бийп 

тест 2: r = -0, 720; със спринтовото бягане r = -0, 760;с клякане 2 – r = -0,614. 

Заключение
Изложената динамика на основните физически качества, които сумарно 

характеризират кондиционната подготовка на студентките под въздействие на 
целевата програма, доказва нейната ефективност. Същата може да осигури в 

Мария Н. Бурева
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значителна степен адекватна специфична подготовка на младите жени в конте-
кста на изискванията на Българската армия и МВР.

Установихме, че диагностичната процедура (тест) „Комплексно упраж-
нение за сила“ за изследване на общата скоростно-силовата издръжливост на 
изследваните лица с превключване на различни мускули и мускулни групи, от 
гледна точка на теорията за тестовете, е достатъчно надеждна и информативна.

Познаването на структурата на кондиционната годност на студентките 
предоставя възможност за разработване на персонални програми за въздейст-
вие с тенденция корекционно-компенсаторна физическа подготовка за инди-
видуална работа на студентките. С много малки изключения общ недостатък 
е тяхното ниско ниво на собствено-силовите им способности, където същест-
вуват резерви за бърз прогрес, както в учебната заетост през семестрите, така 
и продължителните периоди на изпитни сесии и през ваканционните периоди. 
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ЕМОЦИОНАЛНИ ПРЕЖИВЯВАНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ, 
КОГАТО СА УВЕДОМЕНИ, ЧЕ ТЯХНОТО ДЕТЕ  

Е С УВРЕЖДАНЕ
Мария Хр. Сиракова

EMOTIONAL EXPERIENCES OF PARENTS,  
JUST INFORMED ABOUT THEIR CHILD  

IS HAVING A DISABILITY
Mariya Hr. Sirakova

ABSTRACT: The parents of disabled children are definitely able to survive negative emo-
tions which follow diagnosis if they search for the right decision making processes. 

It is undoubtedly devastating to overcome the „bereavement of a healthy child“ and to learn 
acceptance of the child with disability. It relies upon the adaptability of the family as well 
as the social environment. The more quickly they overcome the different stages of mourning 
the parents will arrive at constructive solutions and outcomes. 

Physically their child isn‘t lost but  they need to correct their own expectations and aspira-
tions of the child. The adaptation is a long process and there is never a final stage of total 
acceptance.

Emotionally, parents have to survive their own guilt, bereavement and anger so they can 
reach the pleasures and happiness of their relationship with the child.

KEY WORDS: family, child, disability, feelings.

Целта на настоящата статия е да се изследват реакциите при родители, 
когато узнаят, че тяхното дете е с увреждане, през какви етапи преминават 
и какви са факторите, които оказват влияние върху техните преживявания. 
Използвам литература по този въпрос, както и впечатления от професионал-
ния ми и личен опит.

Емоционалните преживявания, които предизвиква новината, че детето е 
с увреждане са обикновено свързани с негативни емоции, които се отразяват 
върху взаимоотношенията между самите родители, както и във връзката с де-
тето. Изследвания в литературата за емоционалните реакции има многоброй-
ни, но за сметката на това са по-малко изследванията относно това, как тези 
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емоции се отразяват на по-нататъшното функциониране на семейството и на 
взаимоотношенията между членовете му.

„Тук е важно да обърнем внимание на подбора на думите, когато иска-
ме да „облечем“ свое преживяване, защото вербалното назоваване има голямо 
значение за произтичащите реакции. Важно е да бъде назовано състоянието 
на детето още с раждането, тъй като така или иначе то ще е усетило – всичко, 
което се случва около него е „означаващ език“ (не само речта, но допирът, по-
гледът, жестът и т.н.), върху който мисли. Именно обговарянето спира регреси-
ята и дава възможност на детето да напредва. Така то има шанс да компенсира 
с другите си сетива, да създава други начини за общуване, без да се чуди къде 
греши, изпитвайки неудовлетвореност и тъга.“ [1]

Според Ивайло Петров, който изследва този проблем: „ Семейните вза-
имоотношения в семейства на деца с увреждания и заболявания се превръщат 
в един от все по-актуалните проблеми на съвременната семейна психология 
и психотерапия. Тези взаимоотношения могат да бъдат оценявани и от други 
гледни точки – социална, медицинска, юридическа,педагогическа рехабилита-
ция, качество на живот на детето с увреждания и др“.[6] Адекватната профе-
сионална подкрепа към тези семейства е в основата на тяхното пълноценно 

функциониране, като се започне от семейна диагностика като предхож-
даща психотерапията. Потвърждение на това твърдение намираме в Годишник 
на СУ « Климент Охридски» в следния цитат: „ Естествено първата стъпка в 
професионалната подкрепа е задължителна психо диагностика на семейните 
отношения. Частен, но много важен случай в рамките на психо диагностиката е 
оценка на равнището на стреса. Съвременната наука тясно свързва диагностич-
ната дейност с терапевтична, консултативна и корекционна работа. Всъщност 
в основата на адекватната психотерапия стои правилното диагностициране на 
проблема. Понякога дори семейната психодиагностика изпълнява роля на пси-
хотерапия.“ [5]

Необходимо е тези родители да си позволят да преминат през различните 
етапи на скърбене или загуба на здравото дете, което са очаквали и за което са 
мечтали. Въпросите, които си задават са много и започват от въпроса „ Защо 
това се случи точно на мен?“ до „ Как мога да облекча състоянието на детето?“

Поради тази причина смятам за удачно да посоча Кюблер-Рос, която твър-
ди, че тези етапи са условни за всеки, който скърби. В последната си книга, тя 
казва: „Стадиите, които изброих, не са инструмент, с който да напъхаш хаотич-
ните емоции в спретнати пакетчета. Те са реакциите към загуба, които повечето 
хора проявяват, но няма типична реакция към загуба, както няма и типична 
загуба. Нашето сърбене е също толкова индивидуално като нас самите.“ [3]

Първият период настъпва след като родителите са научили, че тяхното 
детето е с увреждане, това състояние е силен стрес, при който психическото 
равновесие се нарушава и човек има усещането, че всичко е загубено и без-
смислено и няма мотивация да продължи напред. За тези моменти родителите 
споделят, че са изпитвали безкрайна, болка, самота, чувство за несправедли-
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вост, липса на перспектива и безпомощност, съпроводени с невротични ре-
акции, като словесна агресивност, внезапен плач, избухливост, чувство за не-
реалност, невъзможност за сън и страхови състояния. Тези негативни силни 
емоции, които изпитват родителите се отразяват както на взаимоотношенията 
възрастен-дете, така и между родителите, като се появява непоносимост, враж-
дебност, взаимни обвинения и агресия, дълбоко чувство за вина. Много важен 
момент е родителите да получат специализирана помощ за стабилизиране на 
тяхното емоционално състояние. След периода на първоначален шок настъпва 
следващият етап, а именно периодът на депресивно състояние и отчаяние, кой-
то е провокиран от отказа на родителя да приеме, че неговото дете е с уврежда-
не. Чувството за безнадеждност и липса на перспектива продължава, чувстват 
себе си безпомощни и угнетени. Ярко изразено е чувството, че съдбата е била 
несправедлива спрямо тях, чувстват случилото се като поражение и житейска 
загуба. 

В практиката съм констатирала, че много висок процент от тези хора 
имат силно чувство за вина, което е причина да се влошени психо-емоционал-
ното им състояние и респективно за заболявания на физическо ниво. Ивайло 
Петров обръща внимание в своя статия, че интензивността на чувствата зави-
сят от индивидуалните човешки характеристики: „Чувството за вина може да 
играе отключващ фактор за редица психо травми в случаите на висока интен-
зивност и ако се съчетава с някои особени характеристики на личността. Хора с 
лабилна психика, лесно раними, свръхчувствителни или крайно отстъпчиви са 
склонни в повечето случаи да обвиняват себе си за проблемите в семейството и 
в по редки ситуации се опитват да генерират вина у останалите.. Доста сходни 
ситуации се наблюдават в семейства, в които се ражда дете с увреждания, осо-
бено ако са тежки. В огромно мнозинство от случаи у единия или и у двамата 
родители веднага след узнаване за състоянието на детето, възниква чувството 
за вина, което веднага след това се заменя, разочарование, взаимни обвинения, 
страх от бъдещето, гняв.“[7]

Напрежението в семейството и агресивното отношение между родите-
лите води до трайно влошаване на взаимоотношенията много характерно е 
дистанцирането на бащата и неговото бягство при алкохола, в професията и 
нерядко напускане на семейството. Няма задълбочено изследване относно ди-
намиката на мъжката реакция в тази ситуация. Едно от предположението е че 
в нашата култура е наложен образът на силния и непоклатим мъж, който не 
плача, те изпитват трудности да не обсъжда и говори с другите за своите чув-
ства. И зад маската на този нереален образ, стоят вина, отчаяние, егото и много 
често дълбоко депресивни състояние. При майката емоционалното състояние 
е по -устойчиво поради факта, че полага ежедневни грижи за детето даващи 
и чувството за полезност и значимост. Друг фактор спомагащ за тръгването 
на бащата от семейството е обикновенно опекунската роля на майката спрямо 
детето, натоварване с много ангажименти, притисната от негативните прежи-
вявания да провокира трудни взаимоотношения със съпруга и.

Мария Хр. Сиракова
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Следващият период е този на фиктивното приспособяване, в който ро-
дителите не приемат или често омаловажават трудностите при детето. Това е 
период, който понякога продължава твърде дълго, в търсене на специалисти, 
центрове, използват методи извън медицината, като инвестират в това много 
изгубено време и средства. Използват защитни механизми за справяне със си-
туацията един от тях е не признаване на проблема, като търсят друго мнение, 
смятат, че диагнозата не е окончателна или търсене на вина за увреждането в 
лекарите за недобре проследена бременност, неправилно лечение, направена 
ваксина. Понякога смятат, че за състоянието на детето са виновни висши сили 
/Бог, съдбата/, допуснати от тях грешки в миналото, за които сега получават 
възмездие. Краят на този период често е съпътстван от депресивни разстрой-
ства, дълбоко отчаяние, чувство за безпомощност и не полезност, апатия и пе-
симизъм, тъй като опитите да се помогне на детето не са довели до очаквания 
резултат.

От особено значение е в този момент да се потърси помощ от специа-
лист, защото депресивното състояние е пречка за доброто функциониране на 
личността. „ Тревожността като емоционално състояние представлява един от 
интегралните аспекти на човешките преживявания и присъства в почти всич-
ки области от живота. Тя се характеризира с изживяване на напрежение, без-
покойство, усещане за заплаха и други негативни очаквания. Обикновено е ре-
акция на неясен, далечен, несъзнаван стимул и една от най-честите причини за 
консултиране със специалисти в областта на психичното здраве. „[6]

Последният период е на конструктивно приспособяване, когато въпро-
сът :“ Защо точно на нас и нашето дете?“ се измества от питането: „ Как можем 
да бъдем полезни на нашето дете, по какъв начин?“ Родителите започват да 
функционират по един различен и разумен начин, като гледат зряло на новата 
ситуация и търсят начини да развиват детето и да му бъдат полезни с ефектив-
ни стратегии. Повод за радост, положителни емоции е когато детето има напре-
дък в когнитивно и емоционално състояние, тогава родителя осъзнава, че дете-
то с увреждане може да носи позитивни преживявания. В много източници на 
семействата с дете с увреждане се гледа песимистично, тъй като се има предвид 
остарял подход на взаимодействие, където родителите само дават, а детето с 
увреждане е пасивно и само приема и консумира. Това е твърде повърхностен 
и незадълбочен подход, който е заменен с по-ефективен, а именно взаимоотно-
шенията родител-дете се разглеждат двупосочно. Родителите задоволят нуж-
дите и потребностите на детето, както физически така и емоционални, а то от-
говаря с привързаност, добра самооценка, изразява радост или на него се гледа 
като на равностоен социален партньор. Всичко изброено действа стимулиращо 
и мобилизиращо за родителите да продължат да работят за развитието на де-
тето. Периодите, които по-горе бяха изброени да разбира се условни, защото 
всяко семейство има своята динамика на развитие на различните процеси и 
свързаните с това емоции. Някои преминават по-бързо от периода на защитно 
поведение, други остават там, защото вероятно чувството за безпомощност и 
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ролята на жертви са им необходими, за да задоволят други техни потребности. 
Само родители, които успяват да стигнат до конструктивното приспособяване 
към ситуацията са полезни за себе си, респективно за детето си.

Върху емоционалните преживявания влияят фактори, които влияят върху 
продължителността и интензитета им. На първо място е периодът, в който се поя-
вява увреждането. Ако детето е увредено в утробата на майката т. е. е със синдром 
на Даун или с липса на крайници, то тогава родителите се уведомяват своевремен-
но. До понякога, това се случва в по-късни периоди, в следствие на заболяване, 
ваксина, инцидент, тогава емоционалната реакция е много по-силна и продължи-
телна, защото от една страна са провалени плановете за желаното бъдеще, а от 
друга страна стои въпросът за вината, която родителите сами си вменяват.

Друг фактор е начинът, по който научават за увреждането на детето. Ако 
това се случи внезапно емоционалният шок е силен и може да продължи много 
дълъг период от време. Ако се случва постепенно, в течение на времето, когато 
родителя забелязва например, че детето не държи изправена главата си, не се 
изправя на крачетата си или не може да седи, това съмнение засилва безпо-
койството и ако се потвърди може да провокира настъпване на нервно раз-
стройство. Постепенната среща с действителността и реалното здравословно 
състояние на детето понякога води до силен шок и негативни емоционални 
състояния.

Други фактори, които се отразяват на емоционалното състояние на роди-
телите са вида на увреждане и неговата степен. Битува схващането, че много от 
видовете трайни увреждания /слепота, глухота, умствена изостаналост/ са теж-
ки и на тези семейства се третират като нещастни. Много родители споделят, 
че слепотата е приемат като увреждане, което лишава от много възможности 
детето, независимо, че слепотата нарушава умствено развитие много по-малко 
отколкото глухотата. 

„Умствено изостаналите деца и психотични деца, са най-деликатните, 
най-поддаващите се на очовечаване. Това са, в сравнение с другите, прежде-
временно развити деца по линия на своята емоционалност и чувствителност в 
отношенията, които – заради това, че са разчели езика между себе си и родите-
лите, неразбиращи колко е интелигентно детето, или заради думите, които тези 
деца са чули прекалено рано и които обезценяват синовните им връзки или 
пола им (например отчаяние, че имат пола, с който са се родили) – са разстрое-
ни, че не могат да удовлетворят бога и богинята от своя утробен живот: родите-
лите, които разговарят отвън. Гласовете, които чуват in utero от четиримесечна 
възраст, е нещото, което ги тласка да се родят, за да установят връзка с тях.“ [2] 

И тук мисля, че е важно да се посочи и другият фактор – видимостта на 
увреждането. Родители на деца, чийто външен вид и поведение са много по-
различни от здравите деца преживяват това особено силно. Те често се срещат 
с неодобрение от страна на околните, както на детето, така и на самите тях. 
Тогава те взимат решение и изпадат в социална изолация, за да спестят на дете-
то и себе си страдания или защото изпитват срам.

Мария Хр. Сиракова
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Върху родителските преживявания влияние оказва начинът, по който ле-
карят поднася информация за увреждането на детето. Лекарят може да даде не-
пълна или много обща информация, която да доведе до постоянна несигурност 
и страх или да даде твърде оптимистична информация, която да формира не-
вярно разбиране за състоянието на детето, което в перспектива да благоприят-
ства задействане на по-горе изброените защитни механизми. Понякога, за съ-
жаление не рядко, може да се информират родителите твърде научно обектив-
но, като се отбележи, че за детето не може да се направи много и най-доброто е 
настаняване в специализирано заведение за отглеждане. Това безапелационно 
поведение води до силно негативни емоционални реакции. 

Трябва да отбележим, че грешки правят не само лекарите, но също и пси-
холозите, това е ми е споделено от родители и ви го казвам, с голяма болка. Те 
много ниско оценяват реалността на съветите, давани им от тях, ефективност-
та на техните указания, а също и полезността на тези контакти от гледна точка 
на влиянието им върху подобряване състоянието на детето.

Пореден фактор отразяващ се на емоционалното състоние на родителите 
е поведението на детето, тъй като от конкретни детски реакции се усещат фру-
стрирани. Особенно обезпокояващо е, когато детето проявява автоагресия – 
удряне на главата в различни предмети, скубане на косата, гризане на нокти 
или чупене и разхвърляне на предмети и т.н. Също така при деца с органични 
увреждания на централната нервна система, които изпитват трудност при дви-
жение, концентриране и извършване на определени дейности.

„Нормално развиващото се дете през първите петнадесет месеца от своя 
живот имат богат репертоар от реакции, като усмивка, поглед, подаване на ръ-
чички, тръгване към майката, които спомагат да се създаде емоционална връз-
ка. Дете, дори с тежка умствена изостаналост бързо се научава как да привлече 
вниманието на родителите си към себе си и ако те разпознаят това поведение 
тяхното позитивно отношение към него се развива и задълбочава и те са все 
по-откликващи към неговите нужди и потребности. „[5] 

Върху преживяванията на родителите значение оказва нуждата от пре-
подреждане на житейските приоритетите. С течение на времето те започват да 
изповядват хуманистични ценности като уважение, любов, чувство за сигур-
ност, хармония пред кариера, слава, материални придобивки. Ако за тях об-
разованието е било голяма ценност, която са искали да възпитат у детето си, 
сега, когато имат дете с умствена изостаналост е нужно да променят своите 
виждания в тази посока и като приоритет да е емоционалния живот и социална 
приспособеност на рожбата им.

Много хора, преживели раждането на „различното“ дете, връщайки се 
назад споделят, че това събитие е било повод да преосмислят живота си и цен-
ностите и да натрупат полезен и градивен опит. Тръгвайки в началото от доми-
ниращото преживяване на загуба съпроводено с чувство за вина, скръб и болка 
и стигане до приемане на ситуацията. Процесът на преосмисляне преминава 
от единия до другия полюс, много често тези два полюса съществуват едновре-
менно, но в определени моменти надделява единият.

Емоционални преживявания на родителите, когато са уведомени, че тяхното дете...
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ИЗКУСТВОТО КАТО ИЗРАЗИТЕЛ НА ИДЕИ:  
ОТ ВАН ГОГ ДО СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ БРУТАЛИЗЪМ 

Мая-Вероника Т. Гълъбова

THE ART AS AN EXPRESSION OF IDEAS:  
FROM VAN GOGH TO THE SOCIALISTIC BRUTALISM 

Maya-Veronika T. Galabova

ABSTRACT: This analysis considers and juxtaposes fully deliberately two quite different 
styles in art. The aim of the text is to substantiate the processes of interpenetration of the 
different stylistic mainstreams and to demonstrate the way in which they influence the art-
ists to reach new concepts in art. Stepping on one of the main functions of art – its ability 
to express ideas, this analysis presents style in art as an unstoppable self-rejuvenating and 
self-completing spiral.

KEY WORDS: art, form, style, expressionism, postimpressionism, monuments, socialism, 
brutalism.

Изразяването на идеи с помощта на изкуството не може да бъде разгра-
ничено от първоначалните подбуди и стремежи на твореца да твори. Тоест, чо-
векът на изкуството, или в нашия случай – художникът, не се събужда един 
ден, в средата на живота си, казвайки си „аз днес ще творя абстрактни, им-
пресионистични картини, експресионистични, дадаистични творби“ и прочие 
форми на изразяване в художествената сфера. Създаването на една творба е 
процес на дълбоко осмисляне и зареждане на дадена идеология, заложена в нея. 

Първичният стремеж на твореца е да изрази себе си, да прояви най-до-
брите си качества, да изкаже най-съкровените си мисли и чувства, с изразните 
средства на изкуството. Да заложи в творбата един цял свят от изградени в себе 
си заключения, съждения и нагласи към живота. Да насочи важно съобщение 
към публиката. Едва, когато опознае техниките, материалите, съчетанието на 
цветовете и формите, спецификата на изразните средства и ги съотнесе към 
вътрешната си осезаемост и потребност, художникът открива най-удачния за 
себе си стил за проява на своите способности. Или пък, дори открива съвсем 
нови стилове и насочва погледа на обществото и на останалите артисти към 
нови хоризонти в изкуството и към нови начини за художествена себеизява, 
защото изкуството преди всичко е себеизразяване в най-висша форма. 
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Творците, също така, изключително често се влияят от други творци, чи-
ито изразни средства най-силно кореспондират със собствения им вътрешен 
свят. Те заимстват тези идеи и изразни средства и ги влагат в творбите си, след 
като ги преработят самостоятелно и добавят по нещо от себе си, за да изкажат 
по най-реалистичен спрямо вътрешния си свят начин, личните си емоции и 
търсения. Така художниците използват стиловете, не само за да дадат отговори, 
но и за да поставят загадки, които наблюдателят трябва да разкрие с помощта 
на собствената си способност за съпреживяване и разпознаване на заложените 
от автора идеи.

Освен това, творците са податливи и на влиянието на текущите стилове и 
изразните средства на съвремието си, но това влияние отново не е копистко, а 
бива обогатено чрез личния принос на всеки конкретен автор. Всеки дава своя 
принос към актуалните процеси в изкуството, дообогатявайки ги със собст-
вения си стил, с новите си техники, които създават условия за възход и на но-
вите стилове и течения. По този начин всеки стил носи в себе си основите на 
следващия и води до него. Стилове в изкуствата са навързани като смислова 
симфония от изразни средства, която разказва как се е развивало изкуството 
през цялото съществуване на човечеството. Това е механизмът, по който един 
от тези стилове – импресионизмът, е породил и постимпресионизма, част от 
който се явява творчеството на Винсент Ван Гог.

Ясното установяване на стилистичната принадлежност на Ван Гог към 
постимпресионизма, или експресионизма, е проблем за една част от публика-
та. Трудността възниква, тъй като трябва да се разграничи това дали худож-
никът е искал да обрисува и изрази себе си, или е впечатлен от ярката красота 
на света около себе си, от неповторимите нюанси на цветовете, от формите на 
живия живот, и иска да изрази тях. Тоест, трябва да се разграничи експресията 
от импресията. Експресията се отличава ярко в картините на художника Марк 
Шагал, например, който неслучайно е считан за един от класическите предста-
вители на експресионизма (Фиг. 1). Неговите творби говорят по изключителен 
начин за дълбоката любов към съпругата му – Бела, която е и негова муза. Но-
сят идеята за любовта, непреходна и неземна. Той и жена му винаги се реят в 
небето, целуващи се, прегръщащи се, като летящи ангели. Рисува себе си и Бела 
сред подчертано имагинерни пейзажи, или носещи се към прозорците в стаята, 
като във сън. Те винаги са леко над земята, което показва колко силна, възви-
шена и свята е тяхната любов. Картините на Шагал са изпълнени със сакрална 
дълбочина. Неговият образ присъства почти винаги, застъпени са образи на 
животни и всичко като в приказка леко се носи над земята, във въздуха, по 
дърветата и сградите.

Мая-Вероника Т. Гълъбова
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Фиг. 1 Над града, 1918, Марк Шагал, масло върху платно, 141×197 см, 
(Третяковска галерия, Москва)

Връщайки се след това сравнение към Ван Гог, можем да заключим, че 
той все пак, предпочита импресията в картините си. Всичките му търсения са 
подчинени на изразяването на възникващата емоция при наблюдение на еже-
дневни обекти, места и на живота, който го заобикаля. Объркването в стилис-
тичното определяне на автора може би идва от това, че в картините му, също 
както при експресионизма, съществува изразена цветова импликация, водеща 
към вътрешното му състояние и отношение на себепроекция в изобразяваният 
обект. Цветовете са ярки и самостойни, а мазките резки и вибрантни, което е 
част от идеологията на постимпресионизма. Цветът играе ролята на отделен 
разказ. Цветовете в картините на Ван Гог имат свой собствен свят, който върви 
в отделна психологическа линия и идейна постановка. Картината изобразява 
външния свят, а цветовете в нея говорят за вътрешния.[4] 

Може би Ван Гог е следвал не толкова уклоните на изкуството на свое-
то време, колкото е работел върху своя собствен свят и своето виждане и усе-
щане за предметите, за формата им, съчетана с наситен, неразреден цвят, за 
да разкаже за самия себе си и вътрешното си усещане за момента (Фиг. 2).[5] 
Освен това, той до голяма степен е бил повлиян от творчеството на своя прия-
тел Гоген, който с отдръпването си в даден период отключва у Ван Гог силни и 
неконтролируеми емоционални изстъпления, вследствие на които художникът 
отрязва ухото си. Тази лична психологическа драма постепенно се задълбочава 
и по-късно води до самоубийството на автора, който умира на 29 юли 1890 г., в 
селцето Овер-сюр-Оаз в Северна Франция. Влиянието на Гоген се вижда най-

Изкуството като изразител на идеи: от Ван Гог до социалистическия брутализъм 
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ясно в чистите и ярки цветове, в очертаването на формите в по-тъмен контур, 
за да бъдат те разграничени от околния пейзаж (Фиг. 3).

Фиг. 2 Алискампс, 1888, Ван Гог, масло върху платно, 92 x 73.5 см.

Всички творби на Винсент Ван Гог представляват изказ на вътрешния 
му свят, проектиран в околния изобразяван свят. „Аз виждам света и той е моя 
проекция“ – така звучат картините на художника. Проекция на вътрешния му 
свят и на всички емоции, бушуващи в него. Объркани и експресивни. Основ-
ната идея, която авторът иска да изрази чрез тях е просто да показва неспирно, 
че е истински талант, че вижда всичката красота на света и че иска всички 
около него да оценят качествата му, въпреки че непрестанно е отхвърлян и 
неразбиран. „Не бива да си правим илюзии – пише Винсент на художника Ван 
Рапард – а да се подготвим за това, че няма да ни разбират, че ще ни презират 
и хулят и въпреки всичко трябва да съхраним смелостта и въодушевлението 
си.“ [2]

В наши дни изкуството на Ван Гог е доведено до преекспонирана пародия, 
от която, както при хиляди пъти повторена дума, човек вече не е в състояние да 
разграничи смисловото ù значение. Тя е лишена от съдържание. Така и слож-
ният вътрешен свят на този самобитен и неразбран във времето си гений, сега 
се е превърнал в сбор от ярки и експресивни цветове, пръснати като цветно, 
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грабващо окото петно, насложено по тефтерчета, картички, куп още канцелар-
ски материали и безполезни вещи.

Фиг. 3 Входът на Обществената градина в Арл, 1888, Ван Гог,  
масло върху платно, 72.5 x 91 см., (The Phillips Collection, Вашингтон)

За да се открие истинската стойност на една картина, тя трябва да бъде 
мислена и виждана извън контекста на всички предмети и стилове на изкуство-
то въобще. Да се открие самостойната ѝ ценност и идея. Творба, която просто 
казва на наблюдаващия, че това което вижда е прекрасно, смислено и ценно по 
свой собствен начин, и не може да има нещо външно (като правила, минали и 
сегашни стилове, методи и регулации), което да промени това вътрешно усеща-
не. Всеки артист със своите способности, виждания за сакралното и със своите 
изразни средства, заедно с всички други артисти – минали, бъдещи и насто-
ящи, изгражда една оргомната картина на човешкото небитие. Тази цялост от 
картини е атласът, съхраняващ сънищата на цялото човечество. Човек трябва 
да надскочи, да излезе от циничността на възрастта си и натрупаният опит, и да 
погледне всяка една творба с очите на детето в себе си.

Накратко, идейната линия в творчеството на Ван Гог е обръщането към 
самия себе си. Неговото изкуство е изразяване на личните пориви, трагедии, 
вълнения. В пълен контраст с което, застава идеологията на комунистическия 
режим, заложена в ред творби и монументи, служещи като изразител на идеи-
те на тоталитарната система. Тези огромни по размери произведения на изку-
ството са гротескни и ненавистни остатъци от насилствен режим. За новото 
поколение те са отживели и грозни паметници на нещо, което е далечно, не-
познато и непонятно в същността си. За друга част от обществото, обаче, те 
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са символ на отминала прекрасна утопия. За мен, още от най-ранно детство, 
всички комунистически монументи и произведения на изкуството от този пе-
риод, са символ на един никога несъществувал момент в човешката история. 
Като някакво имагинерно „бъдеще предварително“ (няма идейна връзка с ед-
ноименната творба на Рей Бредбъри), чието място е единствено и само в идей-
ната утопия на несбъднал се социализъм, намразен още в зародиш, тъй като 
никога не е осъществен в същинската си идеология. Тъй като идеята на този 
режим е пропагандирана и изпълнявана от хора, с всичките им недостатъци и 
низки страсти, тя няма как да бъде осъществена в пълнота. Хората не могат да 
бъдат подбудени към идеята за вечно щастие, прогрес, култура, знание и до-
брота, тъй като самите те не притежават единствено и само съвкупност от тези 
качества. В основата на човешката природа лежат както отрицателни, така и по-
ложителни качества, но сякаш човекът е по-склонен да следва отрицателната си 
поведенческа нагласа, ето защо всички режими, основани върху постигането 
на абсолютни идеали, са обречени на неуспех. Затова и всички произведения на 
изкуството от тоталитарните периоди и особено монументите, които в случая 
са обект на тези разсъждения, в очите на обществото будят по-скоро неприя-
зън. Неприязън към собствено заложените недостатъци, проявени от цялото 
общество към индивида и обратното. 

Фиг. 4 Паметник на Чингиз хан, Улан Батор, Монголия 
(Източник: http://mongolianphotography.blogspot.com/)

Социалистическата архитектура, размиваща се в т. нар. стил „брутали-
зъм“, по странен начин лансира идеята за „прекрасният нов свят“, думи само-
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стойно изведени от заглавието на едноименния роман на Хъгсли, с конотаци-
ята на съдържимата в тях идея. Тоест, за прекрасна утопия, в която всички са 
добри, всички си помагат и се стремят към всеобщ свят, изпълнен с красота, 
знания, умения и добродетели. За мен, като дете родено във времето на този 
режим, идеологията излъчвана от монументите и стенописите в училищата и 
детските градини, е в рязък контраст с поведението на хората от този период. 
Усещане за страх от околните, от властимащите, във всеки отрасъл и във всяка 
част на обществото. Детето е равнопоставено на зрелия човек и е изведено от 
същността си на дете. То е разумно и интелектуално надраснало възрастта си. 
Равен участник в строежа на социалистическото бъдеще. Грубото поведение 
на обществото се вижда във всички направления. Дали в градския транспорт, 
дали в магазина, дали в болницата. Това отново води до изложената по-горе 
теза, че психологията на хората води изначално към негативното и към разва-
лата, към низките страсти и някаква форма на човеконенавистно поведение. 
Контрастът между монументите и търсената от режима идеология се изразява 
в това, че огромните здания носят в себе си чувството за вечност, за някак-
ва умиротвореност и спокойствие. Внушава се идеята за сила, мощ, дори над-
мощие на партията и идеологията на режима над отделния индивид, или на 
масата работници, които създават непосилни за отделния индивид в ролята 
му на самостойна единица, заводи, здания и прочие. Могъществото на общ-
ността над индивида. Но целта на този текст не е да се обясни заложената от 
режима идея, а идеята като субективно възприятие при разглеждането на тези 
монументи, абсолютно извадени от контекста на пропагандата, която целят да 
наложат.

Тези обширни зелени пространства или възвишения, в средата на кои-
то е „пльоснато“ нещо масивно, огромно и необяснимо, винаги е създавала в 
детското ми съзнание усещане за възцарила се безкрайност и устойчивост на 
момента. Изключително добре се съчетава пустотата на простора с един огро-
мен монумент, който е сякаш пътека към небето, извисявайки се в синевата и 
обрамчван от огромните бели облаци. Това описание напомня за паметника 
на Чингис хан в Цонжин Болдог, близо до Улан Батор, който по някакъв осо-
бен начин залага идейната линия за мащаба и безбрежните пространства (Фиг. 
4)1.[3] Повечето социалистически монументи, поради факта че са разположе-
ни на височина, предполагат стъпала, които да водят до тях. Това обикнове-
но са дълги бели стъпала, водещи към нещо (монумент), прилично на портал 
към небесните всемири. Подобно описание съответства и на Парк-паметника 
на българо-съветската дружба във Варна, с неговите безкрайно дълги, силно 
възходящи стъпала (Фиг. 5). Дърветата и растителността, обрамчващи хълма, 
придават още по-интересно усещане за неопределеност във времето (Фиг. 6).[8] 

1 Статуята е от новото време и по никакъв начин не се свързва със социалисти-
ческата идеология, но служи за илюстрация на заложената в анализа идея за мащабен 
монумент, поставен в обширно пространство.
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Фотографиите на Никола Михов2 показват паметниците на комунистическия 
режим в светлина много близка до идеята, заложена в този анализ.[9; 10]

 
Фиг. 5 Парк-паметник на българо-съветската дружба, гр. Варна  

(Източник: Спомени от Народната република)
Фиг. 6 Парк-паметник на българо-съветската дружба, гр. Варна,  

(Източник: Дарик нюз)

Има нещо красиво и особено в знаковия характер на социалистическата 
идеология. Вечният огън, червената звезда, масивната монументалност. Идеята 
на тази символика, винаги ми напомня фрагмент от песен на Виктор Цой „Чер-
вено-жълти дни“: „А присъни ми се – Светът ръководен от любовта, а присъ-
ни ми се – Светът ръководен от мечтата. И над всичко това прекрасно гори 
звезда, събудих се и разбрах – беда…“3. Цялата идея, струяща от паметниците 
на комунистическия режим, е за величествена и прекрасна нова земя. Свят на 
свръх постижения, проявление на най-висшите качества на човешката същ-
ност. Паметниците сред зелените пространства са като могъщи и тежки криле 
на партийната идея, развети над народа и защитаващи го, покровителстващи 
го. Напомнят за знамената, развети във видеоклипа към песента „Големи на-
дежди“ на групата „Пинк Флойд“. Величествени и закриващи цялото небе, като 
застрашителна, възправяща се безтегловно над човечеството масивна твърд. 

Тези структури търсят внушението за могъщество. Това е много видимо 
в един от неосъществените грандиозни проекти, наречен „Дворец на съвети-
те“ (Фиг. 7). Масивна сграда, извисяваща се към небето, със статуя на вожда 
Ленин на върха, за която се казва, че „само единият пръст на вожда е бил с 
размера на двуетажна сграда.“[6; 7] Тези мащаби целят да покажат, че мощта и 
силата на партията, силата на народа, е по-велика и могъща от всичко. Това е 
едно своеобразно възпяване на труда и способността на човека да създава нови 
простори. Но фасадната привлекателност крие зад стените си безброй актове 

2 Никола Михов, фотограф, работи в Париж – https://www.nikolamihov.com/forget-your-past 
3 Группа „Кино“, Виктор Цой, „Красно-жёлтые дни“: „А мне приснилось – Миром 

правит любовь, А мне приснилось – Миром правит мечта. И над этим прекрасно Горит 
звезда, Я проснулся и понял – Беда…“, www.youtube.com 
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на потисничество, изгнания, несправедливости и насилие над свободната воля 
на индивида, и никога не изпълнява заложената идея за красива утопия. Това 
усещане за утопия с невъзможност за сбъдване също прозира във формите на 
тези здания.

Фиг. 7 Дворец на съветите, Москва, Русия,  
(Източник: https://moscowsteps.com/)

Тези две напълно контрастни и незастъпващи се по никоя идейна ли-
ния форми на изразяване и поставяне на идеи чрез езика на изкуството, като 
изкуството на Винсент Ван Гог и епохата на бруталистичните социалистиче-
ски паметници, бяха преднамерено съчетани в общ анализ, за да покажат ясно 
как всеки вид изкуство обогатява индивида. Всеки стил носи нови идеи, които 
зрителят сам може да тълкува въз основа на личния си опит и способност за 
възприятие. Така изкуството развива множество гледни точки, въздейства и 
подбужда нови изразни средства, дообогатява качествата, мислите и нагласите 
на хората. И колкото и различни да са стиловете в изкуството и идеите, които 
те носят в себе си, те все пак са част от езика на това изкуство и винаги в осно-
вата си са просто още един изключителен начин за изразяване на прекрасното 
в човек и извън него.
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НАСИЛИЕТО – ПРЕДПОСТАВКА  
ЗА ПРЕСТЪПНО ПОВЕДЕНИЕ

Мелин Осман

VIOLENCE – A PREREQUISITE  
FOR CRIMINAL BEHAVIOR

Melin Osman

ABSTRACT: Human behavior is not influenced by either her genetic heritage or the influ-
ence of the environment, but by their mutual symbiosis, influenced by other factors. We 
have multi-layer and varied action of genes, environment, biology, and society.

KEYWORDS: Violence – a prerequisite for criminal behavior.

Въведение
Престъпното поведение е комплексен феномен, върху който оказват вли-

яние множество фактори. Всяка една поведенческа проява е следствие на взаи-
модействието между среда, гени, еволюционни промени. Безспорно живеем в 
биологизирано общество. Болестите, емоциите, поведението, идентичността на 
човек водят началото си и намират обяснение в гените. Въпреки това геноти-
път не е статичен. Той е в непрекъснато взаимодействие с агенти от вътрешната 
среда и външни фактори. Дали криминалното поведение е генетично предоп-
ределено? Едва ли. Дали има генетичен компонент, който да предразполага към 
такова поведение? Със сигурност. Не конкретен престъпен ген, а по-скоро съв-
купности от гени влияещи върху възприятията, темперамента и мотивацията, 
в определени ситуации, в определена среда, при влияние на определени фак-
тори провокират обществено неприемливо поведение на индивида.[2 стр.6-7]

Очевидно е, че човешкото поведение не е повлияно нито единствено от 
генетичното си наследство, нито от влиянието на средата, а от тяхната взаимна 
симбиоза, повлияна и от други фактори. Имаме многопластово и разнопосочно 
действие на гени, среда, биология и социум. Корелацията и взаимодействието 
между среда и гени не позволяват на този етап да се отдели и изследва еднопо-
сочно и категорично влиянието само на един от тези компоненти.
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Изложение
1. Класификация на предпоставките за престъпно поведение
1.1. Биологични теории
Биологичните теории се обединяват около схващането, че криминалното 

поведение е резултат на генетична абнормност. Според Cesare Lombroso инди-
видите, които се ангажират е криминални актове, представляват част от една 
атавистична, предхождаща възникването и развитието на човечеството раса, 
която има своите биологични особености. Подобни разсъждения провокират 
различни изследвания в областта на наследствеността и наличието на агресив-
на предиспозиция. Установено е, че някои биологични фактори действително 
предразполагат отделни индивиди към агресия.[1, с. 1]

1.2. Социологични теории
Социологичният подход към същността на криминалното поведение 

търси социалните и културални фактори, които имат роля при формиране на 
поведението на насилие. В контекста на този обяснителен модел могат да се 
разграничат две направления – структурно и субкултурно. [1, с. 4]

Структурният обяснителен модел предполага, че определени групи в об-
ществото имат по-ограничени възможности да постигат социално желателни 
цели като образование, професионален просперитет, успех и т.н. Когато инди-
видите са възпрепятствани да постигнат целите си по един социално прием-
лив и законен път, те се обръщат към противозаконни методи. На практика 
обществото поставя изисквания към хората, но ограничава допустимите спо-
ред него начини за изпълнение на тези изисквания. Именно тези различни въз-
можности, които отделните индивиди в социума имат, се разглежда като клю-
чов фактор ангажиране с криминална активност. Nettle обяснява престъпното 
поведение като функция от самата възможност за една или друга криминална 
изява. 

Авторът разграничава следните видове престъпления: [5, с. 245-246]
– Кражби, извършени поради факта, че предметът на престъплението е 

лесно достъпен за извършителя;
– Престъпления, свързани с легитимен бизнес;
– Престъпления, свързани с работа, която предполага предоставянето 

на нелегални услуги; 
– Престъплението като предпочитан начин на живот.
Следователно, структурният обяснителен модел открива причинността 

на криминалната активност преди всичко в обществото и възможностите, кои-
то то предоставя на отделните индивиди да се чувстват значими за останалите 
и за социума като цяло. Би могло да се предполага, че ако обществото осигури 
по-добри и по-големи възможности за социално значима реализация на ли-
чността, то редуцирането на криминалната активност ще бъде факт.

1.3. Субкултурният модел
По-различна гледна точка представя субкултурният обяснителен модел. 

Той акцентира върху наличието на противоречие между съществуващите в 
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обществото ценност и норми и споделяните от определена субкултура специ-
фични такива. W. Miller, описвайки криминалното поведение на една тийней-
джърска банда, извлича шест основни характеристики на личността, които са 
изключително високо ценени от нея. Последното е причина за оказването на 
силен натиск върху всички членове на групата да приемат и споделят подобни 
ценности и да демонстрират наличието на подобни качества. [1, с. 4]

В конкретното изследване тези личностни характеристики са: конфлик-
тен, издръжлив (физически силен и умел), умен, обичащ силните усещания, 
свободолюбив (не се подчинява на авторитети), чувстващ себе си късметлия. 
По този начин поведението на индивида се насочва към непрекъснато доказ-
ване на тези качества и ценности. Подрастващите много често умишлено се 
стремят да предават определени послания към другите и да създават желаното 
впечатление. [3, с. 64]

Колкото по-голямо е противоречието между доминиращите в дадено об-
щество ценности и нормите на определена субкултура, токова е по-голяма е и 
вероятността за проявата на поведение на насилие. Така субкултурният обя-
снителен модел разглежда взаимодействието между обществените и субкул-
турните ценности като лежащи в основата на криминалната активност.

2. Фактори обуславящи престъпното поведение
В литературата по въпроса за факторите, обуславящи престъпното по-

ведение, се поставят три важни акцента – преживяното насилие в детството, 
агресивните нагласи и психопатният характер. [6, с. 243]

Изследователите на причините за престъпността са единни в мнението си, 
че всяко престъпление се извършва вследствие на определен конфликт. Само-
то престъпление се интерпрети ра като опит за разрешаване на този конфликт. 
В психология та конфликтите най-общо се определят като междуличностни и 
вътрешноличностни. Проявите на насилие по принцип могат да се разглеждат 
като несъзнателно изнасяне навън на вътрешните конфликти на индивида. В 
повечето случаи тези вътрешни кон фликти са следствие от непреработени пси-
хотравмени преживя вания, генерирани в детството на извършителите.

Малтретираните деца трупат огромен гняв и разочарование към себе си, 
родителите си и света като цяло. Те формират базо во недоверие, което силно 
затруднява процеса на социализация и формирането на балансирана самоо-
ценка. Децата са склонни да се чувстват виновни дори когато са наказвани без-
причинно или са унижавани от родителите си. Като възрастни те продъл жават 
да изпитват огромно чувство за вина и дълбоки съмнения в личната си адек-
ватност.

Непреработените травми сериозно затрудняват изграждане то на поло-
жителен и вътрешно интегриран „Аз“-образ, което води до трайна липса на 
самоуважение и увереност в себе си. Тези негативни нагласи към себе си пред-
поставят неустойчи вост на реакциите към по-остри ситуативни стимули и 
влияния. Поведението на децата, преживели насилие, се колебае между бягство 
и борба спрямо стресорите на средата. Предпоставките за този стил на реаги-
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ране се запазват и в зряла възраст, тъй като трайните преживявания на прене-
брегване, насилие и тормоз в детството трудно се рационализират.

Характерни родителски поведения, ощетяващи детското раз витие, са 
прекадена строгост и насилие от страна на бащата и плахи опити от страна 
на майката да защити детето. Насилието върху детето от единия или от два-
мата родители води до форми ране от най-ранна възраст на представа за света 
като враждебен и жесток. При това семейните модели на поведение се усвояват 
безкритично от детето и започват да се възприемат от него като единствено 
възможния начин за социална адаптация. На тази ос нова може да се формират 
нагласи и склонност към престъпно поведение или човек да се окаже трудно 
приспособим към об ществото.[4]

3. Насилието – предпоставка за престъпно поведение
Проучването на случаи на насилие над деца показва, че те обикновено 

стават жертви на своите родители, близки или по знати на семейството. Прак-
тиката на криминалната психология разкрива причинно-следствени връзки 
между травматичните семейни отношения в детството и проявите на асоциал-
ни и аг ресивни поведенчески модели за решаване на междуличностни конфли-
кти в зряла възраст. Когато се разглежда тормозът в семейството като фактор 
за прояви на насилие в поведението, трябва да се подчертае, че травматичните 
преживявания на дете то не го превръщат автоматично в потенциален насил-
ник, но от друга страна, такава зависимост се констатира при почти всички 
извършители на тежки престъпления срещу личността.

От терапевтичната си практика С. Форуърд и Кр. Бък (2002) са извели 
пет типа травматични семейни модели, които нару шават по един или друг на-
чин нормалното личностно форми ране на детето. Това са моделите на неадек-
ватните родители, властните родители, алкохолиците, словесните насилници, 
физическите и сексуалните насилници. [4, с. 12]

Неадекватните родители: Те са насочени изцяло към себе си и собствени-
те си проблеми и не се интересуват от желанията и надеждите на детето. Те бягат 
от ролята на възрастни и прех върлят отговорностите и задълженията си върху 
собственото си дете. Става така, че вместо да се чувства спокойно и защитено, 
детето трябва да се грижи за родителите. То е поставено в не разрешима ситуа-
ция, тъй като все още няма ресурса да функ ционира като възрастен, а изисква-
нията към него са като към възрастен. Така детето остава в омагьосан кръг – от 
една страна интуитивно усеща, че родителите постъпват несправедливо към 
него, а от друга страна – не иска да изгуби тяхното одобрение и любов, ако не 
изпълнява изискванията им.

При тези деца липсват нормалните за детството чувства на защитеност, 
сигурност и привилегированост. При тях отноше нията с родителите са обърна-
ти – те се грижат за родителите си, вместо родителите за тях. Често тази пара-
доксална връзка продължава и в зрелите години на тези деца. Така при тях се 
формира склонност да рационализират личните си емоционални загуби, като 
намират различни начини да оневиняват родители те си и да омаловажават ре-
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зултата от безотговорното им отно шение спрямо тях. Чувството за безпомощ-
ност и неадекватност става траен фон на настроението им, защото на практика 
не ус пяват да се справят с непосилните за крехката им възраст задачи и започ-
ват да изпитват вина и страх от загуба на родителското внимание и обич.

Същевременно тези деца не могат да разберат ясно каква е причината за 
неуспеха им, което води до самосъжаление и гене рализирана неудовлетворе-
ност от себе си. Неискрените и дис- тантни отношения с родителите и невъз-
можността да отговорят на техните изисквания водят до натрупване на скрита 
агресив ност, раздразнение и омраза, които могат да ескалират както в автоде-
структивност, така и в насилствени актове към хора, ко ито ситуативно са акту-
ализирали психотравмените преживява ния от детството. [4, с. 13]

При неадекватните родители насилието над собствените им деца е не-
пряко, прикрито и перфидно. Заучената им без помощност унищожава въз-
можността детето спокойно да се социализира, като следва адекватни модели 
за подражание и адаптация към света на възрастните. Децата на неадекватните 
родители са лишени от детство и не се чувстват равностойни в отношенията си 
с връстниците. Като възрастни, те са склонни да компенсират емоционалните 
си неблагополучия в миналото с прояви на изострена чувствителност, мнител-
ност и форми на скрита и явна агресия към всяко поведение, което субек тивно 
оценяват като подценяване, незачитане и унижаване на достойнството им.

Властните родители: Този тип родители се опитват да контролират жи-
вота на децата си изцяло и за колкото се може по-продължителен период от 
време. Използват предимно манипулативни техники, чрез които провокират 
чувство на вина, зависимост, покорство и несамостоятелност.

Така децата се формират като недостатъчно зрели и силно тревожни ин-
дивиди, с нестабилен „Аз“-образ, доминиран от преживявания на обща безпо-
мощност и неадекватност. При тях е нарушен нормалният процес на еманципа-
ция от родителите, което предопределя проблемна „Его“-идентичност, колеба-
ния в самооценката и недостатъчна зрелост в поведението. Като възрастни могат 
лесно да бъдат доминирани и контролирани от властни и авторитетни фигури, 
към които правят лесен пренос поради изградената в детството склонност към 
подчинение, за висимост и външен контрол. Отношенията им с родителите са 
неискрени и амбивалетни, прикриващи дълбоката им лична неу довлетвореност 
от несъстоялата се еманципация, за което при писват вина на родителите си и 
същевременно никога не им се противопоставят или упрекват за това.

Децата на властните родители трупат скрита агресивност, ко ято в пове-
чето случаи проявяват пасивно като натякване, мър морене, клюкарстване, из-
лишна педантичност и други форми на пасивна агресивност. Чувството за лич-
на несъстоятелност ги кара да преживяват болезнено успехите на другите и да 
фор мират нагласи на завист и озлобеност към тях. Субективното възприемане 
на ежедневието им като поредица от действителни или въображаеми неуспе-
хи води до емоционална нестабилност, негодувание, ревност и конкурентност 
към почти всичко, което са постигнали другите.
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Тези хора са склонни да съставят дългосрочни планове за отмъщение, кои-
то обикновено реализират скрито и анонимно поради ниското си самочувствие 
и страх от евентуалните по следици. Нарушеното им чувство за идентичност лес-
но може да мотивира присъединяването им към престъпни групи, с които бързо 
се идентифицират и стават безкритични изпълнители на желанията на лидера на 
групата. По този начин те до известна степен успяват да притъпят чувството за 
безпомощност и без силие, което неизбежно формират още в детството си. Деца-
та на властните родители изпитват страх и същевременно неосъзната враждеб-
ност към тях. Тази враждебност понякога се проявява като „пренесена агресия“ 
срещу по-слаби хора или хора в нерав ностойно социално положение. [1, с. 4]

Родители алкохолици: Този тип родители нанасят сериозни емоционални 
травми на децата си. За родители, които са заети със системно саморазрушава-
не чрез алкохол, грижите за децата им са бреме и обикновено не им обръщат 
никакво внимание. Тези деца свикват да бъдат необичани, подценявани и не-
глижи- рани. Това ги прави неуверени, плахи и дистантни, с песимисти чен фон 
на настроението. Често са обект на физическа самора зправа и подигравки, кое-
то ги кара от ранна възраст да търсят начини за умилостивяване и успокояване 
на алкохолизирания родител. Така те формират нагласи на плахост и неувере-
ност в отношенията, съчетани с потискан гняв и враждебност.

Децата на алкохолиците формират висока поносимост към неприемли-
вото поведение на родителите си, което ги кара да трупат непреработени чув-
ства на гняв и озлобление към тях ната неадекватност и собствената си безпо-
мощност. Проявяват подозрителност и недоверчивост във взаимоотношенията 
и из питват свръхразвито чувство за отговорност, като компенсация на безот-
говорността на родителите им. Като възрастни често стават жертви на властни 
партньори, които също са склонни да злоупотребяват с алкохол, защото в дет-
ството са формирали висок толеранс към неприемливи модели на поведение. 
Това обстоятелство ги прави потенциални жертви на системен тор моз, който в 
определена ситуация може да превърне самите тях в насилници.

Родители словесни насилници: Децата на тези родители са подложени на 
системни обиди и саркастични забележки относно външния им вид, способ-
ностите и интелигентността им. Поня кога сарказмът на родителите към детето 
достига крайни форми на дехуманизация. На практика този психически тор-
моз сломя- ва самочувствието на децата и ги лишава от самоувереност.

По принцип децата вярват на родителите си и затова приемат негатив-
ните им оценки и обидните епитети безкритично, като безспорна истина. За да 
съхранят доверието в родителите си, тези деца често се самообвиняват и дори 
развиват нетърпимост към свои личностни и физически черти, посочвани като 
недоста тъци от родителите. Поддържането на този изкривен „Аз“-образ създа-
ва трайна ниска самооценка, която определя нагласата да се възприемат като 
непълноценни или дефектни личности.

Тъй като все още нямат изградени ефективни защитни меха низми, тези 
деца стават свръхкритични и свръхвзискателни към себе си. Липсата на само-
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чувствие и самоуважение се съчетава с генерална неудовлетвореност от себе 
си. Те не се харесват и наистина са склонни да вярват, че са посредствени, недо-
стойни и ненужни.

Отношенията им с другите са противоречиви, доминирани от страхо-
ве, че могат да претърпят провал или да получат упрек или подигравка. Те са 
свръхчувствителни, плахи и недоверчиви, склонни да прехвърлят опасенията 
и негативните си очаквания върху другите. 

В по-зряла възраст при тях е възможно да се появи силна потребност да 
се конкурират с другите, да им на несат емоционални или физически травми 
като компенсация на чувството им за лична неадекватност. Изострената по-
требност от позитивна валидизация и признание ги кара да преследват успеха 
на всяка цена. При тях вероятността да се ангажират с прояви на асоциална 
агресивност е относително висока, поради неустойчивата „Его“-идентичност и 
ниската самооценка. [3, с. 34]

Родители физически насилници: Физическото малтретира не от страна на 
родителите е най-прекият път към формиране на агресивни нагласи и склон-
ност към насилие у детето. Повечето поведенчески модели и убеждения се фор-
мират чрез имитация или идентификация с майката или бащата. Така детето 
на роди тели насилници от най-ранна възраст възприема насилието като един-
ствен начин за себеутвърждаване, решаване на проблемни ситуации и разто-
варване от негативни емоции, особено от гнева и раздразнението. Адаптацията 
в света на връстниците и въз растните е сериозно затруднена поради дефицити 
в позитивното себевъзприемане, самоконтрола и емпатията. [4, с. 16]

Хората, преживели насилие в семейството, имат сериозни и перманентни 
проблеми със самоконтрола, доверието и любовта в междуличностните отно-
шения. Те проявяват изострено често любие, съчетано с повишена тревожност 
и ниско самоуважение. Този дисбаланс на процеса на самопознание и самоо-
ценка често се проявява във възпроизвеждане на познати начини за агресив но 
реагиране. Агресивният семеен модел на себеутвърждаване се интериоризира 
безкритично от децата като предпочитан на чин за решаване на проблемни си-
туации и себедоказване в ли чностно значими ситуации.

Установено е, че физическото наказание не постига почти ни какъв ефект 
на промяна в нежеланото или неодобряваното от ро дителя поведение на дете-
то. Физическите наказания имат само временен ефект върху поведението на 
детето, но предизвикват дългосрочно чувство на гняв и желание за отмъще-
ние. Мал третираното дете трудно намира отдушник на тези негативни емоции 
дори в по-зряла възраст. Най-често психичните травми от преживяно физиче-
ско насилие се проявяват в различни фор ми на насилие спрямо предмети, жи-
вотни и хора и генерират криминални прояви от всякакъв вид. Потисканите в 
детството болка и ярост от преживяното насилие обикновено в зряла въз раст 
се компенсират чрез неадекватни и импулсивни агресивни актове към всеки, 
който по някакъв начин наруши границите на личното достойнство на тези 
хора. [4, с. 17]

Насилието – предпоставка за престъпно поведение
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Родители сексуални насилници: В тези семейства кръво смешението е 
строго пазена тайна и децата в повечето случаи никога не споделят за прежи-
вяното насилие. Те изпитват сил но чувство на срам, вина и опасения, че мо-
гат да разрушат се мейството. Така формират у себе си чувство за тотална неа-
декватност, презрение към себе си и хроничен депресивен фон на настроението. 
Често като компенсация и защита тези деца започват да си създават фантазен 
свят, в който се опитват да ре анимират разбития си „Аз“-образ и нерядко из-
граждат фалшива самоличност, с която се представят в отношенията с другите.

Този двойствен вътрешен живот понякога води до агресивни и деструк-
тивни поведения, тъй като такива хора са склонни да приписват вина на парт-
ньори или познати за непреработените травматични преживявания. Това е 
несъзнателен механизъм, с който те се освобождават от дълго потисканите 
болка, гняв и генерална неудовлет вореност от живота си. Мно го често при 
тях се забеляз ват крайности в поведението, които граничат със системна ав-
тоагресивност, която може да се прояви в различни форми на психични или 
фи зически страдания. Така те реализират подсъзнателния стремеж да накажат 
родителя насилник, като го накарат да се чувства виновен за страда нията им. 
За да се освободят от натрупаните ярост и гняв, те са склонни към всякакви ав-
тодеструктивни актове, от безразборен секс до опити за самоубийство, с които 
наказват себе си и родителите си.

При възрастните, които са били насилвани сексуално като деца, се забе-
лязват преживявания на безнадеждност, неадекват ност, непотребност и срам 
от себе си. Същевременно могат да проявяват форми на скрита и явна агре-
сия и към други хора, които с поведението си актуализират травматичните 
им прежи вявания. Много често жертвите на сексуално насилие в семей ството 
стават също сексуални насилници, като ранните призна ци за такъв дезадапти-
вен модел на развитие са внезапни гневни изблици, бягства от дома, кражби и 
интерес към порнографията. Преживяното сексуално насилие в детството е ва-
жен фактор за формирането на устойчива ниска самооценка, която детермини-
ра различни форми на дезадаптивно поведение в зряла възраст. Тъй като из-
питват отвращение към секса, тези хора могат да отвърнат с насилие всеки път, 
когато някой с поведението си актуализира травмите от детството. 

Представените травматични семейни модели показват гене зиса на агре-
сивните нагласи към себе си и към другите, както и значението на отношения-
та между деца и родители за формира не на мотивацията за самоутвърждаване 
чрез насилие. По съще ство тя има компенсаторен характер и е израз на непрера-
ботени психотравми. Поведенчески прояви, които свидетелстват за пре живяно 
насилие в семейството са понижено самочувствие, изо лация от връстниците, 
влошаване на училищния успех, бягства от дома и от училище, промискуитет-
но поведение, употреба на алкохол и наркотици, резки промени в настроението 
и лесна из- бухливост, демонстративно неподчинение на правилата.

Поведението на майката и бащата са отправните точки за анализ на тен-
денциите при формирането на личността на де тето. Извършителите на насил-
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ствени престъпления имат чес то амбивалентни, а понякога нетипични и про-
тивоестествени, отношения със своите майки. При изучаването на семействата 
на извършители на насилствени престъпления се очертават два типа отноше-
ния с майката, които поставят децата в риск: „ти ранична майка“ – объркана и 
силно неудовлетворена от живота си, с големи и нереализирани амбиции за об-
ществена изява, не уверена и тревожна, консервативна, изискваща и педантич-
на и „сексуално разпусната майка „, която е склонна да демонстри ра нередно 
сексуално поведение пред децата си или има обърка на сексуална ориентация.

По отношение на поведението на бащата, в тези случаи ста ва дума за 
жесток и тираничен баща, който системно унижава достойнството на детето, 
а нерядко упражнява насилие както върху него, така и върху майката. В такива 
семейства обикно вено майката и бащата не могат да се понасят и са в непрекъс-
нат конфликт. Единствената тема, по която постигат съгласие, е системният 
тормоз над собственото им дете.

Заключение
Феноменът „престъпно поведение“ е сложен за концептуализиране и от 

тази гледна точка не би могъл да се открие най-добър или най-изчерпателен 
обяснителен модел, който да изяснява в максимална степен неговата причин-
ност. Всичко това дава основание да се търси оптимална комплексност при 
анализа на делинквентността и да се възприеме био- психо-социалният модел 
за разкриване на същността ѝ. Така се създава един комбиниран, интердисци-
плинарен подход към проблема за криминалната активност и поведение, който 
взема под внимание минимум четири категории фактори:

Предшестващи (предразполагащи) фактори – биологични дадености, 
психологични особености и особености на средата, които подтикват индивида 
към криминална изява; 

Ранни индикатори – различни симптоми на поведенчески и личностови 
разстройства; 

Развитие на престъпното поведение – колко рано се е проявило то и дали 
продължава;

Поддържащи фактори – какъв е ефектът на криминалното поведение, 
носи ли облаги или напротив.

Насилственото поведение е продукт на реципрочните отношения между 
такива фактори като резистентност и вулнерабилност на личността, продъл-
жителност и природа на стресорите, наличие и сила на преципитиращо съби-
тие, културални очаквания и пр. 

Яростта, която предшества епизод на насилие, може да е генерирана от 
малтретиране в миналото. Възможно е личността никога да не е научавана на 
ненасилствено изразяване на чувства и потребности. 

Неврологичните увреди, биохимичните фактори и злоупотребата със 
субстанции могат да увредят способността на човека да толерира фрустрация-
та, породена от отлагане на удовлетворяването на потребностите в настоящето, 
да толерира отложената гратификация и да потиска насилствения отговор. 

Насилието – предпоставка за престъпно поведение
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Насилието може да е единственият заучен от личността начин за преда-
ване и изразяване на интензивни потребност и чувства. Като предиктори на 
криминално насилствено поведение се считат и такива фактори като безрабо-
тица, бедност, неудовлетвореност от професията, дисфункиционална фамилна 
система, употребата на алкохол и дрога като начин за справяне, импулсивност 
и ниска самооценка, социална изолация и пр. Всичко това изисква максимал-
но широк подход при изясняване същността и причинността на престъпното 
поведение.

Един от основните проблеми, свързани с криминалното поведение, е не-
говото персистиране във времето. 

В специализираната литература [1, с. 5] обикновено се говори за оценка 
на риска от неговата повторна или последваща изява. Рискът е вероятността 
да се случи събитие, което би имало възможно деструктивно или полезно въз-
действие върху личността на другите. Анализът на криминалното поведение 
е значим от гледна точка на факта, че посредством него се разкриват обусла-
вящите делинквентността фактори и по този начин се създава възможност за 
редуциране на негативните последици за личността и социума. Разбирането на 
престъпното поведение има своя принос за увеличаване сигурността на обще-
ството чрез развиване на способността му да разпознава, превентира и упра-
влява риска от насилие.
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THE PEDAGOGIC ACTIVITY  
OF KAREL ŠKORPIL IN BILGARIA 
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ABSTRACT: The relations between Czechs and Bulgarians were at their best after the Lib-
eration in 1878 when a large number of Czechs came to work in the knyazdom of Bulgaria 
and Eastern Rumelia. They left their mark on the development of the Bulgarian culture and 
education, economics and public life. Among them, one of the biggest contributors to the 
development of the Bulgarian education and culture was the maths teacher and founder of 
the field of Bulgarian medieval archaeology Karel Škorpil. 

KEY WORDS: Karel Škorpil, pedagogic activity, Bulgarian education, medieval archaeology.

Началото и новите насоки на образователната система след Освобожде-
нието на България през 1878 г. се полагат още по време на Временното руско 
управление от проф. Марин Дринов. По негова идея и покана, в края на 1879 г. 
в Княжество България пристига на служба Константин Иречек. Много скоро, 
в качеството си на главен секретар на Министерството на просветата след за-
минаването на М. Дринов, Иречек става основна фигура в цялостната орга-
низация на модерната, отговаряща на европейските стандарти, нова българска 
просвета. 

Може само да се гадае как би се развивала тя, ако в Министерството на 
народното просвещение е липсвала обединяващата личност на младия чех, 
който до напускането на страната през 1884 г. осигурява приемственост в обра-
зователната политика на Княжество България през първите години на самос-
тоятелно съществуване [5, с. 8].

Чрез своя авторитет на учен-славист и с многобройните си познанства 
сред научния свят той допринася за добрия подбор на специалисти чужденции 
в сферата на образованието и в останалите административни структури на 
държавата. 

Изобщо чешко-българските взаимоотношения бележат най-голям раз-
цвет след Освобождението през 1878 г., когато в Княжество България и Източна 
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Румелия пристигат и работят голям брой чехи. Те оставят следи върху цялост-
ното развитие на българската култура и образование, икономика и обществен 
живот. Те могат да бъдат разделени на четири основни групи според професи-
ята им. Очевидно най-значима e групата на учителите, юристите, архитектите, 
инженерите и художниците, иначе казано интелигенцията. Към тях естествено 
се включват историкът, смятан за основател на просветното дело в България 
– Константин Иречек, братята археолози Карел и Херменгилд Шкорпил, худож-
ниците Иван Мърквичка и Ярослав Вешин, ботаникът Вацлав Стрибърни, юр-
истите Рудолф Турн-Таксис и Антонин Бернкопф, предприемачите братя Про-
шек, архитектите Йозеф Шнитер и Либор Байер и много други [9, с. 588]. 

Чехите формулират своя специфична европейска мисия, произтичаща от 
особената им роля на славянски анклав в Централна Европа [2, с. 1].

За да могат да пристигнат легално в България, те се въползват от кул-
турната спогодба между Княжеството и Австро-Унгария. Но интерес за тях 
представлява и Източна Румелия, в чието устройство участват, като изработват 
наредбата за съдилищата и за прокуратурата в Органическия устав. Но най-
голямо значение за оформянето на светогледа на българите има дейността на 
чехите в изграждането на модерната българска образователна система. Много 
от тях стават преподаватели по различни предмети в гимназиите. 

На първо място обаче трябва да се постави ролята на младия чешки исто-
рик Константин Иречек (1854–1918), който пристига в Княжество България на 
25-годишна възраст. Като внук на историка Павел Шафарик, Иречек възприема 
дейността си в България като просветителска мисия и действително поставя 
основите на европеизираната българска образователна система. Благодарение 
на неговите сънародници обучението в българското училище по множество 
учебни дисциплини се модернизира, въвежда се опитната лабораторна работа, 
обзавеждат се постепенно кабинети по физика, естествена история, рисуване, 
първите физкултурни салони. Липсата на учебници, пособия и помагала е се-
риозна трудност, която стои пред дошлите от чужбина учители, които заедно с 
българските си колеги разрешават този проблем.

Сред тези ентусиазирани млади учени са забележителните фигури и на 
двамата чехи- братята Карел (1859–1944) и Херменегил (Хермин) (1858–1923) 
Шкорпил. Те идват в България по покана лично на К. Иречек, който е техен 
родственик, а те са негови братовчеди. Може да се каже, че семейната среда е 
първият и най-важен фактор, който обуславя формирането на мирогледа на 
братя Шкорпил, интереса им към славянския юг [12, с. 542]. 

Преди да пристигнат в България и двамата са учили точни науки: Карел–
във Физико-математическия факултет на Карловия университет в Прага, а Хер-
менгилд естествена история в Лайпциг. Веднага след дипломирането си братята 
решават да се реализират в България и поемат трудния път на учители в раз-
лични български градове – Пловдив, Русе, Сливен, София, Варна, Търново. 

Огромна е заслугата им към българската наука, просвета и култура не 
само като учители, но и чрез приносите им от извънслужебната им дейност, 
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благодарение на страстта им да обикалят България, да описват нейните при-
родни богатства и старини. Опосредствано мотивацията им може да се открие 
в пасаж от текст на техен учебник: „Всякой родолюбец е длъжен да знае оте-
чеството си: неговата природа и история, неговите средства за защита, неговия 
живот и стремления (както в духовно, така и в икономическо отношение), не-
говите преимущества и красоти, както и неговите недостатъци. С тая позиция 
расте любовта и предаността към родната земя“ [2, с. 1].

Днес свързваме имената им най-вече с развитието на българската сред-
новековна история и археология. 

Настоящата научна статия има за цел да провокира интереса към ли-
чността и разнопосочните приноси на педагога Карел Шкорпил към българ-
ското образование. Той доживява до 85 години, като 62 от тях работи като бъл-
гарски учител (Обр.1).

Обр.1. 
Карел Шкорпил (1859–1944)

Непроучени страни от педагогическата му дейност дават и редица доку-
менти, съхранявани в нашите архивохранилища. А в Държавен архив – Варна, 
се пази цялото пенионно дело на учителя Карел Шкорпил. Може да се открие 
в „Дело №652 по определяне пенсия на Карлъ В. Шкорпилъ от град Варна. На-
ченато на 29.V.1920 г.“ [ДА-Варна, 780 К, оп.1., а.е.№60]. В него е и рожденното 
свидетелство на Карел Шкорпил, преведено на български език.

Ценна информация за Карел Шкорпил, който е дългогодишен „първо-
начален учител“ във Варненската държавна мъжка гимназия „Фердинанд I“ се 
съдържа още във всички годишни отчети на гимназията от учебните години, 
когато той е преподавател там. В тях, както и в Известията на Варненското ар-
хеологическо дружество, се намират някои от най-важните научни статии и съ-
общения на учения [Известия-1908–1921 г.].

В периода, в който живее и работи у нас Карел Шкорпил – 1881 – 1944 г. 
се осъществяват важни промени в образователната сфера. Държавата съвмест-
но с общините поема грижата за образованието и за неговата организация и 
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управление. Създават се различни степени и видове училища, свързани орга-
низационно и съдържателно в система. Образованието се регламентира чрез 
различни законодателни актове. Най-важните просветни закони, които дейст-
ват през периода 1878–1944 г., са „Привременен устав за народните училища“ 
(1878), „Закон за материалното поддържане на учебното преустройство на учи-
лищата“ (1880),“Закон за началното учение в Източна Румелия“ (1880), „Закон 
за обществените и частните училища“ (1885), „Закон за народното просвеще-
ние“ (1891), „Закон за народното просвещение“ (1809), с най-съществени изме-
нения и допълнения през 1921 и 1924 г. [1, с. 8–9]. 

Учебното дело в Източна Румелия, подобно на другите сфери на общест-
вения живот, започва да се изгражда, а спокойната политическа обстановка 
спомага за развитието му. Докато в Княжество България до 1885 г. се изреж-
дат десет министри на просветата, в Източна Румелия управляват само Йоаким 
Груев и Константин Величков [11, с. 288; 304].

Постепенно се поставя началото на една до голяма степен завършена сис-
тема, даваща превес на общообразователните училища. Тя съответства както 
на наследените от епохата на Българското Възраждане тенденции, така и на съ-
ществуващата силна образователна насоченост в средите на следосвобожден-
ското общество, стремящо се към по-бързото си културно издигане. 

В тази система своето място заема и младият чешки учен Карел Вацлав 
Шкорпил. Той е роден на 3/ 15 юли 1859 година в град Високо мито – Чехия. 
Тогава селището е в границите на Австрийската империя. Неговите родители 
са Вацлав Шкорпил (1826–1903) и Ана Шкорпил (1829–1897), родена Иречек. 
Тя е сестра на културния историк Йозеф Иречек (1825–1888) и леля на Кон-
стантин Иречек (1854–1918). Семейство Шкорпил има 13 деца, от които прежи-
вяват седем момчета и едно момиче. Основно образование и долните класове 
на реалното училище Карел Шкорпил завършва в родния си град Високо мито 
(1867–1873 г.), а горните класове на реалната гимназия – в град Пардубице, коя-
то завършва през 1877 г. През 1882 г. той завършва висша техническа школа, а 
по-късно и специалност „Математика“ в преподавателския физико-математи-
чески отдел на Карловия университет в Прага. 

От 1.09.1882 г. Карел Шкорпил започва работа като учител в България. 
Той е гимназиален преподавател по математика, естествознание, технически 
науки и рисуване в градовете Пловдив (1882–1886), Сливен (1886–1887), Варна 
(1887–1888 ), в Русе (1888–1891), и Велико Търново (1891–1894), Варна (1894–
1915). От налични документи като издадени от Министерството на народното 
просвещение «Сведения» на К. Шкорпил се получава точна информация за не-
говите назначения в съответните учебни заведения, в различните български 
градове, периодът на учителстване и размера неговото възнаграждение [ДА–
Варна, 780 К, оп.1., а.е.№60, л.34, л. 35, л. 36]. (Обр. 2, Обр. 3, Обр. 4).
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Обр. 2

Обр. 3                                                    Обр. 4

От наличните документи става ясно, че от 1 септември 1882 г. Карел 
Шкорпил „е назначен за учител” първо Източна Румелия, в Държавната Деви-
ческа гимназия в Пловдив и там преподава до септември 1884 г. Определена му 
е „плата” от 4086 лева. През тези 24 месеца успоредно с преподавателската си 
дейност той развива огромна научноизследователска дейност в областта на ге-
ографията, археологията, хидрогеологията, карстологията, ботаниката на Бъл-
гария. Прави изключително много за популяризацията на естествените науки 
(науките за Земята) [16, с. 157–158]. В работата му пряко участие взема и не-
говия брат Херменгилд Шкорпил, който също идва в България и също работи 
като учител. През 1884 г. Карел е „преместен” да работи като учител в Държав-
ната мъжка гимназия в Пловдив. Там работи 13 месеца, до 1886 г., със заплата 
3745 лева. През същата година той е „утвърден в длъжност първостепенен учи-
тел”, като това става с Указ №26 от 1 април 1886 г. (Обр.3).

Докато учителства в Пловдивската мъжка «Св.св. Кирил и Методий» и в 
Пловдивската първа девическа гимназия, колеги на Карел Шкорпил са изяве-
ните млади чешки учени и педагози Антонин Шоурек, Лудвиг Лукаш, Вацлав 
Добруски, Ян Мърквичка и Ян Херейк Томислав Монин. От българска стра-
на негови колеги в Девическата гимназия са Екатерина Каравелова, Димитър 
Страшимиров, Христо Балтаджиев и др. 

За педагогическата дейност на Карел Шкорпил в България



622

Тези и други данни се намират и в издания като „Вторий годишенъ от-
четъ на областна реална гимназия в Пловдивъ за учебната година 1882 − 1883. 
Пловдив, 1883, с. 38 − 40“, съхраняван в Регионален държавен архив в Сливен, 
(фонд 93К, опис 1, а.е. 36, ф. 55 − 56); в „Първъ годишенъ отчетъ на областна 
девическа гимназия в Пловдивъ за учебната година 1882−1883“, Пловдив, 1883, 
(с. 25− 29). 

От удостоверение от Пенсионното дело на К. Шкорпил научаваме и за-
платата му като учител в Пловдивската мъжка гимназия през учебната 1884-
1886 г.-„1650 гроша златни“ и „от 1.0301886 до 15.09. с.г. 4560 лв“ [фонд780К, 
оп.1, а.е.№60, л.34]. Поради недостиг на учители Карел Шкорпил е поканен и 
преподава в Първа девическа гимназия на град Пловдив освен математика и 
учебните дисциплини: география, технически науки и рисуване. В града учи-
телства от 1882 до 1886 г.

В Пловдив педагогът много допринася за качественото образование на 
младежта. Той иска подрастващите в това селище добре да се запознаят с при-
родното и с археологическото богатство от този край на България. Затова и 
започва съвместна работа със своя сънародник – историк, археолог и нумизмат 
Вацлав Добруски (1858 – 1916), който идва в Източна Румелия като възпитател 
в семейството на юриста Турин-Таксис и също работи за кратко в Девическа-
та гимназия. Добруски преподава класически езици и история. По-късно, през 
1892 г., е назначен за директор на Националния археологически музей в София, 
който ръководи 18 години и винаги е в полза на братя Шкорпил и тяхната на-
учна работа. Тримата заедно провеждат и етноложки изследвания из страната. 

Приносът на работата на чешките учители изобщо може да бъде открит 
в няколко области. Те преподават най-често математика и физика, а също исто-
рия, естествена история, география, рисуване и други. Важно е да се отбележи, 
че чехите запълват свободните места, които без тях биха останали свободни. 
Ако е бил назначен някой друг, вероятно той не би имал необходимата квали-
фикация, защото през това време се е чувствала остра нужда от образовани 
хора сред българите. Преди всичко на чешките учители е възложено да поддър-
жат кабинетите по съответните предмети. Заслуга на В. Добруски и К. Шкорпил 
е гимназията „Св. св. Кирил и Методий“ в Пловдив да има голяма археологи-
ческа и нумизматична сбирка, залегнала по-късно в основите на Пловдивския 
археологически музей.

Също така по това време се въвеждат годишните отчети. От тях днес се 
черпи много богата информация. Не е известно дали това е заслуга на чешки-
те учители, или на българските директори, които се вдъхновяват по време на 
следването си в Чехия. А чешките учители, работещи в България след Осво-
бождението са и сред най-добре платените. Днес подобаващо е оценен техният 
принос. Петима чешки учители са автори на учебници, които по онова време са 
дефицитни. Между тях са братята Шкорпил, Владислав Шак, Лудвик Лукаш, но 
най-плодотворният автор е математикът Антонин Шоурек, който издава учеб-
ници и сборници по тригонометрия и геометрия чехите вземат участие в осно-
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ваването на научни специалности, които дотогава не съществуват в България.
Чешките учители участват и в обществения живот навсякъде.

В годишните отчети на съответните гимназии са публикувани освен ста-
тистически данни и актуална информация и научни доклади и съобщения. Ко-
ректно се дават не замо техните графици, часове за класната работа по учебни 
предмети, но и периодът на отпуск на съответния учител, както и периодът и 
целта на служебните но други видове командировки. От тях се научава и вре-
мето, за което е ангажиран съответния учител [5].

В град Сливен К. Шкорпил се установява като учител от края на 1886 до 
1888 г. Преподава в Областната реална гимназия, (от 1881 г.), известна още като 
„Държавно петокласно училище в Сливен“. Според издадения документ –„Све-
дение“ на К. Шкорпил това негово назначение става с Указ №123 и работата му 
като учител в този град продължава общо 12 месеца [фонд780К, оп.1, а.е.№60, 
л.34]. Тогава директор на средното училище е Георги Кожухаров.

 
Обр. 5.

Макар и само за една учебна година той дава много на своите възпита-
ници и на местната общественост. В 1886 г. училището в Сливен се именува 
Държавно петокласно училище, а в 1888 г. прераства в Държавна педагогическа 
гимназия. Това школо също свързва историята си с дейността на братята Шкор-
пил като учители. Хермин Шкорпил е учител по естествена история в Сливен-
ската гимназия от 1881 г. до 1886 г., а брат му Карел преподава по математи-
ка и физика през учебната 1886–1888 г. Резултат от активните им проучвания 
в Сливен и района са книгите „Природни богатства на целокупна България“ 
(1884 г.), „Някои бележки върху археологическите и историческите изследва-
ния в Тракия“ (1885 г.), „Спомен за Сливен и манастирите му. Исторически 
бележки“ (1886 г.) и др. В предговора на „Паметници из Българско“ (1888 г.), 
написан в Сливен през май 1888 г. на празника на Св. братя Кирил и Методий, 
братя Шкорпил аргументират изследванията си по българска история с жела-
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нието те да съдействат: „1) За пробуждание на почитание към родните старини, 
които са непосредствени свидетели на народната история и народното същест-
вувание. 2) За пробужданието на народното чувство – тази животворна сила 
на народното съществувание“ [4, с. 1]. Хермин Шкорпил започва да създава в 
гимназията най-напред сбирка по естествена история. В книгата си „Ископае-
ми богатства изнамерени досега в Целокупна България“, издадена през 1882 г. 
в Сливен, учителят отбелязва, че голяма част от минералите, за които пише, 
се съхраняват в природоизпитателната сбирка на Областната реална гимназия. 
Като учител в Сливен, през 1887 г. К. Шкорпил посеща ва и картира Еменската 
пещера, като създава пър вата известна карта на българска пещера (Shkorpil, 
1887). По същото време, по покана на К. Иречек, Х. Шкорпил посещава Хисаря 
и прави геоложко про учване за произхода на минералните води и техния хи-
мичен състав. А в Третия годишен отчет на Сливенската гимназия за учебната 
1883–1884 г. е отбелязано: „При заведението се основа тая учебна година една 
нумизматическа сбирка“ и още: „в началото на тая учебна година се основа още 
и археологическа сбирка“. Несъмнено създаването на археологическата сбирка 
в гимназията през учебната 1883–1884 г. е обвързано с една новост в профила 
на училището през тази година – откриването на класически отдел след V клас, 
в който се изучават латински и старогръцки. Целта е „по-широко образование 
и по-обширен избор в науките“ и да „приготвюват една част от младите ни за 
поприще чисто научно“ и защото „при тружениците на практическото поле са 
нужни и помощници-мислители особено за чисто душения ни напредък“. Ръ-
ководството и учителите в Сливенската гимназия оценяват ролята на „стари-
те“ езици в научната подготовка на гимназистите, защото „самата им работа е 
свързана с тях, тъй като миналото на старите народи и образованието им е пи-
сано и запазено на тия езици“. Известно е, че по време на теренните си проучва-
ни в Сливен и района Хермин и Карел Шкорпил попадат на антични надписи, 
една част от които разчитат и публикуват. Неизвестно е колко от тези надписи 
се съхраняват в училищната музейна сбирка, но несъмнено ученици от Сли-
венската гимназия имат възможността да се запознаят с оригинални текстове 
на гръцки и латински езици. В писмо до тревненския учител и общественик Бо-
гомил Даскалов, Карел Шкорпил не пропуска да отбележи, че брат му е основал 
музеите в Сливен и Русе. [17, с.1]. Братя Шкорпил, първоначално Херменегилд, 
а след него и Карел, спечелват за каузата „музей“ своите ученици в гимназия-
та, колегите си учители и други представители на сливенската интелигенция. 
Последователите им се ангажират да издирват, събират, съхраняват и показват 
материали за миналото. 

От 1887 до 1890 г. Карел Шкорпил постъпва като учител във Варненската 
държавна мъжка гимназия, назначен с Указ № 98. Преподава математически 
науки. От Годишните отчети се разбира и точното наименование на учебните 
дисциплини, които води като «първостепенен учител» – «геометрическо чърте-
ние» в 4 –ти реален клас, «математика» в 5-ти клас, «дескриптивна геометрия» 
в 5, 6 и 7 реални класове. На с. 58-59 от Отчета за учебната 1897/98 г. и списъка 
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на учителския персонал е дадена информация както за предметите, които пре-
подават, така и още ценни данни. 

Обр. 6

Варненското двукласно реално училище е създадено на 3 ноември 1879 г. 
Първоначално е настанено в стара турска къща на ул. “Панагюрище”, наета от 
Варненската община за 60 турски лири годишно. Отначало е заедно с първона-
чалното училище с 3 отделения. Има 38 ученици. През 1884–1885 г. вече е реал-
на гимназия с 240 ученици, тогава завършва и първият випуск на гимназията. 
На 18 септември 1885 г. е осветена новата сграда на училището. Тя разполага 
с 19 класни стаи и различни кабинети. С цел подобряване на образователния 
процес и средата, в която учениците се възпитават, в двора се оформят няколко 
сектора: ботанически, овощарски, парк, горски разсадник. Когато идва да рабо-
ти отново тук, през 1880 г., Карел Шкорпил, наименованието на учебното заве-
дение е «Държавно петокласно училище». То се превръща в Държавна реална 
седмокласна гимназия, където младежи от цяла Северна България получават 
средно образование.

По това време Карел Шкорпил заедно със своя брат Хермин се отдават и 
на задълбочени географсски проучвания на България. Издадената от тях „Гео-
графия на България“ ( 1889) е първата значима география на страната, предназ-
начена за българските училища, но и за всички, които обичат нашата родина и 
искат да я опозна ят. С особено значение за статистиката е второто допълнено 
издание „География и статистика на Княжество България“ ( 1892). 

Следващото място, където се установява Карел Шкорпил, е град Русе. 
Постъпва на работа като учител в Държавната мъжка гимназия „Княз Борис“, 
по силата на Указ №78. От неговото пенсионно дело става ясно, че той и през 
13-те месеца работи тук като преподавател по математически науки. По-късно, 
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през 1904 г., по негова инициатива и молба до Министерството на народното 
просвещение към гимназията е създаден и музей.

 
Обр. 8.

Редовната му работа като учител обаче не може да затрудни неговия из-
следователски дух, водещ го всяко лято на дълги обиколки из почти всички 
части на новата Българска държава. При всяка от тях той усърдно документира 
нови и нови следи от миналото на българските земи, много от които без него-
вото перо щяха да изчезнат без следа за науката. 

С Указ №95 Карел Шкорпил е назначен за учител в Мъжката гимназия на 
Търново. Макар и пребиваващ тук само за 4 месеца, той добре опознава мест-
ните старини и околности. Така че по-късно, през 1893 г. той съставя първото 
им цялостно описание и изработва „План на старата българска столица Велико 
Търново“.

 
Обр. 9
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В Търновската мъжка гимназия „Св. Кирил“ той намира място като пре-
подавател по математика и география, а в свободното си време се занимава с 
изследвания на старините от този край. Плод на неговите изследвания е „Учеб-
ник по география за долните и горни класове на гимназиите и въобще за всич-
ки, които искат да се запознаят с отечеството си“ (1892). В старата българска 
трета престолнина той открива неизвестния дотогава на науката Търновски 
надпис на хан Омуртаг. Той го отвежда по-нанатък към нови историко-архео-
логически загадки и открития. По това врема той започва работа по картира-
не на трасетата на едни от най-големите старобългарски землени  и каменни 
валове, лагери и крепости от ранната старобългарска епоха. Най-голямото му 
откритие обаче, обезсмъртило завинаги името му в историята на българската 
археология, е откриването на Първата Българска столица Плиска. Той има за-
слугата да локализира “дома” на българските ханове, проблем, който той раз-
решава с математическа точност. Условието на тази “задача” на живота му е 
зададено в открития в средата на същия век Търновски надпис на хан Омуртаг. 
Според него този български владетел, обитавайки стария си дом, заповядал да 
бъде измерена земята и да се построи, на разстояние 40000 оргии от него (85 
км), нов преславен дом на брега на Дунава, като по средата между двата дома 
била издигната всеславна “тумба” – най-вероятно могила с владетелска гроб-
ница или отделно стоящ мавзолей. Всъщност както забелязва Шкорпил – това 
представлява задача с много неизвестни, единствените сигурни факти в която 
са течението на река Дунав и разстоянието от 85 км от него до основното среди-
ще на ханска България. Взимайки предвид тези изходни данни, той търси следи 
от такъв важен средновен център, отстоящ на същото разстоение от Дунава.  
Така достига до заключението, че преди Преслав Българската държава е имала 
друга, по-ранна столица. Нея той отъждествява с впечатляващите останки от 
крепостни стени, землени валове и мегалити-девташлари със старините при 
село Абоба – Плиска. Карел Шкорпил работи и по-късно в Шуменския край, 
привлечен от загадъчния Мадарски конник [3, с. 5-36]. Той е сред най-сери-
озните му изследвачи, като прави негови рисунки и разчитане на надписите 
около старобългарския релеф. На една от рисунките изобразява конника като 
образ на владетеля „Царь Крумь“ (Обр. 10).
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Обр. 10

А със средства, спестени от скромната си учителска заплата, построява 
дървено скеле, за да може да бъде изследван паметникът и неговото прилежащо 
епиграфско богатство [15, с. 4].

Много точни са неговите, карти и планове на столиците Плиска и Пре-
слав (Обр.11). Карел Шкорпил има приноси и за създаването на Шуменското 
окръжно археологическо дружество и музей през 1902 г. както и на местното 
сдружение „Българска старина“ [13, с. 75]. 

Обр. 11. План на К. Шкорпил на столицата Плиска

Те продължават да бъдат най-верен ориентир на поколения български 
археолози и до днес. Тези и други изследвания го отвеждат и край българското 
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Черноморие. Сред най-интересните обекти от заниманията на Карел Шкорпил 
е скалният Аладжа манастир. Първооткривателят му изготвя изключително 
прецизна техническа документация и рисунки на обектите и находките, които 
изследва (Обр. 12.)

Обр. 12. Рисунка на К. Шкорпил на скалните ниши при Аладжа манастир

От 1894 до 1915 г.Карел Шкорпил отново заживява във Варна и постъпва 
на работа като учител в гимназията, която от 1888 г. носи името „Държавна 
мъжка гимназия Фердинанд I” (6). 

Като учители и директори в нея са привлечени видни педагози и специа-
листи. Гимназията често променя профила си, като става педагогическо учили-
ще или реално с класически отдел, без обаче да принизи изискванията си към 
качеството на преподаване и обучение. От „Сведение за прослуженото време 
на Карел Шкорпил”, издадено за периода 1909–1912 г. от канцеларията на гим-
назията, става ясно, че за 3 месеца от 1909 г. той е бил „първостепенен учител”, 
след това през 1909–1910 г., за 9 месеца е„второкласен гимназиален учител” и 
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през учебната 1911–1912 г. е отново „първокласен гимназиален учител” [ДА-
Варна, 780 К, оп.1., а.е.№60, л. 36]. 

Последвалите войни спъват развитието на училището и се отразяват от-
рицателно върху образователния процес. Въпреки това от документи в Пен-
сионното дело на К. Шкорпил става ясно, че той не спира да работи, а част от 
учителската му заплата отива в пенсионен Фонд „Дарено време за войните”. Ето 
какво е записал собственоръчно в такъв документ, съхраняван като „Писмо 
на К. Шкорпил до началника на Пенсионното отделение –София”: „Господин 
Началник! В сметката ми накрая на пенсионната ми книжка №9301 за 1920 г. 
/по регистъра №33/, която получих на 15-того фигурира:2/24 -1.IX 1918 г. 7% 
сл.л. -245.80 лв., 8% дар време-833.15 лв.,Всичко 1078.95 лв. От приложеното 
тук удостоверение под №1459 от 18.VIII.1920 г. издадено от Дирекцията на 
Държ. М. гимназия, обаче е явно, че е била напълно внесена 1/24 за Пенсион-
ния фонд в продължение на 12 месеца начиная от 1 септ.1918 и освен това е 
била внесена сумата 364 лв.10 за дареното време от войните по удостоверение 
за дарено време приложено и към заявлението ми за пенсия като Ви съобща-
вам горното Г-не Н-к, моля Ви да се поправи направената от Вас с-ка, в прило-
жената ми тук пенсионна книжка №9301 за 1920 г. и в отделните и листове. С 
почитание, К. Шкорпилъ, Гр. Варна, 24 август 1920”. [фонд780К, оп.1, а.е.№60, 
л.2]. Към това писмо К. Шкорпил прилага и съответните удостоверения за вне-
сените суми – „8% удръжки от заплатата му за Пенсионния фонд за дареното 
време за пенсия от войните, за времето от 5.Х.1912 до 30.VII.1913 г. вкл. и от 
1.IX.1918 до 7.Х. с.г.” [фонд780К, оп.1, а.е.№60, л.4].По това време Карел Шкор-
пил се включва и в активна защита на българското население в Поморавие-
то, Македония и Добруджа [7, с. 2]. Едва през януари 1929 г. става възможно 
учениците да се върнат в училището. От създаването на гимназията социал-
ните нагласи на учителския екип са силни. Свидетелство за това е фактът, че 
се освобождават от учебна такса както бедни ученици, сираци, деца на някои 
чиновници, така и ученици, чиито братя вече учат в гимназията. През 1881 г., 
с цел да се подпомагат бедни ученици, като им се осигурят учебни помагала, 
дрехи, лекарства и др., се учредява и фонд „Бед ни ученици“. За осъществява-
не на тези начинания учителският съвет получава помощи от Министерството 
на народното просвещение, от родителския съвет, дарения от граждани и от 
фонд „Бедни ученици“. Към 1944 г. в гимназията функционират 15 частни да-
рителски фонда. [8, с.1]. Те се учредяват със заповед на министъра на просве-
щението. С годишните лихви на капитала се изпълнява волята на благодетели-
те за подпомагането на бедни ученици. Един от тези фондове е Фонд „Херман 
Шкорпил“, като волята на дарителя се осъществява от неговия брат. Дарител 
е Карел Шкорпил, който вече е пенсиониран учител,редовен член на БАН..  
През март 1931 г. той предоставя на учителския съвет при Варненската мъжка 
гимназия 1000 лв. за учредяване на фонд на името на брат му Вацслав Хермен-
гилд Шкорпил (8 февр. 1858, Високе Мито – 25 юни 1923, Варна). Условието е 
всяка година на празника на Св. св. Кирил и Методий от лихвите да се дава на-
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града на най-добрия по успех и поведение беден ученик. На 15 май 1931 г. учи-
телският съвет учредява фонда и всяка година изпълнява волята на дарителя. 
Заедно с няколко свои колеги учители, ученици и местни ентусиасти основават 
първата археологическа сбирка в града [7, с.1]. След пенсионирането си през 
1915 година  до смъртта си – 1944 г. Карел Шкорпил е директор на Варненския 
археологически музей  и преподавател в Морското  и Търговското училище.

Заслугите на Карел Шкорпил за развитието на българското образование, 
за проучването на българското културно-историческо наследство, с цел патри-
отично възпитание на целия наш народ са огромни. През целия си живот и 
педагогическата си дейност той внушава на своите ученици и съмишленици, че 
то е извор на национална гордост и самочувствие.
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ЛИНЕАРНАТА КАДЕНЦА  
В МНОГОГЛАСНАТА МУЗИКА

Мирослав К. Недялков

THE LINEAR CADENCE  
IN POLYPHONIC MUSIC

Miroslav K. Nedyalkov

ABSTRACT: This study follows the evolution of the poliphonic cadence of the linear type 
from its origin to its replacement with a harmonic in the middle of the 15th century. The 
precondition for a similar way of cadence in the initial few centuries of the existence of poly-
phonic music, as well as the processes that led to the occurrence of the harmonic cadence, 
has been clarified.

KEY WORDS: polyphonic cadence, harmonic cadence, organum, double leadingnote co-
nection.

Изследването е финансирано по проект „Образователни концепции в музикално-
теоретичната подготовка на студентите“ № РД-08-84/31.01.2019 г. от бюджет-
ната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Едно странно и рядко използвано понятие. Странно, защото многогласът 
съвсем естествено формира представи за вертикал, а линеарността – за хори-
зонтал. Разбираемо е, че изследването на това явление е невъзможно без него-
вото дефиниране като понятие. 

Линеарната многогласна каденца1 е конструкция, в която мелодичните 
ходове доминират пред вертикалноакустичните съображения в изграждането 
на музикалната тъкан. Всъщност такива просто липсват, тъй като многогла-
сът е изграден предимно на сонантна основа, а акустичността се проявява само 
в заключителния вертикален комплекс, но при наличие в него на два или по-
вече различни тона2. Времевият отрязък на действие на въпросното изразно 
средство започва с възникването на многогласа и завършва към средата на XV 
век, който бележи началото на музикалния Ренесанс.

1 Хайнрих Беселер я нарича „водеща каденца“ [6:33]
2 Сонантност и акустичност са две различни понятия, дефинирани в [9:84-87]
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Линеарността като конструктивен елемент в първите многогласни опити 
е безспорен факт. Все пак възниква въпросът защо линеарното мислене пред-
хожда вертикалноакустичното? 

Ернс Курт твърди, че „в епохата на едногласното изкуство на грегориан-
ския хорал музикалният слух е отправен главно към мелодическите отноше-
ния (въпреки безспорното участие на подсъзнателния естествен хармоничен 
усет), първоначалното установяване на стария многоглас е насочено линеарно“ 
[1:104]. В същия научен труд авторът излага тезата за първичността на мело-
са, като заявява: „Линията не е произлязла от първичното скрито хармонично 
формиращо начало, а обратно, тя съдържа тези моменти на звучене, които в 
развитото музикално съзнание придобиват хармоничен смисъл“ [1:45]. 

Тези мисли звучат простичко и убедително, но в търсенето на аргументи 
могат да се изложат още разсъждения. Изграждането на музикалния вертикал е 
като строеж на сграда – ред по ред, докато се изпълни цялостната конструкция. 
Аналогията предполага да се започне от едноглас, след това двуглас, триглас, 
четириглас и т. н. Историческото развитие на многогласното мислене напъл-
но доказва подобна теза. Процесът започва от отделния елемент (хармоничен 
интервал), продължава с натрупването на подобни такива, до цялостното из-
граждане на системата. С други думи, първоначално мисленето е фрагментарно, 
т. е. сонантно – с отделни хармонични интервали. От тяхното натрупване 
се изгражда системата, наречена натурален звукоред (обертонов ред), която 
символизира акустичността и вертикалния начин на мислене. Неслучайно по-
лифоничното изграждане до XVII век се осъществява по двойки гласове на осно-
вата на хармоничните интервали, а впоследствие това става с акорди3.

Когато става въпрос за възникване на многогласа, е необходимо да се 
направи уточнението, че се има предвид професионалното творчество, извън 
проявите на архаичен многоглас във фолклора на някои народи. Първите оп-
ити обхващат относително дълъг период – IX – XI век и са свързани с грегори-
анското пеене. Изработването на контрапункт спрямо кантус фирмуса вече е 
двугласна конструкция, добила названието старинен органум.

Звуковият материал в епохата на органума (Ars Antiqua) не излиза от 
рамките на строгата диатоника. Като се има предвид, че в нея най-изразител-
ното мелодично движение е постепенното, може да се заяви, че в линеарната 
каденца преобладава секундовият мелодичен интервал. Наред с него често се 
използва и терцовият. Всичко това се забелязва още при двугласните образци 
на паралелен органум. Заключението се извършва задължително с един, а твър-
де често и с двата водещи тона, отведени в унисон или октава:

3 Тази съпоставка, направена от Манфред Букофцер, е един от елементите на преход 
от Ренесанс към Барок [7:17]
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Еволюцията на тази техника, довела до значителна ритмо-интонационна свобода при 
изграждане на мелодичната линия, а също и до опит за увеличаване на броя на партиите, не 
довежда до съществено изменение в принципите на изграждане на каденцата: 

 
         Anonymous, Kyrie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 Творчеството на Перотин е може би върхът на тази епоха. Смелите му експерименти 
довеждат музикалната фактура до четириглас, който трябва да се признае, че в много моменти 
е непълноценен. Все пак линеарният начин на мислене в каденцата се запазва: 
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Творчеството на Перотин е може би върхът на тази епоха. Смелите му 
експерименти довеждат музикалната фактура до четириглас, който трябва да 
се признае, че в много моменти е непълноценен. Все пак линеарният начин на 
мислене в каденцата се запазва:
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Реалното увеличение на гласовете във вертикала, като трайна тенденция, се осъществява 

в Ars nova от края на XIII век с утвърждаването на тригласната фактура4. Нов елемент в нея е 
квинтовият тон в заключителния вертикален комплекс. Друга новост е повишаващата 
алтерация на VII и IV степен, отведени съответно в I и V. С други думи има наличие на „двойна 
чувствителнотонова връзка” [2:30]. 

 
        Machaut, „Dame, se vous n,aves” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ако повишението на подосновния тон (VII ст.) е разбираемо, то интерес предизвиква 

втората алтерация (IV ст.) като водещ тон към V. Обяснението за двойното алтериране е 
просто. Така се постига хармоничен интервал чиста кварта/квинта между IV и VII степен и 
същевременно се избягва тритонусът, който в онова време е окачествяван като „diabolus in 
musica” [5:26]. В XV век стремежът към изчистване на диатониката от излишни алтерации 
отменя повишаването на IV степен, но още при Чикония се наблюдава стремеж към 
преодоляване на предразсъдъка относно тритонуса: 

 
                 Ciconia,, „Gloria” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Към средата на XV век, най-вече в творчеството на Дюфай, се наблюдава съжителство на 

 
4 Беселер, в изследването си върху фобурдона, разглежда като основополагащи в тригласа външните 
гласове, а средният – като допълващ [6:2]. 

Линеарната каденца в многогласната музика
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Реалното увеличение на гласовете във вертикала, като трайна тенденция, 
се осъществява в Ars nova от края на XIII век с утвърждаването на тригласна-
та фактура4. Нов елемент в нея е квинтовият тон в заключителния вертикален 
комплекс. Друга новост е повишаващата алтерация на VII и IV степен, отведени 
съответно в I и V. С други думи има наличие на „двойна чувствителнотонова 
връзка“ [2:30].
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преодоляване на предразсъдъка относно тритонуса: 

 
                 Ciconia,, „Gloria” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Към средата на XV век, най-вече в творчеството на Дюфай, се наблюдава съжителство на 

 
4 Беселер, в изследването си върху фобурдона, разглежда като основополагащи в тригласа външните 
гласове, а средният – като допълващ [6:2]. 

Към средата на XV век, най-вече в творчеството на Дюфай, се наблюдава 
съжителство на двата типа каденца – линеарна и хармонична5:

4 Беселер, в изследването си върху фобурдона, разглежда като основополагащи в 
тригласа външните гласове, а средният – като допълващ [6:2].

5 Същото твърди и Беселер. Схемите са извлечени от него върху творчеството на 
Дюфай [6:14-35]
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Възникването на хармоничната каденца е следствие от осъзнаването на 
акустичната роля на най-ниския глас във вертикала. Така многогласната факту-
ра вече е с „изявен бас“6. В тази партия линейното движение в каденцата отстъп-
ва място на квартово-квинтовите мелодични ходове, които в най-голяма степен 
представляват акустичните съображения при изграждането на вертикала. 

В условията на тригласна фактура хармоничната каденца първоначално 
се отвежда в квинтоктавен комплекс, а също и в събиране на трите гласа в ос-
новния тон на модуса. Утвърждаването на хармоничната каденца, при нара-
стване на броя на партиите до четири, довежда до появява на още един тон в 
заключителното съзвучие – терцовият. Това вече е утрото на една нова епоха – 
Ренесанса, в която съществен елемент е утвърждаването на „квинтакордовия 
звуков идеал“ [8:161,251]. 
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  
ПРЕД ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Митко Н. Кунев 

CHALLENGES TO DUAL TRAINING 
Mitko N. Kunev

ABSTRACT: Dual education is a form of learning known in several countries – Germany, 
Austria, Switzerland and the German-speaking community in Belgium. It combines days 
of schooling with days of work at a specific workplace in a particular company, and the 
organization pays the pupils remuneration for their work. The challenges for this form of 
training are: Preparatory stage: Predicting the need for staff; Finding an appropriate learn-
ing organization / partner; Joint development of curriculums, programs, schedules, etc. 
Creating the necessary conditions: Identifying suitable workplaces for the recruitment of 
learners – healthy and safe working conditions, suitable technological equipment, etc. De-
termination of appropriate mentors – masters in their profession who have passed a special 
training course for teaching. Funding: Employers’ own funds allocation; Attracting funds 
from European funds; Funding from the state budget.

KEY WORDS: professional training, dual system of education, internship, real working 
environment.

Дуалната система на обучение представлява комбиниране на училищно 
образование с опит и практика, придобити на работно място. Тази система се 
практикува в няколко страни, по-специално в Германия , Австрия , Швейцария 
и в немскоговорящата общност в Белгия , но и в продължение на няколко го-
дини в Южна Корея. Във Франция дуалното образование е придобило голяма 
популярност от 90-те години на миналия век. 

Моделът представя различни варианти за повишаване качеството на прак-
тическото обучение. Неговото прилагане би допринесло за намаляване броя на 
отпадащите от училище деца и младежи, повишаване на атрактивността на дуал-
ното обучение и засилване на мотивацията сред младите хора за учене и работа.

Няма единна и общоприета дефиниция за дуално обучение. Cedefop, Ев-
ропейският център за развитие на професионалното обучение, определя ста-
жуването/ чиракуването като „Систематични, дългосрочни, редуващи се пери-
оди на обучение на работното място и в образователна институция или учебен 
център.



640

Стажантът/ чиракът е договорно свързан с работодателя и получава въз-
награждение (съгласно чл.230 ал.1 от КТ). Работодателят поема отговорността 
за осигуряване на стажанта на обучение по време на работа водещо до придо-
биване на знания, умения и компетентности в определена професия.

Дуалната система е специфичен модел за професионално обучение, кой-
то поставя акцент върху практическото усвояване на професия чрез работа. 
Учебното време при дуалната система се разделя между обучение по теория в 
професионално училище и работа в предприятие. С този модел се елиминира 
проблемът с липсата на стаж, който пречи на младите хора да намерят работа 
по желаната професия веднага след завършване на училище. Предприятията 
си спестяват разходите и времето за обучаване на новоназначените служители, 
защото те вече имат необходимите знания и умения. 

Предимствата на дуалната система се демонстрират най-убедително от ста-
тистиките за младежката (и обща) безработица в държавите от ЕС, в които сис-
темата е най-добре развита. Благодарение на този модел на професионално обра-
зование и обучение, който гарантира високо качество на квалификациите и съ-
ответствие с нуждите на трудовия пазар, процентът на младежка безработица в 
Австрия и Германия е едноцифрено число, за разлика от останалите държави в ЕС.

Най-важната отправна нормативна уредба за организацията и финанси-
рането на дуалното обучение се съдържа в:

• Закон за предучилищното и училищното образование В сила от 
01.08.2016 г.

 Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г. ;
• Закон за професионалното образование и обучение (ЗПОО);
 Обн. ДВ. бр. 68 от 30 Юли 1999г.,… изм. и доп. ДВ. бр.108 от 29 Декем-

ври 2018г.;
• Закон за признаване на професионални квалификации В сила от 

08.02.2008 г. Обн. ДВ. бр.13 от 8 Февруари 2008г., … изм. и доп. ДВ. 
бр.21 от 8 Март 2014г.

• Закон за насърчаване на заетостта
 В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр. 112 от 29 Декември 2001 г., … доп. 

ДВ. бр. 54 от 17 Юли 2015 г.
Наредба № 1 ОТ 8 септември 2015 Г. за условията и реда за провеждане 

на обучение чрез работа (дуална система на обучение) В сила от 11.09.2015 г. 
Обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 15 Май 2018г.

Централно нормативно и методологическо значение за въвеждане на ду-
алното образование имат и: 

• Държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на ква-
лификации по професии; 

• Списъкът на професиите за професионално образование и обучение;
• Действащите документи за сертифициране: свидетелство за придобита 

степен на професионална квалификация; удостоверение за професио-
нално обучение.

Митко Н. Кунев 
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В Закона за професионалното образование и обучение се въвежда дуал-
ното обучение в образователната система на България. Професионалното обу-
чение може да се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обу-
чение). Обучението чрез работа (дуално обучение) се определя като форма на 
партньорство между професионално училище, професионална гимназия, про-
фесионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко 
работодатели, която включва:

1. практическо обучение в реална работна среда, и 
2. обучение в професионално училище, професионална гимназия, профе-

сионален колеж или център за професионално обучение. Дуалното обучението 
се осъществява въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора 
на съответната институция, която извършва обучението и със сключването на 
договор между тях.

В професионалните гимназии и професионалните училища то се орга-
низира в ХІ и ХІІ клас за ученици, които са навършили 16 години. Една от ос-
новните функции на работодателските организации е да осигуряват условия 
за реализиране на партньорство между работодателите и институциите, които 
провеждат обучение чрез работа (дуално обучение).

Целта на Стратегията за развитие на професионалното образование и 
обучение в република българия (2015-2020) от една страна е да се осигурят ви-
сококвалифицирани кадри за бизнеса, а от друга да се преодолее ранното отпа-
дане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства, както 
и да се даде възможност на възрастни да получат квалификация по определена 
специалност в професионални гимназии и в центрове за професионално обу-
чение, за да се реализират на пазара на труда. В Стратегията е отделено внима-
ние на осигуряването на качествено и ефективно професионално образование 
и обучение чрез работа (дуално обучение). То се осъществява чрез партньор-
ство между професионални училища, колежи или центрове за професионално 
обучение и един или няколко работодатели. Така успоредно с подобряване на 
практическата подготовка, ще се постигне и повишаване на адаптивността и 
възможностите за заетост на обучаваните. Ще се създадат и предпоставки за 
подобряване на материалната база за подготовка, която да бъде съобразена със 
съвременните изисквания за обучение по съответната професия. Ще се доиз-
гражда и усъвършенства системата за валидиране на знания, умения и компе-
тентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене. Ще 
се въведе кредитна система в професионалното образование за улесняването 
на трансфера, признаването и натрупването на индивидуални резултати от 
ученето. В Стратегията се предвижда осигуряване на леснодостъпни и високо-
качествени услуги по кариерно ориентиране на учениците чрез утвърждаване 
на мрежата от центрове за кариерно ориентиране в училищното образование. 
Предвижда се и въвеждането на „защитени“ професии, което също ще бъде 
мярка за удовлетворяване на потребностите от работна сила. Заедно с пови-
шаване на привлекателността на професионалното образование мерките пред-
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виждат и по-добра квалификация и кариерно развитие на педагогическите ка-
дри, като се увеличава броят на младите учители. Целта е да се преодолее сега 
съществуващото застаряване на преподавателите. Чрез мониторинг и прогно-
зиране на потребностите от умения на национално равнище, периодично ще 
се актуализира и допълва Списъка на професиите с нови професии и специал-
ности. Стратегията е съобразена с целите на Стратегията „Европа 2020“. Сред-
ствата за изпълнението се осигуряват от държавния бюджет чрез бюджетите 
на отговорните институции и чрез националните програми и/или чрез Опера-
тивна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. За постигане 
целите на Стратегията се разработи по План за изпълнението на дейностите 
във времеви график, с посочени институции, източници на финансиране и оч-
аквани резултати. Предвижда се актуализация на Плана на всеки две години с 
отчитане на постигнатите резултати и при необходимост въвеждане на мерки 
за подобрение на изпълнението.

В плана за действие за 2015-2017 г. са включени мерки и дейности, насо-
чени към реализирането на определените в Стратегията за развитие на профе-
сионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-
2020 г. цели, по приоритетни направления на въздействие. Първият приоритет 
е осигуряване на качество и ефективност на професионалното образование и 
обучение (ПОО) чрез работа (дуално обучение), по-широко прилагане на мо-
дулна организация за улесняване на достъпа до професионално обучение на 
лица на възраст над 16 години, включително рано напуснали и отпаднали от 
училищната система, създаване на по-действена връзка между системата на 
професионалното образование и обучение и бизнеса с възможности за плавен 
преход между училище и работно място и ограничаване на младежката безра-
ботица. Създават се повече възможности за натрупване на резултати от учене 
с цел придобиване на професионална квалификация в процеса на учене през 
целия живот. Съгласно Плана за действие се работи интензивно за създаване 
на предпоставки за материална осигуреност на професионалната подготовка, 
за подобряване на конкурентоспособността, за повишаване на привлекател-
ността на обучението, за по-успешно интегриране на обучаваните на пазара 
на труда, за намаляване броя на рано напусналите образователната система. 
Стремежът е към по-добро развитие на система за актуализиране и допълване 
на квалификацията на учителите и преподавателите по професионална подго-
товка по специалността им от висшето образование и подкрепа за кариерно 
развитие, стимулиране на включването на млади специалисти като учители и 
преподаватели по професионална подготовка в системата на професионалното 
образование и обучение. Предвиденото обучение на наставници за провеждане 
на практическо обучение в реална работна среда за постигане на компетентно-
сти в съответствие с изискванията и потребностите на бизнеса. Сред основ-
ните приоритети на Плана за действие са също – подобряване на достъпа до 
и реализацията в професионално образование и обучение, както и засилване 
участието и отговорностите на всички заинтересовани страни за осигуряване 
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на кадри с необходимата за икономиката квалификация Финансирането на из-
пълнението на планираните дейности и мерки, включени в Плана за действие 
за 2015-2017 г., се осъществява със средства на утвърдените бюджети на отго-
ворните институции, както и със средства от Европейските фондове и Програ-
мата на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта 
и спорта „Еразъм +“ и/или чрез Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, както и чрез дарения, спонсорство и други източници. 

Проектът „Швейцарска подкрепа за въвеждане на принципите на дуал-
ното обучение в българската образователна система“ се изпълнява в рамките 
на Българо-швейцарската програма за сътрудничество и се реализира от Ми-
нистерството на образованието и науката, с подкрепата на Министерството 
на труда и социалната политика и Министерството на икономиката в периода 
2015-2019 г. Общият бюджет на проекта е 3 530 000 швейцарски франка, от 
които 3 000 500 шв. франка са принос на Швейцария, а 529 500 шв. франка са 
национално (българско) съфинансиране. Подписано е и Споразумение между 
Република България и конфедерация Швейцария за създаването на Тематичен 
фонд за изпълнение на проекта. Чрез въвеждане принципите на швейцарско-
то дуално обучение проектът има за цел да предложи модернизиране на бъл-
гарското професионално образование така, че то да е съобразено с нуждите 
и изискванията на бизнеса. Това е визия, в която професионалните училища 
създават компетентна, знаеща и висококвалифицирана работна сила, готова да 
отговори на изискванията на пазара на труда. В тази визия бизнесът участва 
като отговорен партньор на образователните институции, мотивиран да инве-
стира в бъдещето на работещите и да си взаимодейства с държавните органи 
и местните власти. Системата на дуалното образование и обучение се счита за 
един от важните и основни инструменти за постигане на тази визия. Главната 
цел на проекта е да създаде модел, както и да изгради необходимия капацитет 
за въвеждането на дуалното образование в България. [1].

Професионалното образование не е безплатно, казва Ханспетер Танер, 
старши консултант по професионално образование към Швейцарския федера-
лен институт за професионално образование и обучение (SFIVET), който често 
посещава България за срещи по проекта за въвеждане на дуалното обучение 
ДОМИНО [ 2].

Проектът за учене чрез работа се финансира от Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество. Като определя ДОМИНО като добре работещ 
проект експертът откроява и някои предизвикателства. 

• Според него приносът на частните компании трябва да се увеличи. 
Сега фирмите често са доволни от възможността да получат квалифи-
цирана работна ръка и възприемат ДОМИНО с отворени обятия. Ко-
гато обаче стане дума да се вложат средства, ентусиазмът бързо спада, 
казва експертът, цитиран от организаторите на проекта.

„От самото си начало професионалното образование не е безплатно. Нас-
тавниците трябва да бъдат изпратени на курс, трябва да отделят от работното 
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си време да обучават учениците. Възприемането на факта, че дуалното обра-
зование изисква голяма подкрепа от фирмите е все още предизвикателство за 
частния сектор“, според Ханспетер Танер.

• Второто предизвикателство е свързано с устойчивостта на извършена-
та досега работа, която е все още крехка. Ако бъде разширен обхватът 
на проекта, трябва да има институция на национално ниво, както и 
новатори, които направляват и развиват процесите с високо качество, 
за да се стигне до самостоятелно действащ процес.

• „Професионалните гимназии са в центъра на системата за професио-
нално обучение и всеки ученик излиза от училище с диплома, а това му 
отваря вратите към следващите степени на професионалното образо-
вание“, обяснява Ханспетер Танер. Ако и родителите осъзнаят, че това 
е предимство, то и престижът на дуалната форма на професионално 
образование автоматично ще се увеличи.

Много страни в света, по думите му, са заинтересовани от швейцарската 
система за дуално образование поради безусловно положителното ѝ влияние 
върху трудовия пазар. 

Дуалната форма на обучение е много успешна и ползотворна за по-голяма 
част от професиите. Тази иновация в образованието и обучението в България 
намалява тенденцията на разминаване между изискваните умения от пазара 
на труда и качеството на практическата и теоретична подготовката на младите 
хора в системата на професионаллното образование. За реалното ѝ протичане 
обаче е необходимо бизнесът да инвестира в обучаемите (да осигури наставни-
ци и материално-техническа база, да заплаща ежемесечно възнаграждение и 
осигуровки на обучаемите).

Бизнесът на национално, областно и общинско равнище трябва да се 
свърже с обучаващи институции, с които ще партнира. Да се декларира от ка-
къв вид кадри има нужда бизнеса. Да се популяризира дадената професия пред 
своята публика, като се изтъкнат предимствата, престижа и реалната възмож-
ност за заетост след завършване на обучението.

Мотивацията сред родители и обучаеми е от изключителна важност за 
придобиване на професионалната квалификация.

Подготовката на наставници в компаниите и образователната институ-
ция се състои в преминаване на обучения по нови техники и технологии в ре-
ална работна среда и в усъвършенстване на преподаването на учебното съдър-
жание.

За да има дуално образование, трябва да има нужда на пазара от про-
изводство на стоки или услуги. Това ще породи глад за кадри, притежаващи 
дадени знания, умения и компетентности. Дуалната форма сама по себе си е 
много добра и успешна, но за да стане масова практика в България, компаниите 
трябва да имат пазар за своите продукти или услуги.

Митко Н. Кунев 
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ОСОБЕНОСТИ НА СЪВРЕМЕННАТА ФОНЕТИЧНА 
СРЕДА И ВЛИЯНИЕТО Ѝ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕ  

НА РЕЧЕВИТЕ НАВИЦИ ПРИ ПОДРАСТВАЩИТЕ
Надежда Пл. Панайотова

CHARACTERISTICS OF THE MODERN PHONETIC 
ENVIRONMENT AND ITS INFLUENCE ON THE 

FORMATION OF SPEECH HABITS IN ADOLESCENTS
Nadezhda Pl. Panayotova

ABSTRACT: The focus of this text is the speech used in young people at school-age, as a 
consequence of the specifics of the environment in which it evolves. The purpose is to dis-
cover possible mechanisms and ideas for overcoming the various negative influences in the 
adolescent‘s speech and preserving the authority of the literary speech. The analysis is based 
on observations in practical work with students of acting from NATFA and as a result of a 
poll with teachers of Bulgarian language and literature. The text identifies the links between 
learning Bulgarian language in education, the cultural development of the personality and 
the possibility of free self-expression. facilitating interaction between different educational 
structures.

KEY WORDS: orthoepy, phonetic environment, speech ability, spoken reflex. voice speech, 
slang

„Уале ли си, зюмбюУ ли си гюУ ли си?…“, 
„Не пУачи майко, не тъжи…“, 
„Жив е той жив е там на БаУкана…“, 
„ БъУгарийо драга миУа…“.

Тези разпознаваеми и незабравими за всеки българин фрази от култур-
ното ни наследство все по-често звучат така…

Наблюденията ми от последните десет години в работата по практическа-
та дисциплина правоговор в НАТФИЗ, се затвърждават с всеки следващ клас 
студенти – речевите навици и умения са все по-незадоволителни. Следващите 
коментари нямат за цел осъдително изобличаване на съвременния млад човек 
и заклеймяването му като неграмотен. Желанието ми е на базата на факти да 
се формират възможни идеи за преодоляване на отклонения в говоримата реч 
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при деца и юноши. В хода на бележките балансирам накои заключения на база 
на проведена анонимно анкета. Целевата група в нея са преподаватели по бъл-
гарски език и литература от системата на училищното образование.

Човек придобива говорния рефлекс в първоначална среда на своето из-
расване и личностно осъзнаване – в конкретна диалектна зона, в пределите на 
училището, в уличната среда – където сленгът диктува правилата, а в най-ново 
време – пред малкия екран в плен на филми и риалити формати, в интернет, 
пространството на компютърните технологии. Много редки са случаите едно 
дете да расте в семейство с книжовно-езикова среда. Тези, а вероятно и много 
други фактори, влияят при формиране на речеви навици у децата. 

Днес младите хора, които постъпват в театралните училища, най-често 
току-що са завършили своето гимназиално образование. Техният говор е в 
пряка връзка с речевите натрупвания или липси в училищна възраст. Те започ-
ват обучението си по актьорство с доста неточна представа за своята говорна 
култура и с изненада откриват, че имат повече или по-малко отклонения от 
книживния изговор. У някои това буди смут, други недоумяват защо е така… 
Говорният рефлекс може да бъде променен при сериозна мотивация и добре 
развит фонематичен слух – „усещането за звуковите явления при говора“ [1]. 
Това се случва по оста на формулирания от Томатис закон– устата възпроиз-
вежда това, което ухото чува. Всяка съществена промяна изисква съзнателно 
потискане на старите говорни навици и „възпитаването на взаимосвързаните 
слухови и мускулни навици“ [2]. Без слуховото разграничаване на правилно от 
неправилно в правоговорно отношение има вероятност дълго да се въртим в 
кръг. В обучението по предметите сценична реч и правоговор преподаватели-
те от катедра „Сценична реч“ на НАТФИЗ също наблягат на решаващата роля 
на слуха. „Немислимо е усвояването на литературния изговор без активното 
участие на слуховото възприятие“ [3]. Слухът най-напред регистрира говор-
ното отклонение, подава тази информация към говорния анализатор, той пък 
стартира функцията на артикулационния апарат. 

Специфика в речта на младото поколение е комбинацията от сленга и 
езика на общуване от телевизионния екран и интернет пространството. Сви-
детели сме на възникване на говор, който се смята за напредничав, съвременен 
и все по-безпощадно измества традиционната езикова форма. От друга страна 
синдромът на „заетите или отсъстващите родители“, които стоят в перифери-
ята на езиковото възпитание на децата си, е една от предпоставките това явле-
ние да разширява мащаба си. Изграждането на речева култура днес е повлияно 
предимно от електронната и медийната среда. Децата възприемат лексиката 
директно от екрана, без да могат да я осмислят. Голяма част от медийните фор-
мати са извор на неправомерна реч – диалектни отклонения, груби улични из-
рази, липса на елементарна езикова грамотност, липса на усет за употреба на 
верния за контекста на ситуацията стил и т. н. … Езикът от телевизионното 
пространство откровено пренася разговорния език от улицата, като по този 
начин „легализира и манталитета на улицата“ [4]. Езиковата среда не благо-
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приятства за създаване на устойчиви спрямо нормите на езика речеви навици 
у подрастващите. Като изследовател в областта на медиите и журналистиката, 
доц. д-р Елиезар Алфандари коментира изводите от изследване на голяма група 
медийни специалисти относно културната роля на публичните медии. Според 
проучването „тази роля е концептуализирана в различни варианти. В един от 
тях се сочи, че публичната телевизия има особена роля за поддържане на нацио-
налната идентичност чрез култивиране на ценностите на науката, изкуството 
и езика“ [5]. От своя страна медийният критик и журналист Митко Новков 
пише: „…телевизията не е култура. Телевизията е социокултурен феномен. И 
ако очакваме от телевизията да е производител на културни факти, ще бъде 
доста утопично и наивно очакване“ [6]. Тя обаче би могла да бъде проводник 
на култура – и езикова в това число – а това да бъде трайна медийна политика. 
За съжаление масово телевизионните канали предпочитат да създават проду-
кти с цел забавление и консуматорско обслужване на аудиторията, достъпни за 
всяка възраст.

Огрубяването и крайната разкрепостеност на речта отдавна владеят 
и театралното пространство. Нецензурни текстове под предлог, че изразяват 
протест към реалността и са свободен израз на „различния“, установиха „нов 
морал“ на сцената. Един от емблематичните примери е спектаклът „Секс, нар-
котици и рок-енд-рол“ със своя 25-годишен сценичен живот. Драматургичният 
ход в този текст включва откровени цинизми, което забавлява публиката. Но за 
юношите, неукрепнали още в езиково, морално и нравствено отношение, вул-
гаризмите, произнесени публично, се възприемат с любопитство, като дръзко, 
провокативно поведение, достойно за подражание. 

От своя страна училищното образование по български език също се 
оказва не достатъчно ефективно по отношение усвояването на правоговорните 
норми. Това обяснява голяма част от говорните недостатъци, с които постъп-
ват студентите в Театралната академия. Едва ли училището е единствен „ви-
новник“ за оскъдната езикова култура на младежите, но със сигурност всеки 
дефицит в обучението по български език, колкото и минимален да е той, се 
умножава в свободното общуване на учениците, в двора, в дискотеката, на ули-
цата и т. н. – там, където подрастващите прекарват основна част от времето 
си в продължение на няколко години. „Децата не просто имитират това, което 
чуват, но създават хипотези за езика и ги тестват. Това изглежда е универсална 
стратегия, чрез която децата по целия свят се учат да говорят на собствените 
си езици“ [7]. Предвид различните „социални роли“, посредством които всеки 
един подрастващ осъществява своята личностно-речева реализация в обще-
ството, той има възможността свободно да избира словния състав и стиловото 
изражение на своите речеви прояви. Влиянията на съвременните субкултури и 
по-конкретно на субкултурния език са част и от училищната реалност. Негова-
та експресивност и бунтарски дух в единение със спецификата на ученическата 
възраст често водят до категорична непоносимост към установените рамки на 
книжовната реч. За този факт говорят и мненията на педагозите по български 
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език, в които се акцентира върху широката употреба на жаргона и дори това, 
че той влияе осезателно негативно върху писмената реч. Заложените в училище 
езикови образователни норми осезаемо се разграничават от дебнещите речеви 
„изкушения“ на останалите общности, в които ученикът комуникира. Автори-
тетът на интернет блогъри и влогъри сред младежките маси предоставя свобо-
ден достъп до субкултурни езикови форми, които поставени до стандартния 
език звучат неразбираемо. Тази реч е изпълнена „както с интересни заемки от 
американския стилово-разговорен ъндърграунд позициониран запас, така и с 
множество вулгаризми, идващи и от запада, и от селото.“ На субкултурно-ре-
чевия фон в учебниците по български език и литература са заложени методи 
и норми за усвояване на книжовната форма, която е част от официалния стил 
на общуване, там обаче останалите модели на общуване са табу и вероятно 
инстинктивно „бунтарски“ биват предпочетени от младежите. „Там (в учебни-
ците) различното минава по оста „правилно-неправилно“ [8]. Разбира се това 
разделение съществува и няма как да бъде избегнато, докато системата работи 
на този принцип. От едната страна, книжовният език, който освен всичко се 
възприема като вид архаична реч от младите хора (причините за това са доста 
необосновани и субективни като:„ не ми звучи готино“, „баба ми говори така“, 
„нама да ставам даскал“ и пр.) и от друга, всички останали езикови форми, кои-
то реално надделяват с помощта на съвременните технологии. Технологиите 
укрепват позициите на своеобразната езикова „вакханалия“, откривайки поле 
за лична езикова реализация, без ограничения. Изключително необходимо в 
училищната среда и със съдействието на преподавателите по български език и 
литература е по-ясно да се разграничат нормите на речево поведение в зависи-
мост от конкретната социална роля, без да се заклеймява една или друга страна. 
Благотворно би било, под формата на игрови, практически модел, да се усвоява 
превключването на различните езикови стандарти, в зависимост от дискурса 
на даден речеви акт. На тази база учащият се ангажира с правоговорни норми 
и тяхното прилагане в диалог, който сам е изработил. Тук е възможно органи-
зиране на срещи между студенти от актьорските специалности на НАТФИЗ и 
техни колеги от Педагогическите факултети, където да се обменят идеи, да се 
търсят съвременни варианти и подходящи практико-педагогически формати.

Специалистите педагози коментират, че много често срещани са наруше-
ния в структурната форма на езиковата реализация. Те се изразяват в отклоне-
ние на фонетичната, граматичната и лексикална системи. Фонетичните изме-
нения са свързани с неспазването на законите на ортоепията, съкращаването 
на думи, различните логопедични проблеми. До сериозни деформации води 
дислексията, която се проявява стандартно при четенето, но последствие съз-
дава сериозни затруднения при произнасянето на дълги, непознати или мно-
госрични думи, което е свързано и с нарушения в слуховото разпознаване на 
звуковете и тяхната фонологична обработка. Дислалията е сред нарушенията 
на устната реч, които според учителите, оформят значителен дял от говорни-
те неточности при учениците. „Проявява се в неправилно звуково (фонемно) 
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формиране на речта: изопачени (неточно) произнесени звукове, в замяна или 
смесване на звукове“ [9]. Звукообразуването в норма в повечето случаи се фор-
мира окончателно, когато детето достигне петата си година, като последни са 
звуковете Р и Л. Анкетираните преподаватели отбелязват, че често срещани са 
механичната и функционална дислалия. Първата е свързана с проблеми на го-
ворния апарат (зъби, челюст, език), втората, характеризираща се като следствие 
от индивидуалната психосоматика на детето. Те се изразяват в проблеми на 
фонетично ниво, като сигматизъм, ротацизъм, ламбдацизъм, капацизъм. Една 
от възможните причини е израстването на детето пред телевизионния екран, 
където то чува само английска или друга чужда реч, проговаря на съответния 
език, но по някакъв предтекст липсва фактор, коригиращ звукообразуването 
на майчиния български.

В рекламен клип за намиране на работа, излъчван по всички национални 
телевизионни канали, няколко деца на видима възраст между пет и десет го-
дини, с усмивка повтарят наименованието на сайта: „запУата“ с категорично 
лабиално „Л“. За децата участници в клипа, езиковата норма, както в структур-
но, така във функционално отношение, е трайно заменена и видимо затвърдена 
„фалшивата“. Следствие на многократното тиражиране на грешката, тя започва 
да се възприема като речеви модел. Този звуково-визуален „етюд“ остава в съз-
нанието на зрителя безусловно със своята неточност, без да провокира въпрос 
„защо“ липсва звук „Л“. Тембровият слух, който „спомага за различаването и 
възпроизвеждането на говорните звуци…“[10], регистрира, а след това укрепва 
грешката в постоянната памет на мозъчната „компютърна система“. Най-засег-
нати от това официално „легализирано“ говорно отклонение са подрастващите 
с все още нестабилна езиковата компетентност. В електронните медии, както и 
в интернет пространството, срещаме много подобни примери – неправомерни 
редуция, елизия, асимилация и пр. 

Понеже говорът е рефлекс при навременно диагностициране и намеса на 
специалисти логопеди могат да се предприемат съответни мерки и да се под-
ходи с необходимото внимание за подобряване на речевите способности на 
детето. Ролята на семейството е от основно значение в тези случаи, тъй като 
симптоми или конкретни говорни маркери се появяват още в най-ранна детска 
възраст, но много от родителите пропускат това поради невнимание, неанга-
жираност, неинформираност… Голяма част от децата разбират, че имат про-
блеми с говора едва в училище. Това води до прехвърляне на отговорността 
изцяло към преподавателите, чиито компетентности са с друг приоритет. И тъй 
като не във всяко училище има логопеди, говорните недостатъци постепенно се 
затвърждават и в следващите етапи на училищно образование все по-малко им 
се обръща внимание. Педагозите споделят, че учебният план е затрупан с теми, 
свързани с граматиката и писмената реч, но правоговорът като нормативност 
и упражнения е залегнат крайно недостатъчно. 

Учениците общуват времево по-дълго с учители, отколкото със своите 
родители. Особено децата в предучилищен и начален етап от образованието си, 
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когато се изграждат речеви навици. Този факт насочва вниманието към рече-
вата култура на самите учители. Отчитам като положителна възможност да се 
организират семинари за повишаване на гласово-говорните умения на учите-
лите, както и практически обучения на студентите с профил педагогика. Мно-
го от училищните преподаватели преексплоатират гласа поради неправилно 
фонационно дишане. В условията на професионалната работа фонационното 
дишане е основополагащ елемент за поддържане здравето, издръжливостта и 
въздействащата природа на гласа, като естественото „продължение на тялото в 
пространството“, както го определя големият педагог по слово Кр. Линклейтър. 
Като фундамент на речевия акт, професионалното фонационно дишане би дало 
възможност на преподавателя да излезе от стереотипа на ежедневната реч, но 
и да запази естественото звучене на гласа. Това изисква овладяване на механи-
змите на коремно – диафрагмалното дишане за укрепване на стабилна издиш-
на струя въздух, която осигурява плътност на словесното действие и достига 
още по-целенасочено и авторитетно. Водещи на подобни форуми могат да са 
специалисти по слово и правоговор от катедра „Сценична реч“ към факултет 
„Сценични изкуства“ на НАТФИЗ, а по възможност и със съдействие на Ми-
нистерството на образованието. Ползата от тези семинари ще бъде двупосочна. 
Педагозите ще усъвършенстват собствения си личностен потенциал и ще бъдат 
добър модел на езиковата култура за своите ученици.

Друг фактор, повлияващ формирането на речеви навици, посочен от 
анкетираните учители, е сегрегираната среда, в която първи език не е българ-
ски – етносите с „непълна езикова интеграция“ [11], българските турци и роми. 
Мнозинството деца се докосват до българския език във фонетичната среда на 
своите етнически сънародници, където нивото на българската разговорна реч 
е ниско. В районите с концентрация на тези малцинства – области, махали или 
гета – напълно липсва българоговорящо население. Поради закриването на 
много училища, децата нямат езикова комуникация на официалния за държа-
вата език. Те формират своя български речник, подражавайки на това, което 
чуват в съответната звукова среда. „Някои части на детската реч са резултат 
на имитация на речта, чута от възрастните, обикновено това са звукове и нови 
думи“ [12], а впоследствие и „…речевите структури, усвоявани от детето, ста-
ват основни структури на неговото мислене“ [13]. 

Ако задържим вниманието си на проблема с двуезичните деца от турски 
и ромски произход, които овладяват от родителите си нестабилните мисловни 
структури, откриваме, че в българския им говор логично остават маркери, кои-
то се проявяват в различни фонетични деформации. Това обяснява приблизи-
телния български език и напразните опити за пълноценно общуване, които по-
някога стават обект на подигравки или агресия. Подобна речева нестабилност 
е продиктувана от късното разграничаване на двата езика – едва в училищната 
среда. Академик Хр. Кючуков обяснява акцента, който имат ромските деца, с 
това, че тяхната фонетична система вече е формирала рефлексията на учлени-
телните движения и това впоследствие остава и в българския изговор като спе-
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цифичен и разпознаваем за етносите маниер на говорене. Тази езикова форма 
съвпада с явлението „междинен език“, който се явява следствие на неовладяната 
система на втория език и стремежа да се избяга от първия език(майчин). Подоб-
на специфика се открива, макар и много по-овладяна, при някои първокурсни-
ци в актьорските специалности, които много бързо я преодоляват с практичес-
ки упражнения. Усвояването и добрата езикова компетентност на българския, 
като втори език(който всъщност се явява чужд), предоставя на децата шанс за 
преодоляване на културни прегради, за ползотворна социализация.

Голяма част от деформациите в ученическа реч са следствие не толкова на 
необразованост, колкото на липсата на възпитание и отношение към звученето 
на българския език. Преждевременното навлизане на т.нар. „уличен език“, кой-
то съдържа в себе си набор от вулгаризми, груби жаргонни изрази, се реализи-
ра в агресивни, невъздържани и цинични речеви изяви сред подрастващите. 
Те обикновено са плод или на семеен модел на общуване, или на електронни 
игри, анимации и игрални филми с насилие. Такова поведение се разпознава 
като интересно, модерно и създава ореол на екцентричност на своите носите-
ли. В някои случаи този език се използва в среда на „съидейници“, но все по-
често, както свидетелстват и наблюденията на преподавателите от анкетата, се 
пренася в ситуации, които изискват употреба на книжовна реч. Това поставя 
въпроса, ако подобен пример е следствие на ниска култура на индивида, на не-
говата незаинтересованост от езика, дали училището има механизми да про-
вокира формиране на осъзнато, волево отношение към езика като средство за 
себеизразяване. 

Тоталното отхвърляне, на „уличния език“ би отнело от свободата на ли-
чността да изразява себе си, би създало ситуация на диктаторски модел, с кой-
то още по-малко подрастващите биха се съобразявали. Подкрепяне на лично-
стното развитие и усъвършенстването е процес, който трябва да се развива па-
ралелно с езиковата култура. Стимулирането на творчески умения отключват 
вратата към изграждане на общочовешка ценностна система и чувство за ем-
патия. Така младият индивид ще има възможност да открива и изразява своята 
позиция, както и да приема другата, различна от неговата.
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ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕСЛАВСКАТА  
РИСУВАНА КЕРАМИКА

Надежда Пл. Николова

TECHNOLOGY OF PRESLAV PAINTED CERAMICS
Nadezhda Pl. Nikolova

ABSTRACT: In the IX-X century Preslav is a production center for polychrome painted ce-
ramics.Production takes place in monastery atelier.The most suitable for this activity were 
the chain constructions, which were equipped with everything necessary for this type of 
production. The masters use white and red clay to create ceramic tiles, which they decorate 
with ornamental and religious images.In the Preslav studios were made small and large 
icons, embossed icons, medallions with religious images and icon screen.For making differ-
ent types of ceramics masters use two manual forming methods – hand molding in molds 
and a wooden roller. For decoration use colored and transparent glaze, who made from 
materials of mineral origin. Preslav painted ceramics is distinguished by its artistic and 
technological qualities.

KEY WORDS: artistic ceramics, Preslav, Bulgarian medieval art, monastery production 
complexes.

Преславската керамика е част от историята, политиката, икономиката и 
културата на Първата българска държава. „Периодът, който обхваща края на IX и 
X в., е един от най-значителните етапи в българското средновековие, важен както 
за обществено-икономическото развитие, така и за създаването на българската 
култура. По това време са станали две изключително важни събития: приемане-
то на християнството и разпространението по българските земи на славянска-
та писменост.“ [9] В страната са създадени достатъчно благоприятни условия за 
развитието на архитектурата, изкуствата и книжнината. „Основните тенденции в 
развитието на българската материална и духовна култура в края на IX и през X в. 
намерили най-пълно отражение в строителството на втората столица на държава-
та – Велики Преслав. Църквите и манастирите на Велики Преслав от този период 
обаче сами по себе си изявяват достатъчно образно и ярко настъпилия духовен 
подем в държавата, тъй като в тях като във фокус се събират постиженията на ар-
хитектурата, пластиката, живописта, керамиката и други приложни изкуства.“ [9]

От края на IX и началото на X в. политическия и духовно-религиозния 
живот са направлявани от първите християнски владетели Борис I и Симе-
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он. Това намира историческо потвърждение във връзката между обществения 
живот и манастирите, в които се осъществява активна религиозно-просветна 
и художествена дейност. Състоянието на обществено-политическите, класо-
во-социалните и религиозните отношения, които са характерни за периода на 
Първата българска държава, намират отражение в облика на манастирските 
комплекси, които от своя страна са доказателство за политическата стабилност 
на страната и мястото, което заемат духовните центрове в нея. Градските и из-
вънградските манастирски комплексисе превръщат в място за среща, реализи-
ране и формиране на нови художествени концепции, именно в границите на 
тези религиозни средновековни центрове е организирано производството на 
преславската рисувана керамика.

Полихромната столична керамика, освен творчески връх в старобългар-
ското изкуство, е пример за технологичното познание на керамиците ирезултат 
от тяхната задълбочена и осмислена практическа дейност. Преславските ху-
дожници познават в детайли керамичната технология, заедно с възможност-
ите и ограниченията, които тя поставя пред производствения процес. Голяма 
част от постъпилите артефактите са открити в ями за производствен брак, в 
които липсват подходящи условия за съхраняването на образците и въпреки 
това тяхната техническа и технологична устойчивост е поразителна. Всички 
примери на полихромната керамика са създадени съобразно изискванията на 
съвременната технология. До сега не са открити писмени източници от пери-
ода IX-X в., които да дават по-детайлни сведения относно извършвания в ке-
рамичните ателиета производствен процес. Представените изводи в статията 
са направени въз основа на теоретичните източници и практически принци-
пи на съвременната керамична техника и технология и анализ на керамичните 
артефакти от столичния град и Константинопол. За цялостното разглеждане 
на това специфично художествено творчество, трябва да се представят всички 
технологични аспекти, които то включва.

Ателиетата при извънградските и градските манастирски комплекси в 
Преслав, се явяват средно големи правоъгълни помещения, които сагрупира-
ни в две, три или повече верижно свързани клетки. Характерът на трудовата 
дейност определя обединяването им в дълги верижни постройки, които са раз-
пределени в отделни дворове на манастирските комплекси. В манифактурните 
помещения са намерени водопроводни и производствени съоръжения, късо-
ве суров материал, готови или бракувани изделия. Специфичните и отделни 
производствени манипулации и технико-технологически процеси налагат като 
най-подходящ верижния план на ателиетата, които имат най-често четири по-
мещения. Разпределението на съоръженията и инвентарът във всяко едно от 
тях са напълно подчинени на провежданото керамично производство.

„Като се има предвид, че манастирът в Тузлалъка е един от най-ранните 
манастири в Преслав, не е изключено неговото ателие да е послужило за об-
разец на другите.“ [7] Данните получени след представянето и анализиране-
то му могат да се приложат по аналогия и за другите градски и извънградски 
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работилници от Преслав. Ателието има общо четири помещения, в които са 
осъществявани различните технологични и производствени манипулации. В 
първото помещение глиненият материал се пречиства, подготвя за формуване 
и складира в тухлена шахта – калник. Оптималната влажност на глината се оси-
гурява чрез периодичното затваряне на вода в зидан в пода канал с пясъчникова 
плоча. В следващото, второ помещение, в зависимост от вида на изработваната 
керамична продукция, суровият материал е пластично формуван или отливан 
в калъпи. След изсушаването на керамичната продукция, тя е отнасяна за пър-
во бисквитно опалване в пещите, които са разположени извън работилниците. 
„Етапът на декориране и глазиране на бисквитираната керамична продукция 
е реализиран в следващото помещение. Оттук декорираната продукция е била 
отнасяна за последно опалване.“ [7] Най-често срещаните дефекти по керамич-
ната повърхност на художествените изделия са разливане, кипене, изрисяване 
и прегаряне на глазурата. Само керамиката, която притежава художествено-
естетически и технологични стойности е съхранявана в четвъртото помещение 
на ателието.

Най-характерното за художествената столична керамикатае матери-
алът – глината, който дава възможности, но същевременно с това поставя и 
ограничения пред автора при реализирането на идейно-художествения про-
ект. Строителната политика, която ръководи и провежда цар Симеон заедно 
с „наличието на каолинови глинени залежи в близката и по-далечна околност 
на столицата са всъщност главната предпоставка за изграждане на производ-
ствената основа, върху която тази керамика възниква, развива се и процъфтя-
ва.“ [7] Преславската бяла глина със своите добри пластични свойства и светъл 
(бял, розов, кремав) цвят след първото (бисквитно) опалване „предложила на 
керамиците в края на IX в. възможности за полихромна декорация и за релефна 
моделировка. Глиненият материал след необходимата му обработка (промива-
не, отлежаване и т.н.) се оказва еднакво пригоден както за направа на богато ук-
расени трапезни съдове, така също за формуване и отливане на разнообразни 
по форма плочки и детайли, които намират широко архитектурно приложение 
при оформяне вътрешността на владетелския дворец и представителните сто-
лични църкви.“ [2] При големите светски и църковни комплекси са изграждани 
постройки с многобройни помещения (повече от три), които са обзаведени с 
необходимите съоръжения, инструменти и складове за суровините и за гото-
вите изделия. Трябва да се отбележи, че до сега не са локализирани находищата, 
които използват средновековните керамици, освен че не е правен опит за лока-
лизирането им, е налице и възможността те да са изчерпани. Единствено проф. 
Тотю Тотев изказва предположение за местонахождението на три кариери за 
глина край средновековното селище Виница, които са използвани за добиване-
то на суровина при производството на строителна керамика. 

Материалите, които се използват при осъществяването на различните 
видове керамични производства се намират в природата в по-малки или в по-
големи количества, а в някои случаи могат да се употребяват директно, без да 
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е необходима каквато и да е предварителна подготовка или преработка. Без-
спорно използваните глини (бяла и червена) в столичните ателиета притежават 
всички специфики, които ги правят най-подходящият избор при реализиране-
то на тази художествена проява. С термина керамични маси се определят тези 
материали, които се използват при формуването на различните видове керами-
ка и представляват трифазна (твърда, течна и газообразна) система, която има 
свойството да се омокря. Въпреки съществуващото голямо разнообразие от 
керамичните маси, те са групирани в три основни групи, според вида на участ-
ващите в тях компоненти, а именно:

1. Пластично-глинести маси с влажност между 15 и 30%, които са пред-
назначени за пластично формуване на традиционни видове керамика, строи-
телна, фина и някои огнеупори. 

2. Полусухите маси (исторически най-късно възникналите), представля-
ват прахове с влажност между 8 и 10% и се употребяват при производството на 
изделия, характеризиращи се с точна форма като плочки, огнеупори, техниче-
ска керамика(чрез пресоване).

3. Течните (отливни) маси, това са материали с висока плътност, при кои-
то влажността варира между 25 и 35% и се използват за получаването на фино-
керамични изделия със сложна форма чрез отливане.

В преславските ателиета се използват само бели и червени пластично-
глинести маси за формуването на различните видове керамика, които имат оп-
тимално добри показатели още в своя естествен вид. Глините, които те използ-
ват при производството на рисувана керамика, имат първоначален оптимално-
компонентен състав, който прави масите подходящи точно за този тип произ-
водство. Въпреки постоянното развитие на керамичната техника и технология 
при получаването на пластични материали и подготовката на суровините има 
един постоянен процес, който включва следните непроменящи се фази:

1. Получаване и добив на суровината, т. е. глината.
2. Надробяване и смилане на суровините.
3. Класификация на смлените материали.
4. Складиране и отлежаване в бункери, силоси и други съоръжения.
5. Дозиране на компонентите – обемно и тегловно.
6. Смесване с евентуално овлажняване или добавяне на добавки.
7. Обезводняване: механично чрез филтър преса или чрез обикновена 

сушилня.
8. Дообработка – смесване, разпределяне, вакумиране.
9. Брикитиране или гранулиране.
10. Предварителна термична обработка и синтез на необходимите съеди-

нения.
11. Отделяне на примеси.
В преславските производствени ателиета най-вероятно се извършват 

само четири от посочените единайсет етапа, а именно получаване и добив на 
глината, надробяване и смилане на суровините, складиране и отлежаване в 
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специални съоръжения и дообработка – смесване, разпределяне. Този ред е 
изведен по пътя на аналогията, която е направена с фазите при разработване 
на собствено находище. Първият етап при разработването на собствено нахо-
дище е подготовка и обработка на глината, така получената маса се оставя да 
презимува, това е период, през който протичат разнообразни физични, химич-
ни и биологични процеси и отделените глинени частици биват допълнително 
раздробени при неизбежните замръзвания и размразявания. При следващата 
фаза глината се пренася в специално подготвено пространство за разкисване, 
следва ръчно омесване на глината, това е особено важен процес, който гаран-
тира качеството на изработената керамика. Омесването, както е известно от 
занаятчийската практика, продължава докато се получи равномерна, плътна 
структура и масата стане „мазна“на пипане, без въздушни мехурчета и не за-
лепва по дланите.

„Формуването на керамичните изделия е основна технологична опера-
ция в керамичното производство. Извършва се ръчно или механизирано по 
три основни метода, които зависят от вида, формата, точността на размерите и 
областта на приложение на изделията:

1) формуване от пластична маса;
2) формуване от шликерна маса;
3) формуване от полусуха маса.“ [3]
Формуването на художествени керамични форми от пластична маса е 

най-старият, прилаган и досега метод. „Като технологичен процес той обхва-
ща две основни операции: формуване – придаване на форма на керамичните 
изделия, и дооформяне – ретуширане и декориране на керамичните изделия. 
Извършва се по два начина:

1) ръчно формуване със и без употреба на допълнителни форми;
2) механизирано формуване със и без употреба на допълнителни форми.“ [3]
Преславските керамици практикуват първият вид ръчно формуване със 

и без употребата на калъпи (форми), които са познати и използвани в съвре-
менната художествена керамична практика.

Първият метод е разпространен и широко практикуван както в Преслав, 
така и в Константинопол. Процесът представлява ръчно формуване на няколко 
плочки от глинена топка, която се притиска с помощта на дланите, докато се 
постигне платка (лист) с относително равномерна дебелина и правилна външ-
на форма. След това„глината се изстънява с помощта на дървен валяк, като 
се използват водачи, разположени успоредно един на друг, за да се извърши 
сравнително еднакво разстилане на глинената маса.“ [2] Тази техника все още 
се използва в съвременната занаятчийска и художествена практика. Доброто 
разточване на платката зависи от първоначалното равномерно разстилане на 
глиненото тесто с ръка и разстоянието между водачите, но при този метод мно-
го често платките остават по-дебели в центъра и изтъняват в краищата. При 
този способ за формуване съществува опасност от залепването на пластична-
та глина върху работната повърхност, това се преодолява чрез покриването ѝ 
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с навлажнена тъкан или с пясък, пример за това са следите от среднозърнест 
пясък и кварц по гръбната страна на много артефакти, произхождащи от Кон-
стантинопол.Върху подготвената платка се поставя дървен или метален ша-
блон с желаните размери и форма, след което плочката се изрязва с острие. По-
върхността на оразмерената плочката вероятно се заглажда с навлажнена ръка 
или текстил, като по този начин се постига гладка повърхност, която освен, че 
улеснява нанасянето на декоративната рисунка, но и подобрява крайния есте-
тически вид на декоративното изображение.Откритите в ателието от Тузлалъ-
ка „два вида железни ножчета са служели за нарязване и почистване на ръчно 
формуваните и отлятите в калъпи плочи с различна форма и размери. Тяхното 
равномерно сушене изглежда е ставало върху дървени маси, застлани с груб 
конопен плат.“ [7]

Вторият способ за ръчно формуване на керамични изделия от пластична 
маса е с помощта на дървени калъпи. Процесът се извършва много по-бързо и 
се използва от преславските керамици за изработването на плочки с точно оп-
ределени размери, релефни икони, дръжки, релефи, крачета. „За ръчното фор-
муване на керамични изделия с помощта на формипластичната маса трябва да 
бъде достатъчно мека, с влажност около 20-25 %, но да не залепва по ръцете и 
формите. Формите трябва да осигуряват лесно и бездефектно изваждане на из-
делията и затова по-малките по размери и по-прости по форма изделия се фор-
муват във форми, състоящи се от една съставна част, апо-сложните изделия се 
формуват във форми, съставени от две или повече части.“ [3] Използването 
на калъпи осигурява лесно и бездефектно изваждане на керамичния модел. В 
Преслав се употребяват дървени калъпи, които преди употреба могат да бъдат 
предварителнонамокрени отвътре, да се намажат с минерално масло, животин-
ска или растителна мазнина, или да се посипят с дървени стърготини, за да се 
предотврати залепването на глината по тях и да се улесни отделянето на фор-
муваната керамика.

При формоизграждането съществува опасност от получаването на различни 
дефекти, които могат да се дължат на състава, качество или подготовка на изходни-
те материали, на неблагоприятен рецептурен състав, на неспазване на технологич-
ните условия. Като най-стар начин на изработване на керамични изделия форму-
ването от пластична маса е добре изучено и технологически овладяно, но въпреки 
това при него се получават някои характерни недостатъци като„разкривяване и 
напукване на изделията, грапавост на повърхността и др.“ [3]

Разкривяването и деформирането се дължат предимно на подготовката 
на занаятчиите, небрежно извършване на формоизграждането, особено ако 
обектите или плочките са тънкостенни и създадени от пластична или мека 
маса. Разкривяването се получава при формуване от нееднородна пластична 
маса (неравномерно навлажняване, недостатъчно пречистване от нееднородни 
примеси и др.). По-често се деформират тънкостенни изделия и плочки. Този 
дефект най-често се проявява след интензивни процеси на сушене и изпичане. 
Напукването на керамичната форма е един от най-честите дефекти, които са 

Технология на преславската рисувана керамика



660

резултат от неправилно проведен процес на формоизграждане. Разтеглянето 
на платките при поставянето им в дървени калъпи също може да бъде причина 
за напукването. Друга причина за появата на пукнатини по керамичния череп 
е присъствието на твърди и нееднородни примеси в глината, защото имат раз-
лична плътност и свиваемост спрямо керамичната маса. „Получените при фор-
муването дефекти се задълбочават още повече при сушенето и изпичането и 
стават по-силно забележими и опасни за целостта на изделията.“ [3]

Преди да се премине към следващия процес на сушене, керамичните фор-
ми се ретушират, за да се постиганепо-гладка лицева повърхност, върху която 
да бъде създадена декоративната рисунка.

Сушенето е технологичен процес, при който се отделя количеството вода, 
което се съдържа в керамичния череп. След този етап, формуваната керамика 
придобива известна механична якост, която е необходима, за безопасното пре-
насяне и нареждане на керамичната форма в пещта за първо бисквитно изпи-
чане.

В керамичната практика често се използват оцветяващи (багрилни) ве-
щества чрез употребата, на които се цели различното оцветяване на черепа, 
ангобите, глазурите или приготвянето на керамични бои (подглазурни и над-
глазурни). Керамичната декорация със своята специфична технологична същ-
ност е един от най-важните показатели при определянето на художествената 
стойност на даден керамичен продукт. Тя може да се осъществи с помощта на 
различни материали като цветни ангоби, лустри, глазури или керамични бои, 
които могат да бъдат нанесени върху суров, бисквитиран или глазиран череп. 
За разлика от керамичната теория и практика, която е характерна за периода 
IX-X в., съвременната предлага на всеки керамик изключително голямо разно-
образие от керамични техники, позволяващи да се постигне най-експресивно-
то и пълно изразяване на всяка творческата идея. 

Въпреки ограниченията на технологията, степенната на овладяването ѝ 
от преславските керамици е впечатляваща и безспорно се установява при на-
блюдение и анализ на образците от столичните ателиета. Керамичните мате-
риали, с които художниците реализират своите творчески идеи имат изклю-
чително и само естествен характер, който определя ѝ ограничената палитра 
от цветни глазури, която използват при декорирането на различните видове 
керамика. Голям брой оцветители, които са познати на хората още от дълбока 
древност заради своите добри показатели се използват и досега, докато други 
са заменени с нови. Научното развитие на химията води до синтезирането на 
багрила, които се отличават с по-добри и високи показатели в сравнение с ес-
тествените, като сила на оцветяващото действие и добра термоустойчивост или 
способността да не променят своята оцветяваща сила при промяна на пещната 
среда от окислителна в редукционна и обратното. Природните оцветителите, 
които столичните майстори използват за оцветяване на ангобите и глазурите са 
някои метални окиси или метални соли, а в по-редки случаи и някои неметал-
ни соли, които се срещат в готов непреработен вид в природата.
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„Оцветяващото действие на багрилните вещества в някои случаи се дъл-
жи на техния цвят, а в други – на цвета на веществата, които се получават при 
химични взаимодействия между багрилата и черепа или глазурите на керамич-
ните изделия по време на тяхното изпичане.“ [3] Преславските майстори прак-
тикуват молекулно-йонно оцветяване на глазурите, за което се използват окси-
дите на металите желязо (Fe), кобалт (Co), хром (Cr), манган (Mn) и мед (Cu). 
Цветът на глазурата зависи от вида на оцветяващия ги елемент, концентраци-
ята му в глазурната суспензия, състава на глазурата и условията на изпичане.

Железните съединения са едни от най-широко разпространените в ке-
рамичната практика естествени оцветяващи вещества. „Природните желязоо-
кисни багрила са едни от първите естествени багрила, употребявани от човека. 
Те се отличават с много добра светлоустойчивост, голяма интензивност, добра 
покривност и голяма трайност спрямо различни атмосферни влияния. В със-
тава на природните желязоокисни багрила влизат някои от следните четири 
минерала: гьотит (HFeO2), хематит (Fe2O3), лимонит (2Fe2O3.3H2O) магнетит 
(Fe3O4).“ [3] В керамиката най-често се употребяват железният оксид(FeO), ди-
железният триоксид (Fe2O3), извествен в практиката като (комънски камък), 
трижелезен тетраоксид (Fe3O4). 

Железният оксид оцветява керамичния череп и ангобите в червено, 
глазурите в нечисто зелено, а при по-голяма концентрация на железeн оксид 
в глазурната стопилка се получава нечисто ръждив цвят. „В присъствието на 
манганов двуокис, меден окис или кобалтови съединения железният окис оц-
ветява глазурите в черен цвят.“ [1] Дижелезният триокид се среща в природата 
под формата на рудата хематит. В неутрална или окислителна пещна среда от 1 
до 3% прибавен дижелезниятриоксид придава жълто оцветяванена глазурата, 
а над 3 до 8% – керемидено червено.Различното количество от този оцветител 
прибавено в керамичния череп или ангобите води до различни нюанси на чер-
веното. „Когато към глазурите се придаде малко количество двужелезен три-
окис (1,5-2%), те се оцветяват в жълтеникаво, а при по-големи количества от 
него – в ръждиво или кестенявожълтеникаво.“ [1] Най-добре неговият цвят се 
проявява в оловни и бор-оловни глазури, несъдържащи цинков оксид (ZnO).

Всички кобалтовисъединения оцветяват глазурите и черепа на кера-
мичните изделия в синьо, защото в процеса на изпичане образуват синьо оц-
ветени кобалтови силикати. „Кобалтовите оцветителни вещества имат силна 
оцветяваща способност,достатъчно е 0,002 % кобалтов оксид, за да се оцветят 
глазурите в забележимо син цвят, а 0,5 % от него оцветява глазурите вече в яр-
косиньо.“ [1] До 1% въведен в глазурите предизвиква наситеност и мастилено 
синьо оцветяване, а в глазурите, при които има бариев оксид цветът добива 
виолетов оттенък. В оловните глазури дори ниска концентрация на кобалтов 
оксид води до черен цвят. Предимство на кобалтовите оцветяващи вещества е, 
че не се влият от височината на температурата и от условията, при които се из-
пича глазираната керамика. Най-често употребяваните в керамиката кобалто-
ви съединения са кобалтовият оксид (CoO), дикобалтовият триоксид (Co2O3), 
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трикобалтовият тетраоксид (Co3O4), кобалтовият нитрат (Co(NO3)2.6H2O), ко-
балтовият сулфат (CoSO4.7H2O), кобалтовият карбонат (CoCO3) и кобалтовият 
фосфат (Co3(PO4)2).

„От мангановите съединения като багрила в керамиката се употребяват 
главно мангановият двуокис (MnO2), а понякога и калиевият перманганат.“[1] 
Естественият манганов диоксид (MnO2) е черно вещество, което не винаги се 
среща в чист вид без примеси в природата. Керамичният череп и ангобите мо-
гат да бъдат оцветени с мангановия диоксид в черно. Металният оксид оцветя-
ва глазурата в червено-кафяво, като при оловните и бор-оловните глазури чер-
веният нюанс е по-интензивен. „Глазурите се оцветяват от мангановия двуокис 
от слабо виолетово до тъмновиолетово в зависимост от количеството, в което 
е употребен.“ [1]

Медни съединения,които най-често се използват като оцветяващи веще-
ства от керамиците са медният оксид (CuO) и медният сулфат (CuSO4.5H2O). 
Медният оксид е черно, неразтворимо във вода вещество, което се използва 
за оцветяване на черепа и ангобите в черен, акогато 5% от металния oксид се 
добави в бор-оловните глазури, те се оцветяват в маланитово зелено, ако бора 
липсва в глазурната стопилка, те придобива жълто-зелен цвят. При по-висо-
ка концентрация на меден оксид 8-10%, като вида на глазурата е без значение, 
се получава метализиране на керамичната повърхност. В условията на редук-
ционна пещна среда, оксидът предизвиква кърваво червено оцветяване на гла-
зурата. 

При създаването на цветната декоративна рисунка столичните художни-
ци използват ангоби и глазури, които оцветяват допълнително с метални ок-
сиди. В книгата „Преславската керамика“ Кръстю Миятев описва процеса на 
създаване на художествения образ със средствата на керамичната техника и 
технология. „Украсата по лицевата страна е технически проста. Майсторитѣ сѫ 
разполагали съ твърде ограничена колоритна гама, понеже боитѣ имъ сѫ из-
ключително отъ минераленъ произходъ. За рисуване сѫ били употрѣбявани, 
по всѣка вѣроятностъ, четки или перца. Рисункитѣ сѫ правени направо върху 
естествения цвѣтъ на плочкитѣ следъ тѣхното изпичане. За контурите на всич-
ки рисунки е употрѣбена шоколадено-кафява боя, получена отъ желѣзенъ оки-
съ, смѣсенъ съ глина и разтворенъ въ вода. Така очертанитѣ мотиви сѫ били 
пъстро оцвѣтявани чрезъ запълването имъ съ прости, разтворени въ вода кра-
си или съ емайлова паста.“ [4] Създаването на декоративния или религиозен 
образ върху бисквитираната керамична повърхност, преминава през два ос-
новни етапа – нанасяне на декоративната рисунка с контурна боя, под формата 
на шликер, който предварително е получен при размиването на глина във вода 
и добавянето на метален оксид и запълването на получените полета с цветни 
трансперентни глазури. „Върху бисквитно опаления бледорозов, бледокремав 
или бледосив фон на плочките се нанасяло с перо или с четка рисунката на ор-
наменталните мотиви и иконографските образи и сцени. Рисувало се с ангоби 
или оцветители от минерален произход (метални окиси). Контурът във всички 
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случаи е кафяв в два оттенъка: шоколадов и черен.“ [8] Керамични артефакти, 
които произхождат от Константинопол могат да се посочат като паралел на 
тези, създавани в столичните български комплекси, защотовизантийска деко-
ративна и религиозна керамика е създадена със същата по своя състав контур-
на „боя“ и палитра с цветни глазури. „Черно-кафевият контурът се получава 
при смесването на железен оксид или частици хематит с глина и вода, за да се 
получи шликер.“ [2] В научната литература по темата за преславската рисува-
на керамика често се използва понятието „керамични бои“ като синоним на 
приетия и утвърден от керамичната технология термин – ангоба, респективно 
ангобиране. По състав ангобите са глиносъдържащи маси, които се приготвят 
във вид на шликер с подходяща гъстота и след изпичане добиват определен 
цвят. Ангобите, които използват преславските керамици се получават от два 
вида глина – бяла и червена. За съставянето на бяла ангоба се използват бедни 
на багрилни вещества материали като бялоизпичащи се глини и каолини. Цвет-
ните ангоби се получават като към основната бяла ангоба се прибавят различ-
ни метални оксиди катотехният вид и количества се подбират в зависимост от 
желания цвят и наситеност на цвета. От археологическия комплекс в Патлейна 
постъпват два фрагментарни съда „с остатъци от кафява контурна и малахито-
ва глазура. Изясни се, че кафявият тон на контура съдържал черен магнетитов 
прах (F2O4) – 68%, силикатен примес 16,2 % и следи от манганов двуокис. Спо-
ред направения анализ, в другия съд е имало зелена малахитова глазура, съдър-
жаща оловен окис (PbO) – 35%, и меден окис (CuO) – 63%, както в приготвяната 
днес от грънчарите зелена глазура от медни и оловни отпадъци.“ [8] 

Нанасянето на ангобите върху повърхността на керамичния череп се из-
вършва с четка, когато те достигнат до така наречената „кожна влажност“,след 
това ангобираната керамика се оставя да изсъхне.Както напълно сухите, така и 
прекалено мокрите изделия са неподходящи за ангобиране. При нанасянето на 
ангобата върху много влажен череп има опасност той да се омокри прекалено 
много и това да доведе до разкисването му. Ако предметът е пресъхнал ангоба-
та се наплъстява в дебел слой и след изсъхването ѝ се напуква и пада. 

След като е нанесен контурът на изображението върху керамичната по-
върхност, се полагат и цветните трансперентни глазури. Глазурите представля-
ват стъкловидни покрития, нанесени по повърхността на керамичните изде-
лия. „По химичен състав глазурите представляват силикати, алуминати, борати 
и фосфати на алкалните, алкалоземните и някои тежки метали (Pb). Съставът 
на глазурите трябва да се подбира така, че по време на стапянето те да взаимо-
действуват частично с керамичния череп и температурният интервал на стапя-
ването им да отговаря на температурата на изпичането му.“ [1] Основното им 
предназначение е да повишат механичната якост и химичната устойчивост на 
керамичния череп и да му придадат водо- и газонепропускливост. Същевре-
менно с това подобряват външния вид на керамичната форма, повишавайки и 
художествената ѝ стойност. Трябва да се има предвид,че при оцветяване на гла-
зурите с метални оксиди, те са трайни само в определен температурен диапа-
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зон. При по-високи температури някои цветни глазури леко избледняват, други 
помътняват и влошават своя цвят, а трети почти се обезцветяват. Колкото по-
висока е температурата, при която се изпича една глазура, толкова по-малък 
е изборът на оцветяващи вещества, което е предпоставка за по-ограничената 
палитрата на преславските керамици. Най-силен интезитет на цвета се развива 
при оловната глазура. 

В преславските керамични ателиета се използват прозрачни (транспе-
рентни) цветни глазури, които „съдържат багрилно вещество, добре разтво-
рено в прозрачна стъкловидна маса. Нанесени върху керамичния предмет, те 
са толкова по-чисти и ярки, колкото цветът на черепа е по-светъл и по-чист. 
За да се използува такава глазура при оцветен череп, налага се той да бъде 
предварително покрит с бяла ангоба и изпечен на бисквит.“ [5] Поради тази 
причина бялата финокерамична маса е предпочетена от художниците като ос-
новен материал за създаването на различните образци на преславската рису-
вана керамика. В ателието върху височината Тузлалъка при археологически 
разкопки провеждани под ръководството на проф. Тотю Тотев са открити две 
глинени панички с формата на пресечен конус, по които има засъхнала кафява 
боя (Fe2O3), използвана от керамиците във всички градски и извънградски пре-
славски работилници. „За оцветяване на мотивите и изображенията палитрата 
на преславските керамици включвала шест тона: светлокафяв, червен (розов и 
малинов), охравожълт (светъл и кафеникав), зелен (тревист и маслен), синьо-
зелен и тъмновиолетов. Украсата е била нанасяна с четки, като за контура те са 
били с изтънен връх, а за запълване на орнаменталните мотиви – с по-широк.“ 
[8] Има данни, че столичните художници използват трансперентнаглазура, с 
която покриват цветната декорация преди керамичните образци да бъдат из-
печени за втори път. „Последната (прозрачната глазура) не само съдействала за 
закрепване (свързване) на изображенията с чирепа (корпуса), но съдействала 
за постигане на известен блясък върху запълнената с рисунка повърхност.“ [8]

Константинополските керамици използват същата палитра от цветни 
трансперентни глазури в своето керамично творчество. Византийски керамич-
ни плочки, които се съхраняват в музеите Уолтърс арт, Лувър и Севр съдържат 
палитра, която включва глазури с кехлибарен и кафяв цвят получен от железен 
оксид, зелен цвят от меден оксид, виолетово патладжанен цвят от манганов ок-
сид, син цвят получен с кобалтов оксид, и прозрачна глазура.“ [1] Това показ-
ва, че преславските и константинополските керамици от X в. в еднаква степен 
владеят керамичната техника и технология и я прилагат при създаването на 
разнообразна архитектурна декорация за официални, религиозни и светски 
комплекси. 

Всеки един производствен етап от керамичното производство крие в 
себе си рискове, които могат да доведат до дефектна продукция. Кръстю Ми-
ятев изброява изчерпателно всички дефекти, които констатира при анализи-
ране на керамичните образци, с които работи. „Подъ дефекти разбирамъ тукъ 
следнитѣ особености:
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1. Нееднакво изпечени плочки. Едната половина препечена и добила ка-
менно-сивъ цвѣтъ, другата останала недопечена. Изцѣло препечени плочки. 

2. Пукнати при печенето кѫсове.
3. Изкривени при печенето плочки. Полуцилиндричнитѣ добили непра-

вилна извивка.
4. Нееднакво дебели плочки.
5. Чупени кѫсове.
6. Грѣшки при украсяването: сбъркана рисунка, изпусната буква и пр.
7. Недовършена украса.“ [2]
Най-големите трудности, които съпътстват работата на манастирските 

майстори са свързани с изпичането на продукцията им след етапа на декори-
ране с цветни трансперентни глазури. Глазурното изпичане на керамичните из-
делия е последният и най-труден технологичен етап, който изисква повишено 
внимание при нареждане на продукцията и постоянно наблюдение на пещите 
от керамиците с най-дълъг производствен стаж и опит. Многобройните мате-
риали в ямите за бракувана продукция, постъпват именно след тази завършва-
ща фаза на производството, която крие най-много рискове свързани с използ-
ването на качествен дървен материал и равномерното поддържане на огъня в 
пещта.

„При производството на керамични изделия изпичането представлява 
специфична високотемпературна обработка, която обикновено е завършващ, 
най-сложен и важен стадий на технологичния процес. През време на изпичане-
то протичат не само явления на топлообмен и масообмен, които са характерни 
и за сушенето, но и сложни физикохимични процеси: окончателно отделяне на 
адсорбираната влага; изгаряне на органичните примеси; термично разлагане 
на изходните компоненти (дехидратация, декарбонизация и т.н.) и разрушава-
не на кристалната им решетка; полиморфни превръщания; химични реакции 
между компонентите в твърдата фаза и синтез на нови минерали; получаване 
на твърди разтвори; образуване на течна фаза – стопилка, която разтваря едни 
кристални фази, а от нея изкристализират други.“ [5] Цикълът на изпичане на 
керамичните изделия се състои от период на нагряване, задръжка в областта 
на максималната температура и охлаждане. Крайната температура на изпичане 
и продължителността на задръжката се определят от редица изисквания към 
съответния вид керамика. Периодът на нагряване е твърде сложен стадий от 
процеса на изпичане, аосновната задача е да се достигне максималната темпе-
ратура в пещната среда без да се създадат условия за деформация и разрушава-
не на формуваната керамика. Вторият период на изпичане протича в областта 
на максималната температура, като при крайната и стойност се прави задръж-
ка, с цел да се даде достатъчно време за протичане на необходимите процеси: 
дифузионни процеси на взаимно проникване на атоми, изравнявае на състава, 
кристализационни процеси, полиморфни превръщания и др. По време на за-
дръжката на максимална температура черепа „узрява“. Крайната температура 
на изпичане и времето на задръжка при максимална температура са най-ва-
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жните фактори и технологични параметри, които до голяма степен определят 
качеството на керамичната продукция. Третият период на изпичането е охлаж-
дането, през койтовече не протичат съществени физико-химични процеси, с 
изключение на полиморфните превръщания. При охлаждането настъпва тер-
мично свиване на керамични череп, което поражда напрежения, обратни на 
тези при термичното разширение. 

Газовата среда има съществено значение за процеса на изпичане. При 
пълно горене газовата среда е окислителна, а при непълно горене, в резултат на 
отделяне на въглероден оксид (CO) се създава редукционна среда. В зависимост 
от характера на газовата среда, с едни и същи цветни оксиди могат да се получа-
ват различни оцветявания и художествени ефекти. Цветните глазури получени 
в окислителна среда имат различна палитра при ниски и високи температури, 
докато в редукционна среда палитрата остава постоянна при промяна на тем-
пературата. 

Процесът на изпичане е един от най-отговорните и трудоемките про-
изводствени етапи на керамичната технология. С изпичането на керамичната 
продукция, се цели тя да придобие редица специфични и необходими качества, 
но голяма част от дефектите стават забележими едва след приключването му. 
От пещите изделията трябва да излязат с необходимите им качества, но много 
от дефектите, които стават забележими след изпичане, са резултат от пропус-
ки и недостатъци при извършването на предшестващи манипулации. Известен 
брой дефекти се появяват при този производствен етап като: недопичане, пре-
пичане, деформиране, напукване, слепване, поръсване и замърсяване на про-
дукцията. 

Историческото време, географското положение, икономическите и со-
циални промени в страната, строителната и духовна политика на владетелите, 
княз Борис I и цар Симеон, създават всички необходими предпоставки и опти-
мално добри условия за развитието на преславската художествена керамика от 
края на IX и началото на X век. „Технологията на рисуваното керамично про-
изводство изисквала прецизност при промиване и подготвяне на материала 
(бялата глина) за формуване, повишено внимание при рязане на различните 
по форма декоративни плочки за стенна облицовка и подови настилки, кера-
мични корнизни дялове, рамки, точна дозировка на оцветителите с глазура-
та, уверена ръка и изискан вкус при нанасянето на орнаменталните мотиви и 
образите и накрая – значителен производствен опит за равномерно опалване 
на пещите с вложената в тях керамична продукция.“ [3] Tази сложната мно-
гоетапна техника и технология, увереността и свободата при изграждането на 
декоративната рисунката или религиозното изображение, почти живописно 
третиране на керамичната повърхност, превръщат това творчество във връх на 
старобългарското изкуство.
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ИКОННИЯТ ОБРАЗ В ПРЕСЛАВСКАТА  
РИСУВАНА КЕРАМИКА

Надежда Пл. Николова

THE ICONIC IMAGE IN PRESLAV  
PAINTED CERAMICS
Nadezhda Pl. Nikolova

ABSTRACT: The Preslav polychrome ceramics developed in the temporal limits from the 
end of the 9th and the beginning of the 10th century.The figurative and pictorial repertoire 
of the Preslav ceramics is too rich and is not limited to the development of a kind of deco-
rative or religious image system.Iconic images as part of the variety in the Preslev ceramic 
repertoire are part of the layout of the inner temple space.The classification of the archaeo-
logical material of a cult-like character of the capital city is made on the basis of the size, 
shape and the fictile method on which the individual patterns were created, thus defining 
the two large groups of monumental icons and small icons.Ceramic iconography is one of 
the most important manifestations of the Old Bulgarian medieval culture.

KEY WORDS: iconography, ceramic icon, medieval Bulgarian culture, ceramic workshops.

Преславската полихромна керамика се развива в темпоралните граници 
от края на IX и началото на X в., период именуван от историографията като 
„Златен век“ на българската държавност и култура. 

Керамичното художествено творчество от столичния град достигa своя 
разцвет в рамките на няколко десетилетия, преминавайки от локално зана-
ятчийско производство в част от европейското художествено наследство. На-
предналата социална стратификация на българското феодално общество нала-
га разширяването на видовото разнообразие и специализация на занаятчий-
ското производство. Корените на този процес трябва да се търсят още преди 
оформянето на Преслав като художествен производствен център. Столичните 
ателиета, в духа на местната традиция, се развиват и специализират в произ-
водството на един вид художествена продукция, например производствените 
комплекси за рисуваната керамика. „Рисуваната керамика в българската сто-
лица е представена с напълно завършена продукция, с полуготова (достигнала 
на различни степени на производствения процес), с бракувана и с голям брой 
ателиета и пещи.“ [14]
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Образният и изобразителен репертоар на преславските керамици е твър-
де богат и не се ограничава само до развиване на един вид декоративна или 
религиозна система. Преславската керамика достига до своя връх и при две-
те си най-ярки прояви, а именно декоративната украса и керамичната иконо-
пис. Характерното и все пак паралелно развитие на двете големи групи само 
подчертава мащабността и всеобхватността, до които достига художественото 
керамично производство от престолния град през IX-Xв. Богато разнообразие 
от форми, изящен рисунък, почти живописен колорит и високо технологично 
майсторство, характеризират керамиката от столичния град. 

През този период в българското общество властват социалните форми на 
изкуство, които са определяни от двореца и църквата, които изискват и нала-
гат всичко да бъде програмно и дидактично чрез унифицирането на изкуство-
то във всичките му прояви и измерения. „Религиозно-назидателната роля на 
изобразителното изкуство ясно е посочена от св. Василий Велики: Изображе-
нията в храмовете се създават, за да могат тези, които са неграмотни, да видят 
по стените това, това което не могат да видят в книгите.“ [1] Това определя ва-
жната ролята на средновековния автор, който възпитава и формира вярващите 
в духа на християнската традиция чрез творчески изграждания човешки образ, 
заемащ централно място в религиозното изкуство. 

Църквата като художествена институция задоволява потребностите на 
хората от видим и сетивен образ на християнството. В изкуството, което мате-
риализира вярата, дава образи изразители на християнските принципи и цен-
ности, централно място заема иконата, която приобщава обикновения човек, 
превръща се в посредник между мирянина и Бога, и същевременно с това може 
да бъде възприемана като визуална литургия. Ролята на църквата, в младата 
християнска държава, е изключително важна, защото от една страна създава 
условията за адаптация на хората към новата ситуация, а от друга чрез, изку-
ството се задоволяват техните художествени и естетически потребности. В този 
контекст въпросът за иконите като най-тиражираната форма на изобразително-
то изкуство в християнския свят придобива особена важност. Безспорно един 
от ярките образци на преславската рисувана керамика е керамичната иконопис, 
която е една от най-сложните и интересни прояви в репертоара на старобъл-
гарските художници. „С участието си при оформяне на църковния интериор, 
керамичната икона в Преслав се издига до висотата на един от най-съществени-
те компоненти в творчеството на Симеоновия културен кръг. Това нейно пре-
димство спрямо другата рисувана керамична продукция, приложната скулп-
тура, златарството, стъклената мозайка и останалите техники и материали на 
старобългарското изкуство през IX-X в. е оправдано най-вече заради култовия 
ѝ характер и признатата „светост“ на представените образи и композиции.“ [17]

В края на IX и през X в. политическия и духовно-религиозния живот в 
страната са направлявани от първите християнски владетели Борис I и Симе-
он. Манастирските ансамбли се превръщат в историческо потвърждение на 
връзката между обществения и религиозния живот. Състоянието на общест-
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вено-политическите, класово-социалните и религиозните отношения, които са 
характерни за периода на Първата българска държава, намират отражение в об-
лика на манастирските комплекси, които от своя страна са доказателство за по-
литическата стабилност на страната и мястото, което заемат манастирите в нея. 

„За хронологическото осветляване на дейността на ателиетата особено 
много допринесоха резултатите от археологическите разкопки и проучвания 
в местността Тузлалъка, Селище и Дворцовия манастир. Въз основа на постъ-
пилите от тях наблюдения и материали се изясни, че началните стъпки на ри-
суваното керамично производство в Преслав тръгват от манастирското ателие 
в Тузлалъка през последните години на IX век.“ [14] Преславските манастири, 
в които се осъществява религиозно-просветна и художествена дейности мо-
гат да бъдат разделени условно на две големи групи: градски манастирските 
комплекси, които са защитени от външната крепост на града и извънградски, 
тези които са отдалечени повече или по-малко от цитаделата. Първата група 
включва четирите комплекса: при Кръглата църква, манастирът на Мостич и 
манастирите в местностите Черешето и Под манастира, които са разположени 
северно, източно и западно от вътрешната крепост, но в близост до нея. Мана-
стирите в местностите Аврадака, Вълкашина, Патлейна и Тузлалъка са изграде-
ни извън крепостните стени върху терени с рязко изразен релеф. „Манастири-
те от Велики Преслав са представлявали огнища на духовна култура, изкуство 
и художествени занаяти. За разлика от манастирските общежития на Изтока, 
които са „тиха обител“ за индивидуално духовно извисяване, преславските ма-
настири са били средища на голяма обществено-полезна дейност, засвидетел-
ствувана от археологическите разкопки. Исторически известно е, че първите 
наши монаси са не само духовници, но и книжовници-просветители.“ [11]

Иконните образи като част от видовото разнообразие в репертоара на 
преславските керамици са част от оформлението на вътрешното храмово прос-
транство. За формуването на всички керамични артефакти от преславските ате-
лиета за художествена керамика е използвана бяла финокерамична маса, която 
„се срѣща въ голѣмо изобилие въ околноститѣ на Преславъ. Глината е ситно 
пресѣта и много добре измѣсена, та е почти без шупли и песѣчни зърна. Всички 
кѫсове иматъ еднакъвъ блѣдо-кремавъ или блѣдо-розовъ цвѣтъ, което показва, 
че тѣ сѫ печени при строго опредѣлена температура.“ [6] За да придадат же-
ланата форма на керамичната повърхност, върху която да пресъздадат своите 
декоративни или религиозни композиции, столичните керамици прилагат два 
метода на ръчно пластично формуване. Първият начин е подходящ при серийно 
производство на керамика с точно определена форма и размери, извършва се 
чрез ръчно пресоване на пластичната глинена маса в предварително подготве-
на форма (калъп). При втория метод глинена топка се разточва с помощта на 
дървен валяк и успоредно разположени водачи до получаването т.нар. платка, 
която като следваща техническа манипулация се оразмерява с шаблони и наряз-
ва на точно определени форми с острие. Фактът, че образците на преславската 
керамика са открити предимно в ями за бракувана продукция, определя преди 
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всичко тяхната първоначална производствена дефектност. Това от своя страна 
затруднява значително изследването и анализирането на представената върху 
повърхността им образна система. За изобразителния и образния репертоар 
на преславските керамици се съди преди всичко от запазената тонална рисун-
ка върху артефактите. „Преславската керамика не е запазила първоначалнитѣ 
тонове на краскитѣ си. Отъ действието на солитѣ и киселинитѣ въ почвата 
глазуритѣ сѫ значително повредени, а товае измѣнило и тѣхнитѣ цвѣтове.“ [6] 
Палитрата от глазури, които използват художниците при цветовото изграждане 
на своите композиции, е ограничена от степента на развитие на керамичната 
технология през периода IX-X в. За постигането на различните цветове, керами-
ците използват минерални оцветители каквито са оксидите на металите желязо 
(Fe), мед (Cu), кобал (Co) и манган (Mn). Богатството от нюанси се определя от 
концентрацията на оцветяващото вещество в прозрачната глазура (предимно 
оловна) и газовата среда в пещта, която зависи от използваното дървено гориво.

„Един от основните белези на иконата, която изобразява свети личности, 
е портретът, произтичащ от теоретичния принцип за приликата – действител-
на или предполагаема – с „прототипа“. Защото както божествената благодат 
се предава на иконата посредством приликата, така тая благодат се запазва в 
иконите, които приличат на своя прототип, именно на иконите първообрази, 
които те навярно възпроизвежат. Ето защо можем да смятаме, че щом портре-
тът на светеца веднъж е установен – както това е ставало след иконоборчество-
то – той трябва да се възпроизвежда и повтаря безкрайно. И тъй византийското 
изкуство, доколкото то е било жизнено, тясно свързано със своята историче-
ска среда и преди всичко с духовните течения на своето време, е съумяло чрез 
творческото чувство на художниците да изнамира постоянно различни форми 
за едни и същи сюжети, и то не само в творби от различни епохи, но и в произ-
веденията от един и същи период.“ [3] 

Класификацията на археологическия материал, с култов характер, от 
столичния град е направена въз основа на размерите и формата на отделните 
образци на керамичната иконопис, така се определят двете големи и основни 
групи – монументални икони и малки икони. „Според размера на съставящите 
ги плочки те се групират на монументални икони от големи плочки и мону-
ментални икони от малки плочки.“ [14] Групата на малките керамични икони 
е представена от малки правоъгълни икони с изображения на архангели и све-
тци (Патлейна), керамични медальони (Кръглата църква), квадратни икони с 
образи на апостоли и евангелисти, икони с дъговиден горен край (Дворцовия 
манастир) и релефни икони (Тузлалъка, Патлейна).

„Според размера на съставляващите ги квадратни плочки тази група ри-
сувани икони се разделя на монументални икони от големи плочки (със страна 
12-12.5 см. и дебелина 0.4-0.6 см.) и монументални икони от малки плочки.“ 
[15] Археологическите материали потвърждават, че този тип иконографски 
изображения са създавани в производствените комплекси на манастира „Св. 
Панталеймон“, Кръглата църква и Дворцовия манастир.
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Безспорно една от най-ярките прояви на преславската иконопис е ико-
ната на Св. Теодор, която попада в групата на монументалните керамични ико-
ни. Артефактът е открит в манастира „Свети Панталеймон“, отдалечен на 2 км 
югоизточно от вътрешния град на средновековен Преслав, от учителя Йордан 
Господинов през 1909г. Архитектурният комплекс включва малка църква и ня-
колко сгради, които са определени като керамични производствени ателиета. 
При планирането на манастирския ансамбъл е спазена християнската храмова 
традиция, според която църквата е композиционен център, обединяващ около 
себе си другите сгради. „Проведените теренни разкопки и проучвания разкри-
ват керамични ателиета и пещи за производство на рисувана керамика, извити 
плочки за корнизи, икони, съдове с рисувана украса, инкрустации в камък и 
други архитектурни детайли, каквито е имало в по-богатите преславски мана-
стири (манастира на Кръглата църква, манастирите в местностите Зъбуите и 
Тузлалъка).“ [14] 

„Иконата „Св.Теодор“ представлява съвкупен образ, създаден върху 
множество керамични плочки. Изображението преминава от плочка към плоч-
ка без интервал между тях. Тя е уникална не само със своята монументалност, 
технология и силно художествено въздействие, а и поради историческата сим-
волика, на която е носител.“ [8] Още при откриването им, отделните плочки 
са силно фрагментирани, а недокументираната реставрационна намеса през 
1912г. създава предпоставки за сериозни увреждания на културната ценност. 
Керамичната икона е експонирана и публикувана в гипсов панел с дървена рам-
ка, в които е поставена през същата година до есента на 2014 г. „През последно-
то десетилетие оригиналната икона на св. Теодор от X в. е част от постоянната 
експозиция на Националния археологически музей при БАН.“ [8] Многоброй-
ните участия в изложби извън страната и последвалите ги аварийни рестав-
рационни интервенции водят до силното ѝ увреждане. Въпреки това, нейната 
феноменалност като продукт на висш художествено-естически вкус и техно-
логично майсторство е безспорна. „Както всички керамични произведения от 
този исторически период, вероятно и иконата е колективен продукт, създаден 
от майстори, произвеждащи по ръчен способ основата от керамични плочки; 
художник керамик, изписващ образа, и пещари, отговорни за пещния процес, 
от който в голяма степен зависи качеството на колорита. Създателите на „Св. 
Теодор“ са били безспорно високопрофесионално изявени майстори, натоваре-
ни с отговорността за качеството на продукт с важна религиозно-обществена 
функция.“ [4]

Цялостният иконен образ на свети Теодор се развива върху повърхност 
получена чрез поставянето на отделни плочки (модули) една до друга. Всяка ква-
дратна плочка (модул) има дължина на страната 12.0 см. и дебелина, която вари-
ра от 0.3 до 0.6 см. Плочките са изработени по пластичен метод на формуване от 
бялоизпичаща се, пречистена глина. Образът на светеца е създаден чрез богата 
подглазурна рисунка и живописно нюансиране на цветовете. „В своята цялост 
иконата е творба, създадена от локални керамични материали – бялоизпичащи 
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се каолинови глини, ангоби, минерални оцветители и оловни глазури – палитра 
от природни дадености. Ясният цветен колорит на мангановите, медните, желез-
ните и оловните оксиди е подсилен от покритие от нискотопима оловна глазура, 
средата, в която е изпалена керамиката, е контролирано окислителна и частично 
редукционна, дължаща се на използваното гориво – дърва.“ [4]

Единството на силуетната пластична линия и колоритното решение, с бо-
гатството от цветни нюанси, превръщат монументалната икона в почти живо-
писно произведение – керамична живопис. Палитрата на художниците се със-
тои от светлокафяв, тъмнокафяв, червен, тъмновиолетов, охраво-жълт, зелен и 
синьо-зелен цвят. Употребата на метални оксиди при получаване на глазурите 
определя ограничеността на цветовата гама. 

„Икони отъ квадратни плочки съ страна 5-6 см. и дебелина до 6 мм. 
Намѣрени сѫ само в Патлейна (западно и северно около църквата), и то около 
500-600 фрагмента, между които и 17 цѣли плочки. Отъ изкопания материал 
не може да се възстанови никакъвъ образъ, защото на плочкитѣ личатъ само 
части отъ облѣкло и единични уставни букви. По техника съвършено еднакви 
съ рисункитѣ на големите плочки.“ [6] 

Втората група, на малките икони, „включва рисувани и релефни кера-
мични икони, които са застъпени широко в репертоарната програма на всич-
ки ателиета за рисувана керамика. Образите и сцените са представени върху 
отделни (единични) плочки. В зависимост от формата им те се разпределят на 
правоъгълни икони, квадратни икони, кръгли медальони с бюстови образи в 
хоризонтални или отвестни пояси и икони с дъговидно изрязан горен край. 
Малките икони са еднакви по стил и начин на изпълнение.“ [14]

Примерите за малки правоъгълни икони постъпват от производствените 
центрове в местностите Патлейна и Селище, при Дворцовия манастир и мана-
стирския ансамбъл около Кръглата църква.

След наблюдение и анализиране на керамичен археологически материал с 
предимо фрагментарен характер от Патлейна, Кръстю Миятев прави следното 
заключение за тази група керамични икони: „Дребнитѣ изображения на светци 
въ Патлейна сѫ имали характеръ на истински икони. Образитѣ са били изписани 
на правоѫгълни плочки12-13 см. широки и 20-22 см. високи. Покрай рѫбоветѣ 
на плочкитѣ е изтеглена рамка отъ единъ сантиметъръ широка цвѣтна ивица, 
която включва въ ѫглитѣ си елипсовидни фигурки.“ [6] Описаните артефакти 
не дават информация за особеностите на изображението, но представят начина, 
по който художника третира дрехата и тялото, което тя покрива чрез вплита-
нето на графичната линия и цветната глазура в единно органично цяло. Чрез 
покриването на линейно-определените обеми с глазура се постига обобщаване 
на формата, но минайвайки през запазване на конструкцията ѝ.

Въз основа на шест керамични къса е извършена графичнареконструк-
ция на изображението на архангел в императорско облекло от Патлейна. Кера-
мичната правоъгълна плочка има следните размери: дължина около 20.0-22.0 
см., широчина 10.0-12.0 см. и дебелина 0.4-0.5 см. Фигурата на архангела е изо-
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бразена в изправено фронтално полoжение. Върху единия керамичен къс ясно 
се различава сфера, допълнително декорирана с вълнообразни линии и покри-
та със синя глазура, част от императорския лор и лявото крило на архангела. 
Крилата са моделирани с щрихови линии в различни посоки, а императорският 
лор е декориран с кръгови и точковидни елементи, имитиращи богата украса. 
„Сигурните реалии от графичната възстановка на архангела определено показ-
ват, че неговите прототипове трябва да се търсят сред паметниците на визан-
тийското изкуство от VIII-IX век.“ [15] 

Четири фрагмента от две икони постъпват при археологическо проучва-
не на гражданска постройка, с верижен план, в местността Селище. По изоб-
разителното поле на първия артефакт е съхраненаекспресивната и условна 
контурна линия, с която художника създава образа на брадат светец на средна 
възраст, благославящ с дясната си ръка и придържащ с лявата свещена кни-
га. Фигурата е поместена в правоъгълна рамка, горната част, на която е скрита 
от главата и нимба на изобразения светец. „За фон на иконата, която е има-
ла приблизителни размери 13х6х0.5 см. служи естественият бледорозов тон на 
опалената бяла глина.“ [14] От този производствен комплекс произхождат още 
два керамични къса, които принадлежат на икона на светец в цял ръст. Ком-
позицията е възстановена от два керамични къса по лицевата страна, на които 
е запазена само тоналната рисунка на ръка в благославящ жест и линеарната 
моделировка на стихара1 и омофора2, с които е облечена фигурата. Омофорът е 
украсен с кръстове, краища, на които са запазени и ясно различими. 

В групата на правоъгълните икони попадат и няколко фрагмента от ико-
на на свети Архангел Гавраил, открита при археологически разкопки, които ръ-
ководи Йордан Господинов на изток от апсидата на Кръглата църква през 1943г. 
Върху по-големия керамичен къс се различава лицевата част от главата, нимба 
и елемент от върха на крилото на изобразения. В долната част на керамичната 
икона може да се проследи начина на почти графично представяне на орнамен-
тираната императорска дреха и двата крака на фигурата в ход. „Представеният 
по този начин в ход Архангел Гавраил е от икона със сцена от евангелските 
празници – Благовещение.“ [14]

1 стихар (от гр. стихос – ивица, линия) е дълга права одежда, подобна на риза, която 
покрива цялото тяло, има отвор за главата и две цепки отляво и отдясно на хълбоците. 
Стихарът наподобява на старозаветния свещенически хитон.

2 омофор (от гр. „покров, покривало). В богословието: част от епископското облек-
ло. Различават се голям и малък омофор. Голям омофор – представлява дълга широка 
лента от бял вълнен плат украсен с кръстове. Замята се през врата като единият край е 
на гърдите, а другият — на гърба. Той произлиза от древния палиум на епископа. В рим-
ската империя палиум са носили императорите и консулите. Малък омофор – широка 
лента с изображения на кръстове, спускаща се от двете страни на гърдите, преминаваща 
отзад на врата. Двете вътрешни страни се закрепват една за друга с копчета. Вероятно 
произлиза от древния монашески палион. За източния произход на малкия омофор сви-
детелства и фактът, че римокатолическите архиереи не носят малък омофор.
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От манастирския комплекс при Кръглата (Златна) църква постъпва ин-
тересен, но силно увреден иконен керамичен материал (плочка с нарисуван 
владетелски образ), част от бракуваната продукция на ателие № 4. Възмож-
ностите за анализиране на характера и вида на изображението са ограничени 
от дефектите по лицевата страна на керамичния артефакт. Извършена е рестав-
рационна намеса от специалисти от реставрационното ателие на Историческия 
музей във Велико Търново. Успешно проведените лабораторни интервенции 
дават възможност за по-задълбочени наблюдения и изводи върху керамичния 
образец. „С голяма вероятност приемаме тя да е била подобна на една група 
правоъгълни керамични икони с размери 22.0 х 13.0 см. от манастирските ке-
рамични ателиета в Патлейна, Кръглата църква и Дворцовия манастир.“ [10]

Тоналната рисунка следва иконографската традиция, която е типична за 
всички керамичните религиозни изображения от Преслав. По лицевата страна 
на плочката се различава лявата половина от главата на млад мъж с тъмна коса, 
око и ухо. Косата се спуска отстрани на лицето и ухото, а над челото е обхваната 
със стема съставена от три цветовидни (трилистни) елемента – среден, по-едър 
и два еднакви (с по-малки размери в краищата). Липсват следи от нимб око-
ло главата и на буквени означения в свободното поле. Силно фрагментарният 
характер на керамичната плочка не позволява да се направят изводи относно 
позата на изобразения, дали е седящ, стоящ в цял ръст, сам или заедно с други 
лица. Според проф. Тотю Тотев характерните и стилови особености на образа 
върху фрагментираната плочка от ателие № 4 на манастира при Златната църк-
ва свидетелстват за това, че върху керамичната изобразителна повърхност е 
представен владетелски образ – този на младия княз Симеон. „Главен източник 
на модели, както и за иконописното творчество на керамиците от преславските 
манастири са от отдавна утвърдени образци и иконографски схеми и сюжети 
от монументалното и приложно изкуство на Византия и на първо място на бо-
гатството на нейната книжна миниатюра.“ [10]

В ателието при Дворцовия манастир освен икони с дъговиден горен край 
са създавани и правоъгълни плочки, върху които са изобразявани различни 
религиозни фигурални композиции като тронни изображения, стоящи в цял 
ръст светци и архангели, сцени от различни евангелски цикли. За жалост, този 
иконен керамичен материал постъпва от ямите за бракувана продукция към 
производствения комплекс. Част от репертоара на керамиците от Дворцовия 
манастир е известната икона на Христос (?) седящ на лировиден трон. Право-
ъгълната керамична плочка е изработена от бяла финокерамична маса чрез 
ръчен метод на формуване с помощта на дървен валяк и два успоредно раз-
положени водача. Това заключение е направено въз основа на неравномерната 
дебелина на плочката, която постепенно изтънява от средата към периферията. 
Артефактът има следните размери: дължина 21,80 см, широчина 13,5 см и дебе-
лина 0,5-0,8 см. Иконното изображение не е оградено от допълнително нарису-
вана рамка, което може би е определено от мястото на експониране на иконата 
в храмовото архитектурно пространство. Композицията е запазена само чрез 
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своя смел и експресивен контур, като само на няколко места има следи от гла-
зура. „Моделировката, както при иконите от другите преславски ателиета за 
рисувана керамика, е била постигната просто, с нанасяне на розово-червен тон 
край очите, носа, бузите, върху челото, шията и пръстите. Контурът от прега-
рянето на много места се е вдигнал и за очертаните със свободна четка линии 
на рисунката сочат оцелелите от него следи.“ [14] Религиозната композиция 
представя седяща фигура в богато украсен с инкрустации трон. „Произходът 
на изображението върху нашата икона е свързан с императорските образи на 
трон в изкуството на Рим.“ [15] Изобразеният е представен със свита пред гър-
дите дясна ръка, в благославящ жест и придържащ с другата свещена книга. 
Краката му са разположени върху правоъгълна поставка, която е декорирана 
с елипсовидни, правоъгълни и точковидни елементи, които са организирани в 
редици. По повърхността на артефакта има следи от розова и червена глазура, 
с които са покрити хитонът, с който е облечена фигурата и платът, обгръщащ 
високия трон. „Главата с нимба на изобразения върху разглежданата икона 
попада в най-обезличения от прегарянето сектор на плочата и това до голяма 
степен пречи да се каже нещо по-определено за чертите и израза му. При това 
състояние на запазеност образът стои твърде далеч от йератичния тип на Хрис-
тос със създадените отрано за него иконографски образи.“ [14] Друг изледова-
тел, който поставя въпроса за принадлежността на образа върху керамичната 
икона е проф. Лиляна Мавродинова, която на Втория международен конгрес 
по българистика, проведен в София през 1986 г., изказва своето предположе-
ние, че изобразеният на трон може да бъде апостол Павел от сцената Страшния 
съд. От същата яма за бракувана керамична продукция към производствения 
комплекс произхождат два керамични фрагмента, които потвърждават факта, 
че подобни композиционни сюжети са създавани и върху повърхността на по-
малки правоъгълни икони. 

От втора яма за бракувана керамика постъпват два фрагмента от икони, 
според които саизвършени графични възстановки накомпозициите стоящ в 
цял ръст архангел и Успение Богородично. 

Следваща погрупа на малките икони са кръглите керамични медальони, 
които са част от репертоара на производствените комплекси при Дворцовия 
манастир, Селище и Кръглата църква. Най-голям брой артефакти постъпват 
при проучването на ателието при Златната църква. Върху керамичната повърх-
ност са създадени самостоятелни бюстови изображения на архангели, светци, 
пророци, евангелисти и мъченици. „Малкитѣ икони отъ Крѫглата църква сѫ 
били изписани на крѫгли плочки, съ 12 см. диаметъръ и 4 мм. дебелина. Тѣзи 
плочки сѫ били разположени, подобно на мозаичнитѣ и фрескови медалиони 
съ бюстови образи въ монументалната църковна украса, въ хоризонтални или 
отвесни пояси, съставени отъ отдѣлни керамични плочки, които пояси отъ 
своя страна сѫ били украсени съ еднообразна мрежа отъ малки квадратчета.“ 
[6] Иконографското изображение на млади и по-възрастни светци е създадено 
чрез меката пластична линия на кафявия контур и почти живописното и реа-
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листично третиране на образите с цветни глазури. За да предаде още по-убе-
дително възрастовите особености на всеки един от изобразените, художникът 
използвасиньо-зелена и кафява глазури, които полага върхукосата и брадатана 
възрастните или младите светци и архангелите. Интересен артефакт е малък 
медальон с диаметър 3.0 см., върху лицевата повърхност, на който е представе-
но изображението на млад архангел. Образът е пластично моделиран чрез мека 
плавна линия,която определя обемите на ниското чело, заоблената широка 
брадичка, стилизираната къдрава коса и високите части от крилата. Детайлно 
разработената дреха контрастира на равния фон, върху който главата се появя-
ва като вертикален акцент. „Малките размери, както и по-долу ще стане дума, 
позволяват предназначението на медальона да бъде потърсено в две посоки: 
един път, като инкрустация в църковната вътрешност и мебелировка и втори 
– като пандатив3, вложен в касета от друг материал и нанизан на верижка за 
провесване и носене на шията.“ [14] Всички кръгли керамични плочки, които 
са открити при разкопките на отделните археологически обекти са ръчно фор-
мувани от бяла финокерамична маса, чрез използването на калъп и с помощта 
на дървен валяк и водачи. Средната дебелина на керамичния череп е 0,4 см като 
има изключения, при които тя е 0,2 см или 0,5 см.

От производствения керамичен комплекс в местността Селище постъп-
ват, при археологически разкопки, два фрагмента от керамични медальони. 
Върху изобразителното поле на артефактите са представени бюстовите изо-
бражения на брадат светец и мъченик, който според иконографската традиция 
държи в своята дясна ръка кръст.

Внимание заслужава, единичен фрагмент от керамичното ателие при 
Дворцовия манастир, върху който е представена част от иконографския тип 
композиция света Богородица с Христос. „С размерите на плочката си (диа-
метър 5,5 см и дебелина 0,4-0,6 см) медальонът на света Богородица с Христос 
от Дворцовия манастир се явява представител на отделна група медальони.“ 
[14] Художникът подчинява каноничното изображение на Девата на старата 
иконографска традиция, според която главата ѝ се представя изправена, а не 
наклонена към детето Христос. 

Продукцията на керамичното ателие при манастира в местността Тузла-
лъка е типово различна от тази в Патлейна. Манастирът, за който археологиче-
ските данни свидетелстват, че през IX-X в. в него протича активна художестве-
но-производствена дейност е част от групата на извънградските архитектурни 
комплекси. Седем рисувани икони и един фрагмент произхождат от яма за про-
изводствен брак при ателието. Квадратните керамични плочки, които са фор-
мувани от бяла финокерамична маса имат размерина страните от 16,0-15,5 см и 

3 пандантив – (фр. pendenti – висящо, падащо) – 1. (арх.) – Сводова зидария с форма 
на вгънат сферичен триъгълник, покриващ ъгъла на квадратно по план помещение при 
прехода към основния кръг на куполното покритие. триъгълни изрези от сфера, които 
служат за преход между стените на едно квадратно помещение и купол) върху него; 2. 
Скъпоценен предмет, висящ на верижка. 
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дебелина 0.4-0.5 см. Единствено иконата на апостол Филип се отличава със своя 
дължина от 16.0 см. и широчина 13.8 см., но без да се наблюдават отклонения 
в дебелината на плочката. „По краищата на всяка от тях е изтеглена рамка от 
цветни ивици, широка 1.0-1.5 см., която придавала на иконите вид на отделни 
табла, подобна на портативните икони.“ [14] Бюстовите изображения на апос-
толи и евангелисти са създадени върху светлия тон на бисквитирания керами-
чен череп. Върху всеки артефакт с гръцки букви е изписано името на изобразе-
ната религиозна личност.

Иконите са запазени единствено чрез своята контурна рисунка, а при 
някои артефакти глазурната декорация е запазена частично. Върху лицевата 
страна на формуваните квадратни плочки са създадени фронтални изображе-
ния на апостолите Павел, Иаков (Заведеев или Алфеев), Филип, Тома и Иаков 
(Заведеев или Алфеев) и евангелистите Марко и Лука. „Някои надебелявания 
на линиите не са резултат от неувереност на ръката на художника или на раз-
ливане от прегарянето им. С тях майсторът може би е искал да покаже обема 
на изобразените.“ [14] Статичната фигурална композиция е представена върху 
светлия тон на бисквитирания керамичен череп само чрез изразителността на 
линията, която при някои от образците може да бъде определена като неточна, 
несигурна и неубедителна. Религиозните личности са изобразени в анфас, а при 
някои от тях са запазени следи от допълнително подчертаване на определени 
обеми. „Фронталното им представяне върху нашите икони отчасти пречи, за 
да може с увереност да се настоява, че те са били включени в характерната за 
византийската олтарна преграда Дейсисна композиция.“ [15] Подробностите 
като коса, брада и гънки на облеклото са пресъздадени с различни по дължина, 
дебелина и посока щрихови линии, нанесени с кафявия тон на контура. Около 
главата на всеки апостол и евангелист има нимб, който е оцветен с жълто-зеле-
на глазура, „която при три от образите е силно прегоряла и добила тъмнокафяв 
до черен цвят.“ [15]

От разглеждания керамичен материал по-добре запазени са иконите на 
апостолите Павел, Иаков (Заведеев или Алфеев) и Филип, тези икони се разли-
чават от другите керамични артефакти от Тузлалъка чрез своята композиция, 
експресивна рисунка и индивидуалност на образа. 

Квадратната плочка, върху която е създаден образа на апостол Павел има 
следните размери: дължина 16.0 см., широчина 15.5 см. и дебелина на керамич-
ния череп 0.4-0.5 см. Артефактът е възстановен от 12 керамични фрагмента 
като липсва само едно парче в долната централна част на плочката. Рамка с 
дебелина от 1.0-1.5 см. обрамчва изобразителното поле, в което е представено 
допоясното изображение на апостол на средна възраст. Фигурата е изместена 
малко в ляво и минава пред рамката, създавайки почти пространствена илюзия 
в композицията. Главата е твърде издължена и голяма спрямо цялата фигура, а 
широкото и високо чело, големите очи, хлътналите бузи, съвсем леко очертани-
те нос и устни, тясната брадична със заострена брада придават аскетичен вид 
на образа. „С покритата си лява ръка държи пред гърди затворена книгата на 
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евангелието, чиято подвързия е украсена с цветни камъни. Отпред евангелие-
то се придържа и с пръстите на дясната ръка. Хитонът, който апостолът носи, 
се вижда отпред и под вдигнатото от лявата ръка наметало. Под краищата на 
наметалото (вероятно химатий), което пада свободно върху тялото, има изтег-
лени с кафяв контур дълги успоредни линии, пресечени на места от къси чер-
тички.“ [14] Нимбът, който повтаря формата на главата, пресича в горния си 
край вътрешната рамка на композицията. От палитрата с глазури, която е из-
ползвана за цветовото изграждане на фигуралната композиция е запазен само 
кафявият контур. Името на апостол Павел е изписано с гръцки букви от лявата 
страна на образа.

Върху втората, сравнително добре запазена, квадратна икона от манасти-
ра в местността Тузлалъка е представен образа на апостол Иаков Заведеев или 
Алфеев. Керамичната плочка е възстановена от 12 фрагмента. Реконструирани 
са размерите на квадратната икона, която има дължина 16.0 см., широчина 15.5 
см. и дебелина 0.4-0.5 см. Отново е използва рамка, която определя компози-
ционното поле,върху което е представено изображението на млад безбрад апос-
тол в анфас. Овалното лице, късата черна коса, извитите вежди, бадемовидните 
очи, които са свързани с тънък нос внушават спокойствие, разбиране и топлота. 
Отново фигурата държи в своята лява ръка евангелие, което е украсено с камъ-
ни, нолипсващо парче от плочката не ползволява да се възстанови положението 
на дясната ръка на изобразения. Нимбът, който огражда главата на апостол Па-
вел пресича в горната си част вътрешната рамка на композицията. За цветното 
му изграждане е използвана жълто-зелена глазура. „Наметалото е предадено 
чрез многобройни кръстосващи се линии, а хитонът е декориран с виолетова 
глазура. От надписа с името се долавят сигурните начертания на първите две 
букви. Те са изписани от ляво на нимба с кафяв контур, върху оцветено в жъл-
то правоъгълно поле. Отсъствието на характерния за образа на Иаков Алфеев 
кръст ни позволява да приемем представения върху иконата на Иаков Заведеев, 
който според евангелските текстове е брат на апостол Йоан.“ [14]

Трета сравнително добре запазена икона от тузлалъшкото ателие е на 
апостол Филип. Артефактът е възстановен от 11 фрагмента, но въпреки това 
липсва цялата дясна половина на иконата. Отново като композиционен елемент 
е нарисувана рамка, чрез която се постига акцентиране и насочване на погледа 
на зрителя към изобразителното поле. Чрез кафява контурна „боя“ е създаден 
образът на млад мъж с черна коса, безбрадо лице и големи бадемовидни очи. 
Около главата на апостола е нарисуван нимб, който навлиза във вътрешната 
композиционна рамка. И при тази икона липсват данни за използваната пали-
тра с цветни глазури. От надписа разположен отляво на главата ясно се четат 
само първата и последните три букви. 

Към групата на квадратните икони проф. Тотев отнася и два керамични 
фрагмента, произхождащи от ателиетата при местностностите „Под Вълкаши-
на“ и „Селище“. Върху първия керамичен обект се вижда образа на Богороди-
ца и младия Исус, композицията е възстановена като известния иконографски 
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сюжет Богородица-Одигитрия (Пътеводителка). По лицевата страна на втория 
керамичен къс лесно може да се проследи свитата пред гърдите дясна ръка в 
благоставящ жест и част от химатий4. Поради единичността на тези артефакти 
не може да се твърди със сигурност, че принадлежат на групата на малките ква-
дратни икони. 

Проучванията на Дворцовия манастир и събрания изследователски мате-
риал позволяват да бъде проучена групата на иконите с дъговидно изрязан горен 
край. „С дъговидния си край и взаимната функционална връзка с изработените 
заедно с тях в ателието псевдоколонки, полуцилиндрични арки с П-образен про-
фил и няколко вида плочки с конкавно изрязани стени (триъгълни, трапецовид-
ни и др.), тази разновидност на малките икони е от особена важност, тъй като 
с изучаването ѝ, както ще видим, се допринася за осветляване на един от най-
трудните въпроси относно мястото, което керамичната иконопис заемала в ол-
тарната предграда и изобщо в декоративната система на някои от богатите сто-
лични църкви от края на IX – първите две-три десетилетия на X в.“ [14] Въпреки 
фрагментарността на иконите, са реконструирани размерите на керамичните 
плочки, върху които са представени иконографските сюжети, а те са следните: 
дължината 15.0 см., широчина 12.0 см. и дебелина на керамичния череп 0.4-0.6 
см., като в долната си част, всяка керамичната повърхност имат лека конкавна 
извивка, която е с дълбочина от 0.5 см. Върху изследваните артефакти са пред-
ставени двойни портрети на светци в цял ръст. Статичната композиция не е 
поставена в рамка, поради функционалното място, което заема в олтарната пре-
града. Изображенията са запазени предимно чрез своята тонална рисунка, което 
затруднява определянето на използваната от керамиците палитра с цветни гла-
зури. Иконографските образи са създадени чрез плоскостно-линеарния език на 
контурната линия, която е положена върху естествения цвят на бисквитирания 
керамичен череп на плочките. При някои образци има следи от допълнителното 
почти живописно моделиране на изображението чрез допълнителни топли то-
нове, които не са запазени в своята цялост. Причината за композирането на две 
фигури в едно изобразително поле е общност в техните житийнифакти. Сред 
по-запазените иконни изображения са тези на свети Петър Александрийски и 
свети Йоан Златоуст, свети Амвросий, свети Анастасий Велики и свети Кирил 
Александрийски с други църковни светци. Имената на изобразените санаписа-
ни с цвета на контура в отвесен ред от страни или между тях. 

В групата на иконите с дъговидно изрязан горен край попадат и два фраг-
мента от ателието при Кръглата църква. Артефактът е реконструиран като ико-
на с профилирана релефна рамка. Формата на керамичната плочка, не повтаря 

4 химатий – иконата отразява вярата на Църквата в Иисус Христос като Богочо-
век и иконографски това се изразява чрез цвета на Неговите одежди. Като правило, на 
иконите Христос се представя в червен хитон (долната дреха) и син химатий (горния 
плащ). Червеният цвят символизира човешката Му природата, а синия – Божествената. 
Обикновено на дясното рамо на хитона може да се види златна ивица (клав) – знак на 
царско достойнство.
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тази на представените по-горе икони с дъговиден край, а по-скоро имитира 
единичен декоративен елемент известен като аркатура5. Фигурата е представе-
на в поза Оранта6, за което се съди единствено по запазената лицева повърх-
ност на единия керамичен къс. „От стоящото в ръст изображение е оцеляла 
дясната половина от тялото с поставена пред гърдите насреща длан на ръка-
та. Трите букви HCI над рамото са недостатъчни за предположения относно 
представената.“ [14] Всеки следващ артефакт, макар и с фрагментарен харак-
тер, подчертава значимостта и мястото, което заема керамичната иконопис в 
средновековната българска култура. 

Групата на малките икони включва още една последна подгрупа, тази на 
релефните икони. За този дял от иконописното творчество на преславските ке-
рамици се съди предимно от археологически материал открит в ямите за про-
изводствен брак към производствените комплекси в местностите Патлейна и 
Тузлалъка. До откриването им знанията за този раздел от преславската худо-
жествена керамика се изчерпват с три находки: фрагмент с благославящ светец, 
няколко релефни оцветени къса от керамична рамка и една моделирана малка 
глава на светец от Патлейна. Откритите керамични артефакти са част от релеф-
ни икони с приблизителни размери на страните, дължина 26.0 см., широчина 
24.0 см. и дебелина 0.5 см. 

Иконите от Тузлалъка са създадечрез ръчен метод на формуване в пред-
варително изработени калъпи. По пластичен начин върху иконата е представе-
на класическата иконографска сцена Разпятие. Христос е изобразен жив, в духа 
на раннохристиянската традиция, а Богородица и Йоан Богослов са предста-
вени от двете му страни в спокойни пози на Дейсис (молене). Това догматично 
тълкуване на композицията Разпятие се наблюдава във византийското изку-

5 аркатура (на латински: arcatūra) е стенна декорация във вид на единична, или 
поредица от неголеми, глухи арки без реални отвори, опиращи се на добре очерта-
ни колонки, пиластри или конзоли. Аркатурата няма конструктивна функция, а само 
декоративна,може да бъде изработена както на вътрешна стена, така и на фасадата. Най-
често това са слепи аркади, т.е. прилепени към стената, обикновено под корниза или 
като част от него. В някои случаи аркатурата представлява пояс от такива слепи арки, 
които допълват колоните на кронщайна. Тя може да бъде разчленена или непрекъсната, 
като непрекъснатата образува аркатурен пояс или фриз.

6 Оранта – е религиозен термин за човек в молитвена поза с вдигнати нагоре ръце. В 
раннохристиянското изкуство се изобразява като молеща се фигура в цял ръст с вдигна-
ти до нивото на лицето ръце с длани, обърнати към зрителя. В православната иконогра-
фия орантата е един от основните видове изображения на Пресвета Богородица. На нея 
Богородица е изобразена най-често без Младенеца, в пълен ръст, с вдигнати нагоре ръце 
и разгърнати длани – традиционния жест на застъпническа молитва. При допоясното 
представяне на Богородица, в центъра на изображението, в кръг е изобразен Младене-
цът, а вдигнатите ръце и на двамата са жестове на благославяне. Това е единственият 
иконографски тип на Пресвета Богородица с Младенеца, където и двамата са изобразе-
ни „анфас“. Според някои изследователи именно този иконографски тип е най-древни-
ят, докато други учени предполагат за термин на неговото възникване едва 11. – 12. век. 
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ство до края на XI в. За съжаление всички късове с релефни образи са от икони, 
изхвърлени в ямите за бракувана керамика, но въпреки това представят една от 
най-малко познатите страни от дейността на преславските керамици. Изразни-
те средства и техническите възможности на керамичната технология налагат 
многообразие в първоначално заетите от християнския Изток и византийския 
двор иконни образи. „Плоскостното решените иконографски сюжети и типо-
ве се оказали лесно постижими за керамичната техника, която керамиците от 
Тузлалъка владеели до съвършенство. С нейните средства не е било трудно да 
се осмисли и предаде както емоционалната изразителност на силуета с ритъма 
на линията и цветните тонове, така и дълбокото съдържание и експресивност 
на образите.“ [15]

Могъщият народ се утвърждава във времето чрез културата, която съз-
дава. Феноменалната преславска иконопис, като безспорен художествен факт, 
очертава по-релефно мястото и значението на старобългарската култура в 
средновековна България през IX-Xв. Разцветът, до който достига България по 
време на управлението на цар Симеон е резултат от изявата му като книжо-
вник, сановник, строител-новатор, традиционалист и войн. Мащабното строи-
телство, различните художествени ателиета, кипящата книжовна дейност само 
утвърждават величието и неприкосновеността на царската власт. Те стават 
реален израз в очите на хората на великолепието на Симеоновия век. Всички 
изкуства от този период впечатляват със своята мащабност, изящество и съ-
вършенство. 
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ОБЪРНАТАТА КЛАСНА СТАЯ –  
ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО НА XXI ВЕК 

Наталия И. Витанова

THE FLIPPED CLASSROOM –  
TECHNOLOGY OF EDUCATION OF THE XXI CENTURY

Natalia I. Vitanova

ABSTRACT: This article attempts to present the flipped classroom as one of the educational 
technologies of the future. Presented are its gist, the different models of the flipped class-
room, its positives and its negatives.

KEY WORDS: future, education, technology, flipped classroom.

Изследването е финансирано по проект „Актуални проблеми на мениджмънта на 
класа“ № РД-08-87/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски универси-
тет „Епископ Константин Преславски“.

Няма нищо по-силно от идея, чието време е дошло. В този контекст може 
да се каже, че е дошло времето на технологиите като възможност за реализи-
ране на съвременните цели на образованието. Векът на индустриализацията е 
в миналото, днес е времето на информатизацията. В сравнение с миналия век 
условията драстично са променени. В съвременния свят количеството на ин-
формацията нараства експоненциално и като следствие от това знанията много 
бързо остаряват. За успешното лично и професионално функциониране в съ-
временното общество, ученикът трябва да се научи бързо да управлява пото-
ка от разнообразна информация, да реагира гъвкаво на значителни промени и 
систематично да подобрява уменията си.

Промените, които настъпват в света през последното десетилетие, опре-
делят нови обществени изисквания по отношение на образованието. „Най-ва-
жният елемент от политиките за стабилно развитие на всяко общество следва 
да бъдат инвестициите във възпитанието и образованието на децата (…). Осъ-
ществяването на тези инвестиции не може да се реализира без наличието на 
стройна система от връзки и взаимодействия на институционално ниво (…)“ 
(Николов, Н., 2017, с.107). Без фундаментална ревизия на целите на образова-
нието и системата за организиране на работата на училището е трудно учени-
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ците да се адаптират към новите социални условия и „информационния бум“. 
Ако по време на индустриалната епоха приоритетната цел на образованието 
е усвояването на цялото количество знания, до които човечеството е дости-
гнало в хода на своето развитие, то в новите социално-икономически условия 
личността на ученика излиза на преден план — неговата способност за само-
определение и самореализация, да взема самостоятелни решения и да ги при-
вежда в изпълнение, рефлексия на собствената си дейност и др. В този контекст 
„качествените услуги се постигат чрез перманентното актуализиране на обра-
зователните политики, стратегии и технологии във всяка образователна инсти-
туция“ (Dermendjieva, G. Dyankova, 2018).

Постмодерното образование е изправено пред множество предизвика-
телства. Едно от тях е свързано с разнообразяването на процеса на обучение, 
така че той да удовлетворява все по-нарастващите потребности на обучавани-
те. Въпросът е дали нивото на познание, което актуалната образователна систе-
ма предлага на детето е в съответствие с изискванията на новото време? Отго-
ворът е по-скоро – не. Защото образованието след 15–20 години ще е много раз-
лично от това което днес познаваме. Вероятно в бъдеще традиционната класна 
стая ще изчезне. „Новата“ класна стая ще даде възможност на всеки ученик да 
учи със собствено темпо, в съответствие с личната си учебна програма. „Сил-
ните“ ученици ще могат да се движат напред сами, докато „слабите“ ученици ще 
получават повече внимание и подкрепа, благодарение на бързата обратна връз-
ка в рамките на програмите и времето, освободено специално за тях от учителя. 

Традиционната система за оценяване също ще се промени. Чрез компю-
трите днес могат автоматично да се проверяват не само тестовете, но и есетата, 
да се разпознават образи, да се оценява степента на участие в колективна рабо-
та, да се събират данни за успешното решаване на всяка задача в хода на цялото 
обучение в училище. Много вероятно е оценяването в бъдеще да се извършва 
по сложни параметри: личен напредък, обем и дълбочина на усвоения матери-
ал, оценка на уменията за комуникация, сътрудничество, творческо мислене, 
критично мислене, способност за поведение в дигиталната среда. 

Учебникът ще престане да бъде книга и ще се превърне в цифрова обра-
зователна среда, в която ще бъде възможно да се придобият знания под форма-
та на тестове, видеоклипове, симулатори, анимации и други масови формати, 
характерни за цифровите медии, чрез него учениците ще могат да обсъждат 
това, което са научили, да представят на външния свят резултати от изследва-
ния и проекти, в които са участвали, да сравняват себе си с другите, да споделят 
успехите си с приятели. 

Родителите неусетно ще започнат активно да участват в образователния 
процес, получавайки известия за живота на детето в училище чрез мобилен 
телефон. Ще се появят образователни приложения, които ще генерират отчети 
за напредъка на детето, ще дават методически указания за това как родителят 
може да помогне на детето да научи определена тема – къде да отиде, какво да 
види, какво да прочете.

Обърнатата класна стая – технология на обучението на XXI век 
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Изправени пред тези бъдещи реалности образованието трябва да търси 
технологии, чрез които да удовлетвори потребностите на поколението, което е в 
училищната институция. Една от възможните технологии е обърната класна стая.

Кратка история
За родоначалници на обърната класна стая се приемат Джонатан Берг-

ман (Jonathan Bergman) и Аарон Самс (Aaron Sams). През 2007 година те раз-
виват тази идея, обмисляйки как да предадат образователното съдържание на 
спортисти, които често отсъстват от учебните часове. За развитието на тази 
идея им помага публикация в сп. Times от 10 декември 2006, в която пише: 
„американските училища със сигурност не са замразени във времето, но като се 
има предвид темпото на промените в други области на живота, нашите общест-
вени училища стават като останки от миналото. Децата прекарват по-голямата 
част от деня, както правят прабабите и прадядовците: седят в редици, слушат 
урока, който учителят преподава, пишат драсканици в тетрадките и четат учеб-
ници, които са остарели в деня на тяхното публикуване“. Джонатан Бергман си 
спомня, че през пролетта на 2007 г. Аарон Самс му показа статия за софтуерен 
продукт, който позволява да се създаде Power Point слайдшоу, което включва 
гласови и текстови бележки. Този продукт се превръща във видео файл, който 
лесно се разпространява онлайн. След това започват да публикуват учебни ма-
териали онлайн, така че учениците да имат достъп до тях (https://www.ispring.
ru/elearning-insights/perevernutyi-klass-tekhnologiya-obucheniya-21-veka).

Същност на обърната класна стая
Обърнатата класна стая вече не е новост, а добре работеща практика в 

много страни. Тя е една от новите технологии за обучение, при която за разлика 
от традиционното обучение, учениците се запознават с новото учебно съдър-
жание извън пределите на класа. Учениците сами усвояват новата информа-
ция или по-честият вариант е учителят да им изпраща кратки видеоклипове, 
с които те се запознават вкъщи. Времето в клас на следващия ден се използва 
за по-добро усвояване на новите знания чрез дискусии, допълнителни упраж-
нения, решаване на казуси и др. В обърната класна стая предоставянето на 
съдържание става чрез видео уроци, задачи, тестове за себеоценка, онлайн дис-
кусии, цифрови изследвания и четене на текст. Според Honeycutt „обърнатата 
класна стая дава възможност за осъществяване на преход от среда, фокусира-
на върху обучителя, към среда, фокусирана върху учащия, от индивидуални 
стратегии към стратегии на сътрудничеството. Обръщането може да включва 
или не модерна технология. Видеоклипове и други технологични инструменти 
могат да бъдат ефективни в обърнатата класна стая, но те не са задължител-
ни“ (Honeycutt, 2014). Подобно мнение споделят и Bergmann и Sams. Според 
тях “в същността си обръщането на класна стая съдържа в себе си отнемането 
на енергията от обучителя и пренасочването ѝ към обучаващите се и впослед-
ствие използването на образователни инструменти за подобряване на учебната 
среда. Образователните инструменти включват, но не се ограничават до изпол-
зването на технологии” (Bergmann, Sams, 2012).

Наталия И. Витанова
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Jeremy F. Strayer, преподавател от университета в Охайо, създава рамката 
на обърнатата класна стая. Той пише, че „широкото използване на образовател-
ната технология за предоставяне на учебното съдържание извън учебния час 
е от основно значение за идеята за обърната класна стая. Активното обучение 
по време на учебния час е втората необходима част. Тези две части променят 
основния процес на обучение“ (Strayer, 2012).

Фундамент на обърнатата класна стая е философията на конструктивиз-
ма. Ученето е активен, социален процес. Учащите използват предишния си опит 
и съществуващите знания, за да изградят разбиране за новото учебно съдър-
жание. Обърнатата класната стая се основава на „активното учене“ което се от-
нася до всичко, което включва учениците в правенето на нещата и мисленето 
за нещата, които вършат. Обърнатата класна стая подкрепя този тип обучение, 
тъй като демонстрира на обучаемите фундаментални концепции чрез онлайн 
текстове, видеоклипове и дейности преди присъствения час и гарантира, че 
времето в час ще даде възможност на учащите се да упражняват активно когни-
тивните си функции. Формиращата обратна връзка, предоставена по време на 
обърнатата класна стая, помага на преподавателя да променя погрешните схва-
щания, за да гарантира, че учащите са способни да „организират своите нови 
знания по начин, който е по-разбираем за бъдеща употреба“ (Brame, 2013).

Според Bransford, Brown и Cocking при задълбочено учене учениците 
трябва: 

• да развият стабилна основа от знания, основани на факти; 
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• разбиране за това как да се използва това знание в рамките на конкрет-
на концепция/рамка;

• използване и приложение на тези знания в редица контексти (Bransford, 
Brown, Cocking, 2000).

Могат да се посочат два основни фактора, които съдействат за реализа-
цията на обърната класна стая: 

• преобладаващо разпространение на онлайн видеа, материали и ин-
формация;

• ниски учебни постижения на учениците в границите на традиционно-
то обучение.

При обучение в условията на обърната класна стая е характерно използ-
ването на Podcast, Vodcast, Pre-vodcasting. Podcast е звуков файл, който е съз-
даден по подразбиране чрез интернет. Учениците могат да изтеглят Podcast на 
устройствата си (стационарни или мобилни) и да ги слушат. Vodcast е видео по 
поръчка, като Podcast, но само с видеофилми. Pre-Vodcasting е първоначалното 
наименование на обърната класна стая — учителят създава vodcast на учебното 
съдържание, а учениците могат да се запознаят с него преди занятието на което 
то ще бъде представено.

Достъпът до учебните ресурси може да се имплеминтира по различни 
начини:

• изходният файл се намира на един от интернет ресурсите, учениците 
получават връзка към него и го преглеждат онлайн;

• файлът се изтегля от учителя и се поставя на неговия професионален 
уебсайт, страница в социалната мрежа или специално създадена група;

• видеоматериалите се намират в услугата за хостване на файлове, уче-
ниците го изтеглят и гледат;
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• видеоматериалите се записват на дискове и се разпространяват сред 
учениците за самостоятелно изследване.

Работата в клас се посвещава на сложни теоретични въпроси, които въз-
никват у учащите в процеса на изпълнение на домашната работа (не повече от 
25–30% от времето). Под наблюдението на учителя в клас учениците решават 
практически и изследователски задачи. След работата в клас учащите довърш-
ват вкъщи практическите задачи, решават тестове за затвърдяване на знанията.

Моделът на обърната класна стая предпоставя учениците по-активно да 
усвояват новия учебен материал. Дискусиите, които след това се провеждат в 
класната стая, дават възможност за включване и изява и на най-тихите и сра-
межливи ученици, и им помага да се научат как правилно да формулират ми-
слите си. Моделът дава възможност и за работа в група. Обсъждайки знанията, 
придобити в групата и работещи по проекти, учениците имат възможност да 
задават въпроси на учителя, да спорят помежду си и да усъвършенстват своите 
комуникативни умения. Учителят в обърната класна стая е в ролята на консул-
тант. Като такъв той следва да поощрява учениците, търсещи самостоятелна 
работа, да ги мотивират да търсят материали извън регламентираното учебно 
съдържание и да работят в групи.

Възниква въпросът: Колко често да се провеждат уроци в условията 
на обърната класна стая? Вероятно отговорът не е еднозначен. Но може да се 
каже, че изграждането на целия процес на обучението (респ. на образованието) 
е нежелателно. Ако обучението е изградено само по този начин, то радикално 
ще се промени не само развитието на децата, но и образователна система като 
цяло. Когато се премине към друга връзка (а при този модел, като правило, 
учителят се заменя), учениците може след това да имат проблеми в рамките 
на традиционното обучение, тъй като ще свикнат да се запознават с онлайн 
материалите у дома, в комфортна обстановка. За да се избегнат подобни не-
доразумения е препоръчително обърната класна стая да се използва няколко 
пъти през учебната година. Така учениците няма да имат време да свикнат с 
този модел, но ще получат стимул за самостоятелно развитие и ще се научат, че 
работата в класната стая може да бъде организирана по различни начини. 

Четири стълба на обърната класна стая
Hamdan, McKnight & Arfstrom представят четири стълба на обърнатото 

обучение. Обърнатото обучение се фокусира върху удовлетворяването на ин-
дивидуалните потребности за знания на ученика чрез ясен набор от правила, 
по начин различен от установената методология. Четирите стълба на FLIP спо-
ред тях са: гъвкава среда, култура на учене, планирано съдържание и професи-
онален обучител.

1. Гъвкава среда: при използването на тази технология може да се очаква 
учебните часове да бъдат „донякъде хаотични и шумни“; сроковете и оценките 
по време на обучението също са гъвкави. Обърнатата класна стая позволява 
разнообразен режим на обучение; учителят често пренарежда учебното съдъ-
ржание, за да включи работа по групи, независими проучвания, представяне и 
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оценяване. Той създава гъвкава среда, в които обучаващите се да избират кога 
и къде да учат.

2. Култура на учене: класната стая е ориентирана към учениците. Роля-
та на обучаваните се променя — вместо да са продукт на обучението, те са в 
центъра на обучението, където могат активно да трупат знания, да участват 
в собственото си оценяване. Учащите могат да ускорят своето обучение, като 
преглеждат съдържанието самостоятелно, а преподавателят може да се възпол-
зват от срещите „лице в лице”, за да обясни, затвърди и обобщи учебния мате-
риал.

3. Планирано съдържание: от учителя се изисква предварително да пла-
нира съдържанието и да прецени какво трябва да преподава директно, така че 
времето в класната стая да може да се използва за преподаване на стратегии за 
активно обучение, обучение на връстници, проблеми по време на учене, лидер-
ство и др.

4. Професионални обучители: учебните видеоклипове, използвани 
за обърнатата класна стая, не могат да заместят учителя. В модела на обър-
натата класна стая квалифицираният учител е по-важен от всякога и често е 
по-взискателен от традиционния. Той трябва да може да определя кога и как 
да променя инструкциите към групата съобразно индивидуалните нужди на 
обучаемите и как да протичат срещите „лице в лице” (Hamdan, McKnight & 
Arfstrom, 2013:5–6).

Модели на обърнатата класна стая
• Стандартна обърната класна стая: на обучаемите се възлага „домаш-

на работа“ – гледане на видеоклипове и четене на материали, свързани 
със съдържанието на обучението на следващия ден. По време на ча-
совете обучаемите прилагат на практика това, което са научили чрез 
традиционните учебни занятия, като преподавателят има възможност 
да обърне внимание на всеки от обучаемите.

• Дискусионно-ориентирана обърната класна стая: учителят препо-
ръчва за гледане видеоклипове или текстове, видеоклипове в YouTube 
и други ресурси, свързани с темата. След това се отделя време за диску-
сия и изследване на темата. Този модел е подходящ за използване при 
теми от областта на историята, изкуството, езиците.

• Демонстрационно-ориентирана обърната класна стая: подходяща 
за теми, които изискват обучаемите да запомнят и да повтарят точно 
определени действия, например в областта на химията, физиката, ма-
тематиката. Най-полезно е да се използва видео демонстрация, коя-
то може да бъде спряна на пауза, върната назад и преглеждана много 
пъти. При този модел преподавателят използва софтуер за запис на ек-
рана, за да покаже детайлно действията си по начин, който позволява 
на обучаемите да следват собственото си темпо.

• Фалшива“ обърната класна стая: този модел е подходящ за по-малки-
те ученици, за които истинската домашна работа все още не е подхо-
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дяща. Вместо това тези ученици гледат обучителния видеоклип в клас, 
като получават възможност да преглеждат материалите със собствено 
темпо. През това време учителят може да насочи вниманието си към 
всеки ученик и да предложи индивидуална подкрепа.

• Обърната класна стая по групи: този модел насърчава обучаваните да 
се учат един от друг. Обучението започва по същия начин с учебни ви-
деоклипове и други ресурси, споделени преди часа. Промяната настъп-
ва по време на часа, когато задачата за деня трябва да бъде изпълнена в 
група. Този формат мотивира обучаваните да се учат един от друг и им 
помага да обяснят отговорите си и избора си.

• Виртуална обърната класна стая: използва се предимно в универси-
тетското образование. Някои преподаватели в колежи или универси-
тети дават достъп до учебни видеоклипове и текстове, поставят задачи 
и задания, коментират и поставят оценки, използвайки онлайн плат-
форми за обучение. Допуска се индивидуална консултация с обучаем, 
след предварително определена среща. 

• Обръщане на ролите: учебният видеоклип, създаден за целите на 
обърнатата класна стая, не трябва да започва и свършва с обучителя. 
Обучаемите също могат да използват видеоклипа, за да демонстрират 
по-добре уменията си. Например, поставя се задача на обучаваните да 
се включат в различни ролеви игри, за да покажат компетентност или 
да запишат собствени видеоклипове, свързани с любим предмет, или 
да създадат ръководство като: “научи преподавателя” (7 Unique Flipped 
Classroom Models -- Which is Right for You?, 2016).

Като предимства на технологията Обърната класна стая могат да 
се посочат:

• учениците се запознават с новата информация в домашна обстановка;
• не са притиснати от фактора време; 
• имат възможност да изгледат видеоматериалите няколко пъти, без да 

изпитват притеснение;
• технологията е много подходяща за ученици, при които се налага от-

съствие от занятия поради заболяване;
• след урока следва и онлайн тест за обратна връзка с преподавателя;
• учениците работят и учат в електронна среда, различна от училищната;
• чрез нея се развива чувството за отговорност тъй като учениците сами 

трябва да се запознаят с новата информация;
• работата в условията на технологията доставя удоволствие, творческа-

та атмосфера, зарежда с оптимизъм;
• чрез нея успешно се интегрират различни възможности за активизи-

ране на мисленето и въображението на учениците и се създава прият-
на емоционална среда.

Резерви и критики – какви са негативите?
Обърнатата класна стая има някои недостатъци, както за учениците, така 

и за учителите:
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• за учениците, които нямат достъп до компютър извън училищната 
среда, възниква проблемът с подготовката (гледане на учебни виде-
оклипове, онлайн текстове и др.); 

• възможно е учениците да се противопоставят на технологията, защото 
това увеличава личната им отговорност;

• в процеса на самостоятелно учене съществува риск – обучаваните зна-
чително могат да изостанат от съучениците си; 

• обърнатата класна стая води до прекомерна употреба на информаци-
онно-комуникационни технологии, което за някои хора е неприемли-
во (моделът на обърнатата класна стая, в която се разчита основно на 
учебни видеоклипове (особено, ако те са много дълги), е аргумент за 
това твърдение); 

• при обърнатата класна стая, която разчита на учебни видеоклипове, 
както и при традиционната класна стая, е възможно учениците да не 
разберат материала, който слушат или гледат.

• подготовката и създаването на качествени видеоклипове и онлайн тек-
стове отнема повече време и усилия на учителите, възможно е, да се 
наложи и допълнително финансиране за обучение на учителите.

Моделът на обърнатата класна стая лесно може да бъде сгрешен. Въпреки 
че идеята е ясна, ефективното обръщане изисква внимателна подготовка. За-
писването на видеоклипове и други ресурси изисква усилия и време от страна 
на учителя, а елементите за присъствено и неприсъствено време трябва внима-
телно да се интегрират, за да могат обучаваните да разберат модела и да бъдат 
мотивирани да се подготвят за час. Записването на видеоклиповете не е истин-
ското предизвикателство. Истинското предизвикателство е какво да се прави 
с допълнителното време в часа. В резултат на това въвеждането на обърнатата 
класна стая може да означава допълнителна работа и може да изисква нови 
умения за учителя. 

Обърнатият клас може да се сбърка и с дистанционното обучение. Разли-
ката е на повърхността – времето на работа „лице в лице“ в клас остава непро-
менено, само съдържанието му се променя фундаментално.

За да се избегнат подобни рискове, е необходимо въвеждането на тази 
технология да се направи плавно.

Трудности, свързани с въвеждането на обърнатата класна стая в ма-
совото училище

• Основният проблем при въвеждането на обърнатия модел е значител-
ното увеличаване на натовареността на учителя по време на преходния 
период и необходимостта от овладяване на инструменти, необходими 
за разработване на онлайн съдържание.

• Учителите, които използват тази технология, могат да имат проблеми с 
колегите си, особено ако средната ефективност в обърнатите класове е 
значително подобрена.
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• Технологията може да не се харесва и одобрява както от някои учени-
ци, така и от техните родители. 

За да се въведе по-масово в училище тази технология, е необходимо:
• наличие на повече научни публикации за ползите от обърнатото обра-

зование, което ще даде възможност за неговата легитимация;
• подкрапа от официалните образователни власти за въвеждане на тех-

нологията в масовото училище; до тогава тя ще се експериментира и 
използва от учители ентусиасти.

Обърнатата класна стая променя ролята на учителя, който става в по-го-
ляма степен съветник и ментор на обучаваните, като ги мотивира да са активни 
и да работят в групи. Променя се и ролята на учениците, тъй като голяма част 
от тях са пасивни участници в образователния процес и очакват готови ин-
струкции. Моделът на обърнатата класна стая дава възможност на обучаваните 
да поемат по-голяма отговорност за образованието си и стимул за експеримен-
ти. Подобрената комуникация между тях може да определи динамиката на про-
цеса на обучение. Като най-успешна се смята промяната на приоритетите – от 
просто покриване на учебния материал до работа по овладяването му (Things 
you should know about… Flipped Classrooms, 2012).

Образованието в училището на бъдещето вероятно ще се основава на 
обърнатата класна стая – децата сами ще усвояват нови знания, а в клас ще 
практикуват и усъвършенстват уменията си. Томас Фрийдман пише: „Дайте ми 
дете, обладано от страст да учи и от любопитство към откритията, и ще направя 
тъй, че то да изпревари едно по-вяло дете с висок коефициент на интелигент-
ност. Защото любопитните, амбициозните деца се самообразоват и самомоти-
вират. Те винаги ще бъдат способни да научат как да се учат, особено когато 
стъпват на платформата на плоския свят, където може както да се даунлоудва, 
така и да се ъплоудва (…). Никой не се труди по-упорито над обучението си 
колкото любопитното дете“ “ (Фрийдман, 2006:347). 

Идеалите за развитие и напредък ще са в основата на образованието на 
бъдещето, а фундаменталната цел ще е детето да се научи как да проектира 
собствения си живот. Бъдещото образование ще е персонално фокусирано и 
ще дава възможност за развитие на заложбите и способностите на всяко дете. 
Умението всяко дете да познава себе си и възможностите си ще е от ключово 
значение за неговото развитие и просперитет.

Литература:
1. Фрийдман, Т. (2006). Светът е плосък. Кратка история на XXI век. София. 

Изд. Обсидиан.
2. Николов, Н. (2017). Извънкласните дейности на децата през призмата на ин-

ституционалната и нормативната защита. Сп. Управление и образование, бр. 
13, Бургас.

3. Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: reach every learner in every 
class every day. Washington, DC: International Society for Technology in Education.

Обърнатата класна стая – технология на обучението на XXI век 



694

4. Brame, C. J. (2013). Flipping the Classroom. Center for Teaching, Vanderbilt Uni-
versity. 

5. Dermendjieva, S., G. Dyankova. (2018). Proactive environment in the university 
pedagogic education (Theoretical Quality Framework for Higher Education Servic-
es). В: KNOWLEDGE-International journal Scientific papers Vol.23.1., Institute of 
Knowledge Management, Skopje 2018: 39-44. 

6. Retrieved from http://cft.vanderbilt.edu/teaching-guides/teaching-activities/flip-
ping-the-classroom/

7. Hamdan, N., Patrick McKnight, P., McKnight, K. and Kari M. Arfstrom (2013). 
A Review of Flipped Learning. Flipped Learning Network. Retrieved from http://
www.flippedlearning.org/cms/lib07/VA01923112/Centricity/Domain/41/LitRe-
view_FlippedLearning.pdf

8. Honeycutt, Barbi & Garrett, Jennifer (2014), “Expanding the Definition of a Flipped 
Learning Environment”. Blended and Flipped: Exploring New Models for Effective 
Teaching & Learning: Faculty focus.

9. Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, 
innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193. 
doi:10.1007/s10984-012-9108-4.

10. 7 Unique Flipped Classroom Models — Which is Right for You? Retrieved 25. 1. 
2016 from http://panopto.com/blog/7-unique-flipped-classroom-models-right/

11. Things you should know about…™ flipped classrooms. Educause (2012). Creative 
commons. Retrieved from https://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7081.pdf

12. https://www.ispring.ru/elearning-insights/perevernutyi-klass-tekhnologiya-obu-
cheniya-21-veka.

Наталия Иванова Витанова 
професор, доктор

ШУ „Епископ Константин Преславски“
Катедра „Педагогика и управление на образованието”

град Шумен 9700
ул. „Университетска”115
e-mail: n.vitanova@shu.bg

Наталия И. Витанова



695

ПРОУЧВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕДАГОЗИ

д-р Наташа Л. Колева

РЕЗЮМЕ: Публикацията анализира резултатите от проведено проучване сред 
български учители относно техните цифрови компетентности, според крите-
риите на приетата през 2017 г. Европейска рамка за цифрови компетентности 
на педагозите DigCompEdu. Фокусът на рамката не е върху техническите уме-
ния на педагозите, а в интеграцията на цифровите компетенции и иновации за 
подобряване на образованието и обучението.

The publication analyses the results from the conducted research among Bulgarian teach-
ers about their digital compentencies, according to the European Framework for Digital 
Competencies DigCompEdu from 2017. This European Framework does not focus on the 
teacher‘s technical skills, but on the integration of the digital compentencies and inovations 
for improving the education.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: цифрови компетентности, дигитални компетентности, 
DigCompEdu, учители

Пазарът на труда се променя и развива. Променят се и уменията, ком-
петенциите и квалификациите, от които се нуждаят хората. За да се справят с 
новите изисквания, за да изграждат устойчиви кариери и да бъдат независими 
и отговорни граждани, които допринасят за обществото, хората се нуждаят от 
нов, по-широк набор от компетентности, който включва важни съвременни 
умения, като критично мислене, творчество, цифрови компетентности и рабо-
та в екип. Образованието и обучението играят основна роля за тяхното форми-
ране и развитие.

Европейският съюз предприема различни инициативи за координиране 
на държавите-членки в посока ефективна и адекватна на съвременните изиск-
вания подготовка на учащите със съответните умения, компетенции и квали-
фикации.

Европейски инициативи за управление на наличните умения са:
• ESCO – многоезична класификация на уменията, компетентностите, 

квалификациите и професиите в Европейския съюз, част от стратегия-
та „Европа 2020“. В класификацията ESCO се идентифицират и катего-
ризират уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, 
които са от значение за пазара на труда на ЕС и за образованието и 
обучението, като връзките между различните понятия са систематизи-
рани [8].
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• Европейската „Панорама на уменията в ЕС“ – уебсайт, който предос-
тавя количествена и качествена информация за потребностите и за 
предлагането на умения, за несъответствието между потребностите и 
наличието на умения в краткосрочен и средносрочен план. С помощта 
на данни и тенденции, събрани на равнището на ЕС и от отделните 
държави членки, платформата насочва към най-бързо развиващите се 
професии, както и към тези с най-много незаети работни места. На-
лична е подробна информация по сектори, професии и държави [6].

Сред европейските инициативи за развитие на умения са:
• Препоръките на Европейския съвет относно проследяване на дипло-

мираните висшисти за по-добра информация относно напредъка им 
на пазара на труда от 2017 г. насърчават събирането на сравними дан-
ни за един по-задълбочен сравнителен анализ на резултатите на дип-
ломираните специалисти [5]. 

• План за действие „Предприемачество 2020“ – проект за реализиране на 
предприемаческия потенциал на Европа чрез премахване на съществу-
ващите пречки и възраждане на предприемачеството [4].

• Програма за новите умения, приета през 2016 г., която подчертава 10 
действия за осигуряване на подходящо обучение, умения и подкрепа 
за хората в ЕС;

• Нова Европейска референтна рамка за ключови компетентности, не-
обходими на гражданите за личностна реализация и развитие, както и 
за активно гражданско участие, социално приобщаване и трудова зае-
тост [10]. Новата европейска програма за умения засяга реформи в три 
направления: подобряване на качеството и подходящата насоченост на 
придобиваните умения, повишаване на видимостта и съпоставимост-
та на уменията и квалификациите на работната сила, по-добро профе-
сионално ориентиране, съответстващо на уменията [9]. 

• План за действие в областта на цифровото образование на Европей-
ската комисия, който включва 11 действия за по-добро използване на 
цифровите технологии за преподаване, изучаване и развиване на ци-
фрови умения [7].

Приетият през 2018 г. План се базира на три приоритета: по-добро из-
ползване на цифровите технологии за преподаване и учене, развиване на ци-
фрови умения, необходими за живота и работата и подобряване на образова-
нието чрез по-добър анализ на данните и прогнозиране. 

Разработват се рамки за цифрова (дигитална) компетентност на граж-
даните (DigComp), на обучителите (DigCompEdu), на образователните орга-
низации (DigCompOrg) и потребители (DigCompConsumers). През 2016 г. Ев-
ропейската комисия утвърждава рамка за отворено образование (OpenEdu), 
чиято мисия е да разшири достъпа до образование, чрез споделяне на ресурси. 
Предприети са допълнителни проучвания за анализ на обучението, MOOCs 
(MOOCKnowledge, MOOCs4inclusion) и политики за интеграция и новаторско 
използване на цифровите технологии в образованието (DigEduPol).

Наташа Л. Колева
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Рамката за цифрови компетентности на педагозите DigCompEdu обхва-
ща всички нива на образование от ранно детство до висше образование и обра-
зование за възрастни. Рамката обхваща 22 компетентности, систематизирани в 
шест области:

1. Професионална ангажираност
2. Цифрови ресурси
3. Преподаване и учене
4. Оценяване
5. Овластяване на учащите
6. Подпомагане на цифровите умения на обучаемите
Фокусът на рамката DigCompEdu не е върху техническите умения на пе-

дагозите, а в интеграцията на цифровите компетенции и иновации за подо-
бряване на образованието и обучението. Рамката е разработена от изследова-
телския център на Европейската комисия JRC. Според доклад на Европейската 
комисия от 2019 г. (Assessment of tools and deliverables under the framework for 
European cooperation in education and training (ET2020) Final Report) [11] ре-
дица европейски държави адаптират националните си образователни полити-
ки с цел повишаване на цифровите компетентности на педагозите. През 2017 
г. Австрия приема национална цифрова образователна стратегия „Училище 
4.0 – нека да бъдем дигитални“, в Кипър е създаден специален уебсайт за обу-
чение на учители за повишаване на цифровите им компетентности. В Германия 
още през 2016 г. е приета Стратегия „Образование в дигиталния свят“. В Есто-
ния цифровото обучение е интегрирано в различни аспекти на образование-
то, включително промени в националната учебна програма, предоставяне на 
необходимите дигитални инструменти на учащите и учителите, включително 
в образованието на учителите. В Гърция от 2017 г. е добавен като приоритет 
в образователния тригодишен план постепенното увеличаване на цифровите 
възможности на всички образователни нива, в Испания е въведена съответна 
рамка за цифрови умения за учители с цел подобряване на преподаването на 
умения за ИКТ. Финландия утвърждава през 2016 г. „нова цялостна училищ-
на програма“, която има за цел да направи страната водеща за съвременното 
обучение до 2020 г. Един от подходите е във всяко училище да има учители 
наставници за подкрепа и насоки на техни колеги при въвеждане на нови (ци-
фрови) методи на обучение. Във Франция от 2017 г. е въведен училищен план 
за цифрово обучение на учители, включващ и онлайн платформа с ресурси за 
цифрови методи на преподаване. В Хърватия в рамките на проект от 2014 г. за 
електронни училища се разглежда ниското ниво на дигитална грамотност в 
хърватските училища. Програмата има многобройни мерки и включва обуче-
ние на персонала и преподавателите в 151 пилотни училища. Португалия про-
вежда множество инициативи, насочени към използването на мобилни техно-
логии в училище. През 2017 г. стартира инициатива за цифрова компетентност 
и предоставяне на цифрови образователни ресурси за модернизиране на мето-
дите на преподаване и обучение.

Проучване на цифровите компетентности на българските педагози
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Европейски проучвания показват, че образователната система в Бълга-
рия не използва достатъчно ефективно потенциала от въвеждане и използва-
нето на съвременните информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в 
образователния процес, като съществен фактор за подобряване на постижени-
ята на децата и учениците в овладяването на ключови компетентности. Според 
данни от 2018 г. България е класирана на предпоследно място в категорията за 
човешки капитал, тъй като 2/3 от населението няма цифрови умения, а броят на 
дипломираните специалисти в областта на науката, техниката, инженерството 
и математиката (STEM) не нараства, въпреки задълбочаващия се недостиг на 
кадри [3]. 

Формирането и повишаването на цифровите компетентности у младите 
хора изисква техните учители също да развиват своята цифрова грамотност. 
Европейската рамка за цифрова компетентност на педагозите DigCompEdu оп-
ределя набор от цифрови умения, които са специфични за учителската профе-
сия и позволяват на педагозите да се възползват от потенциала на цифровите 
технологии за повишаване на качеството на образование и иновации.

Предложената рамка има модел на прогресия и е предназначена да помог-
не на педагозите да идентифицират своите силни и слаби страни, като описва 
различни етапи или нива на развитие на цифровите умения. За улеснение тези 
етапи на компетентност са свързани с шестте нива на компетентност, използ-
вани от Общата европейска референтна рамка за езиците (CEFR), вариращи от 
A1 до C2. От концептуална гледна точка, CEFR организира шестте нива в три 
блока, като нивата А1 и А2, В1 и В2 и С1 и С2 са тясно свързани, а между нивата 
А2 и В1 има скок, съответно между B2 и C1. 

Тъй като нивата на CEFR са популярни и широко прилагани, за педагози-
те е лесно да разбират и оценяват индивидуалното си ниво на цифрова компе-
тентност. Тази компетентност се оценява по отделно за всяка от шестте области 
и може да се различава значително в различните области. Това дава възмож-
ност за концентриране върху специфичните нужди за развитие на учителите. 

За всички компетенции, прогресирането на нивата на владеене е кумула-
тивно – всеки дескриптор на по-високо ниво включва всички дескриптори на 
по-ниско ниво, с изключение на първо ниво, Новак (A1). Тези етапи и логиката 
на тяхното развитие са вдъхновени от преработената таксономия на Блум. В 
първите два етапа на DigCompEdu – Новак (A1) и Изследовател (A2), педаго-
зите усвояват нова информация и разработват основни цифрови практики; на 
следващите два етапа – Интегратор (В1) и Експерт (В2), прилагат, разширяват 
и отразяват своите цифрови практики; на най-високите етапи – Лидер (С1) и 
Пионер (С2), педагозите предават своите знания, критикуват съществуващата 
практика и разработват нови практики.

В периода април – май 2019 г. е проведено онлайн анкетно проучване, 
съставено по рамката DigCompEdu. В проучването участват 225 учители от 
цяла България, 26 в детска градина, 48 в начална степен на образование, 26 в 
основна степен, 87 в средна образователна степен.

Наташа Л. Колева
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Фигура 1

Първият раздел на DigCompEdu обхваща професионалната среда на пе-
дагозите – работа с технологии, свързани с професионалните взаимодействия 
на педагозите с колеги, обучаеми, родители и други заинтересовани страни, с 
личностното им професионално развитие и колективното израстване на ин-
ституцията. По първия критерий в този раздел – “Организационна комуника-
ция”, най-голяма част от учителите са на равнище В2 – 29%. Те умеят да избират 
най-подходящия канал, формат и стил за дадена комуникационна цел и кон-
текст; адаптират ефективно комуникационните си стратегии към конкретната 
аудитория. Малко по-малко от учителите са посочили А2 за своето ниво на ор-
ганизационна комуникация – 24,3%. Това са учители, които използват цифрови 
технологии за комуникация с учащи, родители, колеги, помощен персонал.

Фигура 2

Проучване на цифровите компетентности на българските педагози
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Фигура 3

В професионалното си сътрудничество с колеги и съмишленици (крите-
рий 2), най-голяма част от респондентите са интегратори (В1) – 32,5%. Те из-
ползват цифрови общности, за да проучват нови педагогически ресурси, ме-
тоди и нови идеи; в рамките на организацията и извън нея използват цифрови 
технологии за споделяне и обмен на ресурси, знания и мнение.

Третият критерий “Анализ и критична оценка” е насочен към индивиду-
ално и колективно осмисляне, критична оценка и активно развитие на собст-
вената дигитална педагогическа практика и тази на образователната общност. 
Преобладаващата самооценка по този критерий е отново В1 – 31,6% от учите-
лите се стремят да подобряват и да актуализират своята дигитална педагогиче-
ска компетентност чрез експериментиране и обучение с колеги и обмисляне на 
нови педагогически подходи, реализирани с цифрови технологии.

Последният аспект, който се отнася до професионалната ангажираност 
на педагозите, е тяхното непрекъснато професионално развитие. Най-голяма 
част от анкетираните – 40,4% декларират високата си мотивация за усъвър-
шенстване и развитие, като се оценяват като експерт (В2). Учителите заявя-
ват, че използват интернет за професионално развитие, напр. чрез участие в 
онлайн курсове, уебинари или консултации с дигитални учебни материали и 
видео уроци, използват официален и неформален обмен в професионални он-
лайн общности, като източник за своето професионално развитие. Почти 21% 
от респондентите са дигитално по-уверени в професионалното си развитие, 
като освен в онлайн общности се включват активно в онлайн обучения, които 
избират според избраната посока на развитие и стил на учене, същевремен-
но и допринасят за подобряване на курсовете чрез предоставяне на обратна 
връзка.
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Фигура 4

Вторият раздел в DigCompEdu засяга уменията на учителите да намират, 
оценяват и подбират цифрови ресурси за обогатяване и подобряване на пре-
подаването и ученето; да съобразяват специфичните учебни цели, контекст, 
педагогически подход и учебна група при избора на цифровите ресурси и пла-
ниране на тяхното използване. Водещи по показатели 2.1. Избор на цифрови 
ресурси и 2.3. Управление, защита и споделяне на цифрови ресурси са на рав-
нища А2, В1 и В2 с близки стойности – съответно 29%, 26,6% и 25,1% относно 
избора на подходящите ресурси и 39,8%, 23,9% и 17,4% относно управление, 
защита и споделяне на цифрови ресурси.

Създаването на цифрови образователни ресурси и модифициране на 
съществуващи такива (когато са с отворен лиценз) е друго важно умение на 
съвременните педагози, изследвано в критерий 2.2. Резултатите от проучва-
нето показват, че най-голяма част от анкетираните учители са отново на ниво 
А2 – 38,7%. В своите учебни часове те използват офис приложения, за да съз-
дават електронни презентации, работни листи, викторини. Малко по-малка 
част (33,1%) интегрират анимации, връзки, мултимедия и интерактивни еле-
менти в своите образователни ресурси и редактират готови учебни ресурси, 
за да ги приспособят към учебния контекст, конкретна учебна цел или ауди-
тория.

Основна дейност на учителите е преподаването. Това е третият раздел в 
DigCompEdu, който обхваща планиране и внедряване на цифрови устройства 
и ресурси в учебния процес, с цел повишаване на ефективността на препода-
ването; подходящо управление и организация на цифрови учебни интервен-
ции; експериментиране и развиване на нови формати и педагогически методи 
за обучение. Компетенциите в област 3 допълват педагогическите методи и 
технологии на учителя с възможността за изместване на фокуса на учебния 
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процес от учителя към учениците, в съответствие със съвременните тенден-
ции в образователните парадигми. По този начин ролята на един цифрово 
компетентен преподавател е да бъде ментор и наставник за учащите в техни-
те по-автономни учебни начинания. Поради това педагозите трябва да мо-
гат да проектират нови подходи, подкрепени от цифровите технологии, за да 
предоставят насоки и подкрепа на учащите, индивидуално и колективно и да 
инициират, подкрепят и наблюдават както самостоятелните, така и съвмест-
ните учебни дейности.ните учебни дейности.

Фигура 5

Оказва се, че почти 6% от анкетираните български учители не използват 
цифрови устройства и цифрово съдържание в преподаването си, най-голяма 
част – 44,7%, използват наличните технологии в класната стая, като цифрови 
дъски, компютри и проектори, едва 15,9% интегрират цифрови технологии, 
като се съобразяват със социалните условия и начина на взаимодействие, из-
ползват цифрови технологии в преподаването, за да увеличат методологичните 
вариации и създават обучителни сесии или други взаимодействия в цифрова 
среда. 43,1% от респондентите декларират, че използват цифрови технологии 
като електронна поща или чат, за да отговарят на въпроси на обучаемите, напр. 
на домашните задачи. 24% взаимодействат с обучаемите в обща дигитална сре-
да, наблюдават тяхното поведение и предоставят индивидуални насоки и под-
крепа, когато е необходимо.

При колаборативно учене (критерий 3.3) цифровите дейности се свеж-
дат предимно до насърчаване на обучаемите да използват цифрови техно-
логии, за да подпомагат работата си, например за търсене на информация в 
интернет или за представяне на техните резултати – 50,3%. Едва 4,6% от учи-
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телите са лидери в тази област, като проектират и управляват разнообразни 
съвместни учебни дейности, при които обучаемите използват различни тех-
нологии за съвместно провеждане на изследвания, документиране на резул-
татите и дискусии върху тяхното обучение, както във физическа, така и във 
виртуална среда на обучение; използват цифрови технологии за партньорска 
оценка и като подкрепа за съвместна саморегулация и обучаване на връстни-
ци. 

54,6% учители насърчават учащите да използват цифрови технологии, 
за да подкрепят своите индивидуални учебни дейности и задачи, например за 
извличане на информация или представяне на резултати. 19,5% са се определи-
ли като интегратори (В1), които насърчават обучаемите да използват цифрови 
технологии за събиране на доказателства и запис на напредъка, напр. за създа-
ване на аудио- или видеозаписи, снимки, текстове; използват цифрови техно-
логии (напр. електронно портфолио, блог на обучаемите), за да могат да съхра-
нят и демонстрират своята работа, както и цифрови технологии за самооценка 
на учащите.

Четвъртата област за самооценка на цифрови компетентности на пе-
дагозите в DigCompEdu, е оценяването. Този раздел разглежда използването 
на цифрови стратегии за подобряване на оценяването. Оценяването може да 
бъде посредник или пречка за иновациите в образованието. Когато педагогът 
интегрира цифровите технологии в обучението и преподаването, той трябва 
да обмисля как те могат да подобрят съществуващите стратегии за оценява-
не, да се повиши разнообразието и пригодността на формите и подходите за 
оценка.

Фигура 6

Проучване на цифровите компетентности на българските педагози



704

Според събраната информация в проведеното проучване в българските 
училища най-често се използват цифрови технологии за създаване на задачи 
за оценка, които след това се архивират в хартиен формат – 26,8%, а в 25,9% 
от часовете цифрови формати за оценяване не се използват (или много ряд-
ко). Това в голяма степен зависи от политиката и нормативната уредба на Ре-
гионалното управление на образованието, което често ограничава избора на 
учителите.учителите.

Фигура 7

Цифровите технологии в образованието, независимо дали за оценяване, 
обучение, административни или други цели, водят до натрупването на широк 
спектър от информация за всеки обучаем. Анализирането и интерпретирането 
на тези данни и използването им за подпомагане на вземането на решения ста-
ва все по-важно – допълнено от анализа на конвенционалните доказателства 
за поведението на обучаемите. В същото време, цифровите технологии могат 
да допринесат за пряко наблюдение на напредъка на учащите, за улесняване на 
обратната връзка и за възможност за преподавателите да оценяват и адаптират 
своите стратегии за преподаване. Резултатите от анкетата показват, че българ-
ските учители все още не се възползват от тези възможности, но са информи-
рани за техния потенциал.

Област 5 на DigCompEdu се фокусира върху възможностите, които дават 
цифровите технологии в процеса на преподаване и стратегиите за учене, насо-
чени към обучаемите за повишаване на активното им участие в процеса на обу-
чение. Чрез цифровите технологии педагозите могат да увеличат личната анга-
жираност на обучаемите, напр. при проучване на тема, експериментиране с раз-
лични варианти и решения, откриване на зависимости, творчески решения и пр. 
Познавайки подходящите технологии, педагозите могат да предлагат персонали-
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зиран подход в класната стая, съобразен с нивото на компетентност, интереси и 
потребности на отделните обучаеми. В същото време те трябва да предотвратя-
ват евентуално изостряне на съществуващите различия (например при достъ-
па до цифрови технологии или цифрови умения) и да се осигури достъпност за 
всички учащи, включително за тези със специални образователни потребности. 

Според проучването и в тази област преобладават учителите – изследо-
ватели (А2), които още проучват и се информират относно важността на осигу-
ряването на равен достъп до цифровите технологии от всички учащи и ролята 
на цифровите технологии в този процес.на цифровите технологии в този процес.

Фигура 8

Фигура 9
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В българските училища не се акцентира на персонализация на обуче-
нието и подбор на цифрови технологии и стратегии за преодоляване на про-
блемите с достъпа на хора със зрителни или слухови увреждания. Само 5,4% 
от респондентите подбират подходящи дигитални ресурси за проектиране на 
персонализирани учебни дейности в сътрудничество с обучаемите и/или ро-
дителите, които дейности позволяват на всички обучаеми да следват индиви-
дуалните си нужди и предпочитания. Половината учители (48,5%) използват 
цифровите технологии за визуализиране на нови концепции, напр. чрез из-
ползване на анимации или видеоклипове, както и мотивиращи и ангажиращи 
дейности като цифровизирани игри и викторини.

7,4% от анкетираните никога или много рядко използват цифрови техно-
логии, за да мотивират или ангажират обучаемите.

Уменията на педагозите, включени в Област 6 на европейската рам-
ка DigCompEdu, са необходими за изграждане на цифровата компетентност 
на учениците. Тя е една от трансверсалните компетенции, която обучителите 
трябва да предадат на своите обучаеми. Включва информационна и медийна 
грамотност, комуникация и сътрудничество в цифрова среда, създаване на ци-
фрово съдържание, отговорно използване на цифрови ресурси, разрешаване 
на технически проблеми [2]. 

Медийна грамотност е изключително важна за съвременните хора, пора-
ди нарастващото влияние на средствата за масова информация в ежедневието. 
Понятието съществува в европейското нормативно пространство още от 1989 
година, когато Съветът на Европа, ръководен от документите на ЮНЕСКО, 
приема Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2008 г. относно 
медийната грамотност в дигиталния свят. Терминът “медийна грамотност” се 
появява в педагогиката през 70-те на миналия век и се свързва с обосновава-
нето на медийно образование. В редица страни, сред които Канада, Австралия, 
Великобритания и Франция, съществува вече оформила се система на медийно 
образование в средни учебни заведения, а в САЩ необходимостта от медийна 
грамотност е въведена като образователно изискване още през 50-те години на 
XX век [1].

В българското училище медийното образование е предимно под формата 
на насърчаване на учащите да използват цифрови технологии за извличане на 
информация, и прилагане на учебни дейности, в които да използват цифрови 
технологии за извличане на информация. 32% от учителите обучават своите 
ученици в търсене на информация, оценка на нейната надеждност, сравняване 
и комбиниране на информация от различни източници. Поощряването на кри-
тично анализиране на информация и адекватното ѝ комбиниране у учащите, 
както и критична преценка от страна на учителя на използваните от него педа-
гогически стратегии, са умения на малка все още част от учителската гилдия – 
съответно 15,5% и 10,1%.

Относно цифровата комуникация и сътрудничество в процеса на обуче-
ние отново преобладават изследователите (А2) с нагласа за насърчаване на уча-
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щите да използват цифрови технологии за взаимодействие с други обучаеми, с 
техните възпитатели, управленския персонал и трети страни – 43,2%. Следват 
24% учители, които освен да поощряват, въвеждат учебни дейности, в които 
обучаемите използват цифрови технологии за комуникация, фокусират ги вър-
ху спазване на нормите за поведение, правилен подбор на комуникационни 
стратегии и канали и осъзнаване на културното и социално разнообразие в ди-
гиталната среда.

Създаването на цифрови ресурси е важно умение на съвременните граж-
дани, което им позволява да бъдат активни участници и иноватори в цифро-
вото общество и икономика, вместо само пасивни ползватели на прогресивно 
нарастващите цифрови дейности. 

В българските училища най-често прилаганите дейности от този вид са 
насърчаване на обучаемите да изразяват себе си, използвайки цифрови техно-
логии, напр. чрез създаване на текстове, изображения, видеоклипове – 38,9%. 
32 % от анкетираните учители освен прилагане на учебни дейности с използ-
ване на цифрови технологии за създаване на цифрово съдържание (текст, из-
ображения, видеоклипове и т.н.), обучават своите ученици и ги насърчават да 
публикуват и споделят своите цифрови продукти. 37,3% от учителите работят 
по осведомеността на обучаемите за ползите и недостатъците на отвореност-
та на интернет, като провеждат открити дискусии как цифровите технологии 
повлияват върху здравето и благосъстоянието на хората, идентифицират раз-
лични типове поведение и техните последствия. Само 30,4% са достатъчно 
уверени, за да дават практически съвети, базирани на опита си, за защита на 
поверителността и данните, напр. използване на пароли, коригиране на на-
стройките на социалните медии. Тези педагози подпомагат учащите се в за-
щитата на тяхната цифрова идентичност и управлението на техния цифров 
отпечатък, препоръчват им ефективни мерки за ограничаване или противо-
действие на въздействието на неподходящо поведение (тяхно собствено или 
на други).

Последният аспект в самооценката на цифровите компетентности на пе-
дагозите в областта за подпомагане на цифровите умения на обучаемите е „Ре-
шаване на цифрови проблеми“. Застъпени са учебни дейности, задачи и оценя-
ване, които насърчават и изискват от обучаемите:

• да идентифицират технически проблеми при работа с устройства и из-
ползване на дигитална среда и тяхното решаване.

• да коригират и персонализират цифровите среди за лични нужди.
• да идентифицират, оценяват, избират и използват цифрови техноло-

гии и възможни технологични отговори за решаване на дадена задача 
или проблем.

• да използват цифрови технологии в иновативни начини за създаване 
на знания.

• да разбират къде трябва да бъде подобрена или актуализирана тяхната 
дигитална компетентност.
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• да подкрепят другите в развитието на цифровите им компетенции.
• да търсят възможности за саморазвитие с цел актуални умения в ци-

фровата еволюция.
Отново най-голяма част от анкетираните учители са изследователи (А2) – 

42,4%. Те насърчават учениците си да решават технически проблеми с помощта 
на опита и грешките си и да прилагат своите цифрови компетентности в нови 
ситуации. 25% е следващата по обем група, която се определя като интегра-
тор (В1). Тези учители въвеждат учебни дейности, в които дават свободата на 
своите ученици да използват творчески цифровите технологии, разширявайки 
техния технически диапазон и насърчава учащите да си помагат и взаимно да 
развиват своята дигитална компетентност.

Може да се обобщи, че според проведеното проучване българските учи-
тели все още изследват възможностите на съвременните технологии за ефек-
тивно приложение в процеса на обучение. Почти по всички критерии на фор-
мулираната от европейските експерти Рамка за цифрови компетентности на 
педагозите DigCompEdu, респондентите посочват дейностите, които използват 
в своята практика, отговарящи на равнище А2 – Изследовател. Според дефини-
циите на съставителите на тази рамка, изследователите са запознати с потен-
циала на цифровите технологии и се интересуват от тяхното разучаване, за да 
подобрят педагогическата си и професионална практика. Тази група педагози 
използват цифрови технологии в някои аспекти на компетентност в областта 
на цифровите технологии, без обаче да следват всеобхватен или последователен 
подход. Изследователите се нуждаят от насърчение, прозрение и вдъхновение, 
например чрез примера и насоките на колеги, включени в съвместен обмен на 
практики. 

Следващата по обхват група учители, според резултатите от проведено-
то проучване, са интеграторите В1. Те експериментират с цифрови технологии 
в различни ситуации и за редица цели, като ги интегрират в много от своите 
дейности. Използват ги обмислено и творчески, за подобряване на различни 
аспекти на професионалната си работа. Интеграторите са готови да разширят 
своя диапазон от практики. Те продължават да проучват цифрови инструменти 
и да обмислят в какви ситуации и как да пригодят различни цифрови техноло-
гии към педагогическите си стратегии и методи. Интеграторите се нуждаят от 
повече време за експериментиране и размисъл, допълнени от насърчаване на 
сътрудничеството и обмен на знания, за да станат експерти. 

Преобладаващи интегратори се открояват в резултатите от проведеното 
проучване в критериите за професионално сътрудничество и анализ и критич-
на оценка от област 1. Професионална ангажираност и Стратегии за оценяване 
от област 4. Оценяване.

Учителите с богат инструментариум от цифрови стратегии, от които 
знаят как да подбират най-подходящата за всяка ситуация, са лидерите (С1) 
и пионерите (С2). Именно те могат да бъдат пример за вдъхновение за коле-
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ги и съмишленици, да обменят опит и идеи. Най-много учители-лидери са се 
разпознали по отношение на дейностите по професионално сътрудничество 
(21,3%), анализ и критична оценка (20,8%) и непрекъснато професионално ци-
фрово развитие (20,6%). Изброените дейности са в областта на професионал-
ната среда на педагозите – работа с технологии, свързани с професионалните 
взаимодействия на педагозите с колеги, обучаеми, родители и други заинте-
ресовани страни, с личностното им професионално развитие и колективно-
то израстване на институцията. Видно е, че на този етап от образователната 
реформа в България учителите са вече добре квалифицирани в администра-
тивните си дейности, но все още не успяват с лекота да интегрират актуални 
цифрови технологии в учебния процес и да изграждат цифрова грамотност у 
учащите.

Европейската рамка DigCompEdu е отличен инструмент, който може лес-
но да посочи пропуските в цифровите компетентности на съвременния учител, 
върху които трябва да насочи вниманието си за повишаване на квалификаци-
ята, както и неговите силни страни. Тази информация е полезна и за ръковод-
ствата на учителски екипи при планиране на квалификационна дейност или 
възлагане на работа по проекти. 

Цифровата компетентност е основна за съвременния човек. Нейното из-
граждане и актуализиране е процес, който трябва да започне в най-ранна въз-
раст, за да бъде развивана и усъвършенствана с естествени темпове като всяко 
житейско умение. За учителите тези компетентности са важни не само като съ-
временни граждани, а и като педагози, които имат отговорност към младото 
поколение, да им осигурят качествено образование, адекватно на съвременните 
изисквания на трудовия пазар и гражданското общество.
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ЧОВЕШКИЯТ ФАКТОР  
В ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ГРИЖАТА  
ЗА ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ – СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ  

НА РЕФОРМАТА
Недка Ат. Василева-Петрова 

THE HUMAN FACTOR  
IN THE DEINSTITUTIONALIZATION OF CARE  
FOR CHILDREN IN BULGARIA – STRENGTHS  

AND WEAKNESSES IN THE REFORM
Nedka At. Vasileva-Petrova

ABSTRACT: This report provides a brief analitical overview of the child care reform in the 
Republic of Bulgaria. It presents the development of the legal framework, the establishment 
of institutions and services for children, the provision of the care for children with qualified 
and motivated staff. The aim is to present the strengths and weaknesses of the reform and 
the importans of the human factor for the pozitiv change in childcare. As a result of the 
analysis of the practice, the documents and literary sources on the subject, the paperoutlines 
the possibilitiesfor improving the work with children in need of care outside their families, 
and on the other hand – the significance of the competencies of the specialists in the overall 
process of changing the model of care for children in Bulgaria.

KEY WORDS: deinstitutionalization, reform, professional qualification, competencies.

Благосъстоянието на детето и семейството е във фокуса на политиките 
в България през последните 19 години. Държавата полага големи усилия, за да 
подобри грижата за децата в риск, чрез разкриване на голям брой центрове за 
предоставяне на консултативни и почасови услуги, изграждане на подходяща 
материална среда, адаптирана към новата философия за грижа, а именно – в 
среда, близка до семейната, достигане до пълна интеграция в общността, при-
емане на подходящо законодателство, реализиране на множество проекти в 
подкрепа на тези процеси. Промяната в повечето сфери е осезаема, но сякаш 
на този фон изостава формирането и реализиране на цялостна политика, ка-
саеща човешкия фактор – академично обучение, адекватно на потребностите 
на работната среда, набиране и подбор, основан на компетенциите на хората, 
система за мотивация и задържане на персонала.
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Предвид широкообхватността на дискусията по темата, целта на настоящ-
ия доклад е да проследи реформата в грижата за деца, настанени в Домовете за 
деца, лишени от родителски грижи, като се анализират силните и слабите стра-
ни, и значението на човешкия фактор при нейното осъществяване на практика.

Кратък аналитичен преглед на реформата
Начало на реформата в сферата на детските права в България е поставе-

но през 2000 година с приемането на Закона за закрила на детето. [3] До този 
период – в продължение на девет години, за страната е в сила Конвенцията 
на ООН за правата на детето (КПД), [5] ратифицирана с Решение на Великото 
народно събрание от 11.04.1991г., но на практика вътрешното законодателство 
не е синхронизирано с основните приоритети, които задава конвенцията. Това 
е документ, който е ратифициран от най-много държави в света – без Сомалия 
и САЩ. Той задава четири основополагащи принципа, от които се ръководи 
цялостно му прилагане: висшите интереси на детето са от първостепенно зна-
чение; забрана за дискриминация; гарантиране правото на живот, оцеляване и 
развитие и гарантиране правото на участие и изразяване на мнение. В преам-
бюла се подчертава, че семейството е най-доброто място за отглеждане и раз-
витие на детето, което се възприема за водещ позиция в политиките на държа-
вите, относно гарантиране правата и интереси на децата. 

Със създаването на Закона за закрила на детето[3] през 2000 година се съз-
дават и водещите институции – Държавна агенция за закрила на детето и Отде-
лите за закрила на детето към Дирекциите „Социално подпомагане“. Определят 
се групите деца в риск, органите по закрила и техните правомощия, мерките за 
защита на децата и съдебна регулация на настаняването извън семейството. 
Започва разработване на подзаконовите нормативни документи: Правилник за 
прилагане на Закона за закрила на детето [10], с основни указания за реда за 
управление на случай, ползването на социални услуги и финансова подкрепа в 
рамките на мерките на закрила; Наредба за условията и реда за осъществяване 
на мерки за предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в спе-
циализирани институции, както и за тяхната реинтеграция, [8] – регламентира 
детайлно оценяването, планирането, реализирането и периодичния преглед 
на мерките в тази насока; Наредба за условията и реда за предоставяне на по-
лицейска закрила на детето, [9]която обезпечава възможността за денонощна 
закрила на изпадналите в непосредствен риск деца, в рамките на 48 часа, след 
което се намесва Отделът за закрила на детето; Наредбата за условията и реда за 
кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване 
на деца в тях [7] въвежда редът и начинът за оценка и обучение на кандидатите 
и работата на различните институции в процеса по предоставяне на услугата 
Приемна грижа; Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца, 
(НКССУД) [6] задава минималните стандарти за работа при предоставяне на 
социални услуги в общността, при предоставяне на социалната услуга приемна 
грижа, както и при предоставяне на социални услуги в специализирани инсти-
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туции или в центрове от резидентен тип; Семейният кодекс [12] регламентира 
нов ред за осиновяване, като това става държавно регулиран процес – мярка 
на закрила, която се предприема от органите по закрила, а именно Дирекциите 
„Социално подпомагане. Създава се Съвет по осиновяване към Регионалните 
дирекции за социално подпомагане и се въвеждат регистрите за деца, подходя-
щи да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, както и регистри 
на кандидатите за осиновяващи при условията на пълно осиновяване. 

Поставя се началото на стратегическото планиране при реализиране на 
политиките за деца. Един от значимите стратегически документи, чрез който се 
реализира на практика закриването на големите специализирани институции и 
разкриването на алтернативни услуги за деца, включително и малки центрове за 
деца от резидентен тип е Националната стратегия „Визия за деинституционали-
зация на децата в Република България“ [16]. Стратегията поставя като основна 
стратегическа цел „Гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп 
до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности.“ (стр. 5)

Наред със създаването на ново законодателство, в началото на 2000 годи-
на в България стартира разработването и реализирането на проект „Реформа 
за повишаване благосъстоянието на децата в България“, (РПБДБ) финансиран 
от Световната банка /Child Welfare Reform Project / [23] В рамките на този про-
ект се изгражда основата и модела на първите алтернативни на институицио-
налната грижа, услуги за деца и семейства. Той се реализира в 10 областни града 
в България и включва: 

– Изграждане на капацитет – създаване на политики и обучение на спе-
циалисти от системата за закрила на детето.

– Деинституционализация; създаване на Комплекси от центрове за со-
циални услуги – създаване на Дневни центрове за деца, консултативни 
центрове, центрове за майки с бебета, рехабилитация и изграждане на 
нови сгради. 

– Превенция на изоставянето и защита на детските права /Създаване 
на методология и пилотно предоставяне на социални услуги за деца в 
общността/

– Услуги за деца на улицата. 
В аналитичната част на проекта са посочени данни за броя на децата под 

институционална грижа към 2000 г., разпределени спрямо министерствата, на 
чието подчинение са домовете, в които те се намират. 

Институция Възраст на децата Брой на децата 
1.Министерство на здравеопазването 0-7 4 265
2.Министерство на образованието 3-18 27 148
3.Министерство на труда и соц. Политика 3-18 3 405
4.Министерство на правосъдието 14-18 145
5. Приюти и дневни центрове за деца на улицата 3-16 160
Общо 35 123 

Таблица 1. Брой на децата в институционална грижа към 2000 г. [23]

Човешкият фактор в деинституционализацията на грижата за деца в България...
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Тази разпокъсаност на грижата създава още едно голямо предизвикател-
ство пред реформата, а именно обединяване на ресурсите и създаване на меха-
низми за взаимодействие между отговорните институции, с оглед успешното 
постигане на целите. От друга страна това, че децата са разпределени в толкова 
различни институции, показва спецификата на всяка една от целевите групи, 
обстоятелство което пряко засяга подготовката на човешкия ресурс да проведе 
тази реформа – образованието, професионалната квалификация и компетен-
циите на специалистите, работещи в системата за закрила на детето. Не на по-
следно място се изисква и добро познаване на това как функционира и взаимо-
действа системата – здравна, образователна, правосъдна, социална. 

И тук в началото на тази глобална промяна, ключова роля за успешния 
старт на реформата има продължителното и систематично обучение на спе-
циалистите от десетте областни града в България в рамките на този проект. 
Водещи експерти и хора от академичната среда създават Обучителната програ-
ма „Социална работа с деца и семейства“, [13] която включва четири базови 
модула и шест специализирани. 

Модул Тема на модула Продължи-
телност 

Базов модул 1 Въведение в социалната работа 3 дни
Базов модул 2 Провеждане на интервюта и оценка 4 дни
Базов модул 3 Развитие на детето 4 дни 
Базов модул 4 Работа със семейства и групова работа 3 дни 
Специализиран модул 1 Закрила на детето / деца жертва на насилие 3 дни 
Специализиран модул 2 Превенция на институционализацията и 

реинтеграция 
3 дни 

Специализиран модул 3 Деца с увреждания 3 дни 
Специализиран модул 4 Грижи в приемни семейства и осиновяване 3 дни 
Специализиран модул 5 Работа с деца на улицата 3 дни 
Специализиран модул 6 Разбиране на девиантното поведение 3 дни 

Таблица 2. Съдържание на обучението  
по „Социална работа с деца и семейства“ [13]

Общата продължителност на обучението е 32 дни или приблизително 240 
часа и е проведено в периода 2002 – 2003 година. В него участват всички експер-
ти от отделите за закрила на детето в градовете, включени в проекта, които към 
този момент са единствените, свързани с нелеката задача да поставят основите 
на една нова система – системата на закрила на детето. Тези специалисти от 
своя страна, на по-късен етап ще се наложи да направят връзката между нуж-
даещите се деца и семейства и бъдещите социални услуги, които предстоят да 
се разкрият като част от цялостната реформа. Спецификата в провеждане на 
обучението е изключителната му практико приложна насоченост, с включени 
важни аспекти от теорията, които следва да стоят в основата на формиране на 
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всеки специалист по социална работа. Темите включва обучение за развитие на 
умения за комуникиране и ангажиране, умения за насърчаване на клиентите, 
прилагане на антидискриминационни практики, свързване на клиента с ресур-
сите на системата и други.

В тази форма /с откъсване от работната среда/ и с тази продължителност, 
обучението е проведено със специалистите само в рамките на проекта, но раз-
работените модули остават и се налагат трайно във въвеждането на социалните 
работници в пряката им работа, там където има разбиране, познаване и прием-
ственост в работата.

Всички тези промени задават един съвършено нов подход в грижата за 
деца, а именно подкрепа на детето и семейството да останат заедно, връщане 
на децата от институциите при своите родни семейства – т.н. реинтеграция, от-
глеждане на детето в среда близка до семейната, в случай че то не може да остане 
при своите родители или най-общо възможно най-пълноценна интеграция на 
децата в живота на общността. Всичко това поставя сериозни предизвикател-
ство пред специалистите за работа с деца – тяхната професионална подготовка 
и наличието/ развитието на специфични компетенции, гарантиращи работа в 
най-добрия интерес на детето. 

Основни понятия 
За целите на настоящия доклад се възприемат следните определения на 

понятията: 
– Деинституционализацията [16] (стр.3) е процес на замяна на институ-

ционалната грижа за деца с грижа в семейна или близка до семейната 
среда в общността, като не се ограничава само до извеждане на децата 
от институциите. Това е процес на предотвратяване на настанявания-
та на деца в институциите, създаване на нови възможности за децата 
и семействата да получат подкрепа в общността и протича на много 
нива: работа със семейства, създаване на алтернативни услуги, рефор-
ма в системата на социалното подпомагане и др. 

– Социална работа [22] „Социалната работа е практическа професия и 
академична дисциплина, която насърчава социалната промяна и раз-
витие, социалното сближаване и овластяването и освобождението на 
хората. Принципите на социалната справедливост, правата на човека, 
колективната отговорност и зачитането на различията са от основно 
значение за социалната работа.“ 

– Превенция [3] „закрила на детето, чрез информиране, съдействие, 
подпомагане и услуги“. 

– Компетенции [14] (стр. 10) „група от свързани знания, умения и на-
гласи, които засягат голяма част от работата, /роля или отговорност/ 
свързани са с изпълнението ѝ, могат да бъдат измерена спрямо при-
етите стандарти и да бъдат подобрени, чрез обучение и развитие“.
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Силни страни на реформата
С развитието на системата и изграждане на нормативната рамка се по-

ставят все по-сериозни и високи изисквания към подготовката на кадрите. За-
конодателството прави опит да регламентира всеки един аспект от процесите, 
свързани с политиките за деца, за да може реформата да върви по последова-
телен и логичен път в своето развитие, съобразен с постоянно променящата се 
външна среда и потребности на децата и семействата. 

Законът за закрила на детето [3] поставя едно от основно изискване пред 
социалните работници, а то е да определят степента на риск за детето и да пред-
приемат най-подходящата и адекватна на неговите потребности, мярка на за-
крила – обстоятелство, което винаги е свързано с вероятността от надценяване 
или подценяване на риска; избързване с прилагане на мярката или забавяне. 
Дори само тази професионална задача да се вземе предвид от множеството, 
които задава законът, то социалният работник следва да разполага с изклю-
чително широк набор от знания, умения, поведения и нагласи, за да прецени 
обективно ситуацията и направи правилна преценка. 

Правилникът за прилагане на закона за закрила на детето [10] определя 
реда за управление на случай на дете в риск и свързаното с това, насочване за 
ползване на социални услуги. Тези задължения изискват от социалния работ-
ник да направи професионална и обективна оценка на случая, да изготви план 
за действие, съвместно с детето и семейството и да подпомага/насърчава него-
вото изпълнение, да работи с всички ангажирани по случая страни. Също така 
се налага той да преценява предприемането на конкретна мярка на закрила и 
оценява потребността от ползване на социални услуги за детето и семейството, 
като съвместно договарят и планират насочването към доставчик.

Наредбата за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвра-
тяване на изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и тях-
ната реинтеграция [8] поставя още по-тесни/специфични изисквания към под-
готовката на социалния работник. Той трябва да познава и преценява редица 
обстоятелства както в цялата им съвкупност, така и всяко по отделно – да ги 
анализира и съотнася към степента на евентуални риск и нуждата от конкретна 
мярка за закрила. Наредбата разглежда както самото дете като обект на закри-
ла, така и бременната жена в риск да изостави детето си. Някои от аспектите, 
които се изискват да бъдат преценени са: изразено намерение на родителите да 
изоставят детето си, липса на доходи и/или жилище на родителите, увреждане 
на детето, с което родителите нямат ресурс да се справят. По отношение на бре-
менната жена следва да се направи преценка на обстоятелства като това дали 
е била обект на насилие, дали има доходи, жилище, друго дете, което отглежда 
сама, наличие на рисково и застрашаващо живота и сигурността поведение. 

Наредбата за критерии и стандарти за социални услуги за деца [6] задава 
минималните стандарти за качество на грижа и предоставяне на услуги както 
за децата, които живеят в своите собствени семейства, така и за тези които са 
настанени при приемни родители или в специализирани институции и услуги 
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от резидентен тип. Задава изискването за индивидуален подход и тясно –спе-
циализираната грижа за деца, настанени в услуги в общността от резидентен 
тип. Грижата за децата следва да се осъществява на база на детайлна преценка 
на техните индивидуални потребности. Част от изискванията в тази насока са 
специалистите да могат да оценяват здравните потребности и да утвърждават 
здравословен начин на живот; да оценяват физическите, емоционалните, об-
разователните, културните, религиозните, езикови и етнически потребности; 
да оценяват нуждата от отдих; от това какъв да е редът за осъществяване на 
контакти с родителите; възможността за интеграция, извън услугата и други 
приоритетни потребности. НКССУД [6] също така поставя изискването за спе-
циални процедури за подбор, обучение и развитие на персонала, както и за пе-
риодичното му оценяване. На практика до момента няма разработени стандар-
ти и изисквания за оценка на компетенциите на специалистите в социалната 
сфера и възможностите за тяхното развитие. 

Със създаването на Закона за социалните услуги [4] се предвижда да бъде 
приета и Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъ-
ществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финанси-
рат от държавния бюджет. Очакванията от новата нормативна уредба, касае-
ща социалните услуги са големи и най-вече тя даде старт на реална промяна в 
управлението на човешките ресурси в този сектор.

Децентрализацията на Домовете за деца, лишени от родителски грижи 
през 2007 година, чрез преминаването им от системата на Министерство на 
образованието и науката към пряко подчинение на общините, дава възмож-
ност за реално стартиране на реформата за децата. В доклад на Института за 
социални дейности и практики и УНИЦЕФ [16] се посочва, че промяната е по 
отношение на статута на домовете, които от обслужващи звена в системата на 
народната просвета се преобразяват в специализирани институции за предос-
тавяне на социални услуги, а управлението на персонала се предоставя на кме-
товете на населените места. 

В Таблица 3 е посочена информация за децата в специализираните ин-
ституции и броят на самите институции по година. Тенденцията показва плав-
но намаляване на техния броя по години, като за 16 години са закрити 82 спе-
циализирани институции за деца без здравословни проблеми. 

Година Брой спец. институции ДДЛРГ Брой деца 
2003 102 6151
2004 101 5567
2005 101 5506
2006 86 5717
2010 75 2778
2011 72 2167
2012 67 1892
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2013 53 1388
2014 47 955
2015 35 517
2016 22 409
2017 19 326

Табл. 3 Брой специализирани институции за деца и брой места в тях [21]

Към 2019 година по данни на АСП има 10 ДДЛРГ с капацитет 143 места. 
[20] 

Броят на разкритите Центрове за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания към 2019 година е 141,[20] с общ капацитет 1756 места [11] 

Данните показват, че на фона на големия брой закрити Домове за деца, 
лишени от родителски грижи, са разкрити немалко Центрове за настаняване от 
семеен тип за деца без увреждания. Характерно за тези центрове е, че те са кон-
центрирани повече в големите градове /общини, където достъпът до ресурси 
за децата е сравнително по-голям. / Така например най-много центрове от този 
тип има в Област Пловдив -14, Област Пазарджик – 11, Област Велико Търно-
во –10, област Бургас – 9. [20] Това показва, че необходимостта за осигуряване 
на временна закрила на деца, чрез настаняване в резидентни услуги продължава 
да съществува, макар и в много по-малка степен, но качеството на грижа за тях 
и формата на отглеждане следва да има съвършено нов подход, ориентиран към 
индивидуалността на всяко дете и към гарантиране на неговото благополучие. 

На фона на тези числа и съгласно Методиката за определяне на длъж-
ностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в 
общността, [17] където коефициентът за персонал в ЦНСТ е 0,8, а за персонал 
в ДДЛРГ за деца от 7-18/20 години е 0,5, може да се установи, че към момента 
заетите в този тип услуги са приблизително 1404. В сравнение със същия брой 
места в ДДЛРГ, броят на заетите би бил 878 лица – близо 1/3 по-малко. /кое-
фициентът за персонал е съотнесен към броя на местата в социалните услуги/. 

Видно от направения обзор, силните страни на реформата може да се 
систематизират по следния начин:

1. Разработени са широк набор от нормативни документи, които са в 
унисон с международните стандарти и гарантират законосъобразност 
на действията, свързани с правата на децата. 

2. Въведената съдебна регулация на настаняване извън семейството и 
промяна в процедурите по осиновяване, създават възможност за учас-
тие в процеса на всички заинтересовани страна и гарантират по по-
добър начин спазването на детските права.

3. Децентрализацията на специализираните институции за деца, води 
до по-гъвкаво и ефективно управление на процесите по закриване на 
Домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски 
грижи и разкриването на алтернативни социални услуги, съобразно 
потребностите на децата и семействата в конкретната общност.
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4. Въведено е стратегическото планиране, което има за цел да провежда 
реалната реформа в грижата за деца. То подлежи на периодичен отчет, 
анализ и актуализация на целите, съобразно постигнатите резултати и 
променящите се потребности на децата и семействата.

5. Създаването на малки Центрове за настаняване от семеен тип за деца, 
с тенденция те да са съсредоточени в по-големите населени места, а 
не на отдалечени и труднодостъпни, дава възможност децата да имат 
достъп до широк кръг от съпътстващи услуги в общността, по-добър 
достъп до образование и здравни грижи, а от там и по-пълноценна ин-
теграция в общността. 

6. На лице е увеличаване броя на персонала, който да се грижи за по-ма-
лък брой деца в центровете от семеен тип, спрямо съотношението на 
брой персонал към брой деца в специализираните институции, чрез 
което се прави опит за засилване на индивидуалния подход в грижата 
и доближаването ѝ до семейния модел. 

Слаби страни на реформата
В Национална стратегия за детето 2008 – 2018 [19] (НСД) като водещ про-

блем се очертава детската бедност – 15, 1 % от децата до 15 години живеят в 
бедност, т.е. имат стандарт на живот, който не допринася за тяхното физиче-
ско, умствено, духовно и социално развитие. Също така е отредено специално 
място на темата за развитие на човешките ресурси. Анализът към 2008 година 
показва, че е налице остра необходимост от наличието на система за подбор на 
хората, пряко работещи с деца като гаранция за качеството и ефективността 
на прилаганите политики. В стратегията още се казва, че е необходимо да се 
съобразяват личните и професионални качества на кандидатите, както и жела-
нието им да повишават своята квалификация. 

С приемането на Национална стратегия „Визия за деинституционализа-
ция на децата в Република България“ – [18] през 2010 година, институциите в 
България са силно обнадеждени в успеха на реформата, тъй като този страте-
гически документ е обезпечен с немалък бюджет, чрез който да се реализират 
поставените цели. По отношение на човешкия фактор, Стратегията извежда 
относително идентични с НСД 2008-20118 акценти. Тя отделя специално вни-
мание на необходимостта от осъвременяване на академичната подготовка на 
кадрите и справяне с феминизацията при професиите, свързани с правата и 
закрилата на децата.

В изследване на АЛФА РИСЪРЧ [15] от 2018 година се извеждат някои от 
предизвикателствата пред процеса на деинституционализация, а именно: все 
още е налице недостатъчно взаимодействие между институциите; има случаи, 
в които деца се настаняват в отдалечени места от своите близки; социалните 
работници имат нужда от усвояване на нови по-комплексни методи на работа 
към децата в новите центрове; недостигът на персонал все още е фактор в гри-
жата за деца. Ниското заплащане и феминизацията на професията са отчетени 
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като едни от негативните фактори. Според данните от изследването деинститу-
ционализацията все още се разглежда като преход от грижа за децата в големи 
домове към грижа в малки центрове, а не като пълноценна интеграция в общ-
ността. 

В подкрепа на тези констатации, доц. Людмила Векова [1] стига до някои 
изводи, а именно че е налице все по-голямо разминаване между изискванията 
към социалната работа и оценката на специалистите като социален статус и 
ниво на заплащане. Както тези обстоятелства, така и недооценяване значение-
то на работата на социалните работници за решаването на важни проблеми, 
свързани със социалната политика, социалната защита и пазара на труда, на-
мира израз в това, че социалните дейности не са сред приоритетните профе-
сионални направления във финансирането на системата на висшето образова-
ние. Не маловажен проблем е и същественото разминаване между качеството 
на подготовка на социалните работници и изискванията на работната среда, 
изискваща все по-сериозна ориентация към формиране на специфични компе-
тенции и въвеждане на компетентностния модел в оценката на кадрите.

Липсата на адекватни на потребностите на децата и персонала в Цен-
тровете за настаняване от семеен тип, механизми на финансиране, са друг съ-
ществен фактор, който води до недостиг на средствата за издръжка на децата, в 
това число и недостиг на финансови средства за заплати. Макар и съществено 
увеличен през 2019 година, на фона на бавния растеж през предходните години, 
единният стандарт за издръжка на дете в ЦНСТ все още остава недостатъчен 
за обезпечаване на всички нужди – издръжка на децата и осигуряване на 
адекватно заплащане на персонала. [11]

Направеният анализ извежда някои от следните слаби страни на рефор-
мата:

1. Все още деинституционализацията на деца се приема като промяна на 
формата на грижа, а не на съдържанието ѝ – чрез промяна на подхода 
и стремеж към пълноценна интеграция на децата в общността;

2. Недостатъчна обвързаност на академичната подготовка с изисквания-
та на работната среда;

3. Отчетена необходимостта от въвеждане на система за подбор, обуче-
ние, развитие и оценяване на кадрите в сферата на социалните услуги в 
съответствие с потребностите на децата и компетенциите, които след-
ва да притежават специалистите;

4. Неефективни механизми на финансиране, водещи до затруднения при 
обезпечаване на цялостната грижа за децата, настанени в услуги от ре-
зидентен тип, включително и за мотивиране и задържане на подготве-
ни и квалифицирани специалист.

Недка Ат. Василева-Петрова 
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Насоки за подобряване грижата за децата, извън семействата
С оглед направеният анализ на силните и слабите страни на реформата, 

касаеща децата, нуждаещи се от грижа извън семействата, се очертават и някои 
от насоките за подобряване на работата в този сектор:

1. Създаване на повече инициативи и събития на децата от Центровете 
за настаняване от семеен тип с местните общности, с цел тяхната инте-
грация и промяна на нагласите към тези деца;

2. Обвързване на академичната подготовка на специалистите по социал-
на работа с изискванията на работна среда, чрез участие на практи-
куващи от социалната сфера в разработване на учебните планове по 
специалности;

3. Въвеждане на практическо обучение на място на възможно най-ранен 
етап в образованието, като се въведат и критерии / изисквания към 
базовите институции, в които ще се осъществява практическата под-
готовка;

4. Въвеждане на нормативно обезпечена система за набиране, подбор, 
оценяване и развитие на специалистите в социалната сфера на база на 
компетентностния подход;

5. Въвеждане на механизми на финансиране на социалните услуги, които 
да са основани на реалните потребности на децата, живеещи в услуги от 
резидентен тип, броя на персонала, работещ в тях, неговата квалифика-
ция, условия на труд и на всички останали фактори, гарантиращи ка-
чествена грижа и задържане на квалифициран персонал в тези услуги. 

В заключение може да се обобщи, че компетентните действия на социал-
ните работници, в множеството от случаи, определят пряко съдбите на деца и 
семейства, а липсата на механизми, правила и процедури, с които да се гаранти-
ра, че те притежават съответната квалификация и компетенции, поставя пред 
изпитание постигане на реална промяна в грижата за децата, а от там и целите 
на реформата. Деинституционализацията е процес, който е съпътстван с мно-
го динамика, поради което работата в тази насока изисква тя да е основана на 
приемственост, продължителност във времето и анализ на постоянно проме-
нящата се обществена среда. 
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НАГЛАСИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ  
ЗА РАБОТА СЪС ЗРИТЕЛНО ЗАТРУДНЕНИ ДЕЦА  

И УЧЕНИЦИ
Недка Н. Стефанова

PEDAGOGICAL SPECIALISTS’ ATTITUDE FOR WORK 
WITH VISUALLY IMPAIRED TODDLERS AND STUDENTS

Nedka N.Stefanova

ABSTRACT:Working with visually impaired toddlers and students requires special quali-
fication, which never stops to develop.The attitude of the pedagogical specialists is perma-
nently inspected and special educations, according to their needs are conducted. This text 
follows the latter via questionnaire survey.

KEY WORDS: inclusive education, social reality, tuition, information technologies, training 
of primary teachers.

В новите реалности на съвременната образователна политика, в условия-
та на приобщаващото образование все повече родители на деца и ученици със 
зрителни затруднения предпочитат техните деца да се обучават в детски гради-
ни и училища, при зрително затруднените с множество увреждания в Центро-
вете за специална образователна подкрепа, а нe в Специалните училища „Луи 
Брайл“ – гр. София и „Проф. д-р Иван Шишманов“ – гр. Варна. Това налага 
много добра подготовка и мотивация за работа на учителите на деца с нару-
шено зрение, работещи предимно към Регионалните центрове за подкрепа на 
процеса на приобщаващото образование в условията на приобщаващата среда. 
Необходима е и подготовка за работа и взаимодействие със зрително затрудне-
ните деца и ученици и на останалите педагогически специалисти, работещи в 
условията на приобщаваща среда.

Реформите в образователната система са резултат от обществените про-
мени и отговорността на държавата да превърне българското образование в 
модерно, достъпно и качествено. Образование, което да създава условия за 
формиране на морална, творческа и автономна личност, способна да се реали-
зира пълноценно. Нещо повече – образование, достъпно за всички, адаптирано 
към нуждите на съвременните социални реалности[1].
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Готови ли са педагогическите специалисти да откликнат и реализират на 
практика целите, заложени в новата нормативна уредба: Законът за предучи-
лищно и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г. и Наредбата за приоб-
щаващото образование.

Предмет на изследването са нагласите и готовността на педагогическите 
специалисти, работещи със зрително затруднени деца и ученици в условията на 
приобщаващо образование. 

Обект на изследването са 37 педагогически специалисти от страната, ра-
ботещи със зрително затруднени деца и ученици в детска градина, училище и 
Център за специална образователна подкрепа. 

Основна цел на изследването е да се проучи готовността на педагогиче-
ските специалисти за активно приобщаване на зрително затруднените деца и 
ученици в системата на предучилищното и училищното образование.

Във въпросника са заложени 25 въпроса, от които 22 са с опция за избор 
на отговор, а останалите представляват въпроси с отворен отговор.

На въпроса: „Какъв специалист сте?” 14 са отговорили, че са учители,10 
са ресурсни учители, като двама от тях са специални педагози в Център за спе-
циална образователна подкрепа, 5 са логопедите и учителите на деца с наруше-
но зрение и 4 са психолозите. 

По отношение фактора „пол”, в изследването 36 респондента са жени и 
само1 респондент е мъж.Това се дължи на факта, че учителската професия от 
години се е феминизирала. Не е привлекателна, пристижна и добре платена за 
мъжете.

Данните по отношение фактор „възраст” са следните: във възрастовата 
граница „от 50 до 60 г.” са14 респондента; във възрастовата граница „от 40 до 
50 г.” попадат 12 респондента и във възрастовата граница „от 30 до 40 г.” попадат 
11 респондента. От анализа се потвърждава факта, че учителската професия не 
е привлекателна за младите хора и все по- малко от завършилите се реализират 
по специалността.

Съотношението по отношение на „образование”е следното: 28 от анкети-
раните лица са с висше: образователна квалификационна степен: Бакалавър, а 
9 са с висше образователна квалификационна степен: Магистър. Като специал-
ност педагогическите специалисти са с: логопедия, психология, Специална пе-
дагогика, СП „Педагогика на зрително затруднените”, НУП, ПУНУП, НУПЧЕ, 
ЕООС.

Данните по отношение фактора „трудов стаж в образовтелната сфера” са 
следните: „от 1 до 5г.” са 2 респондента; „от 5 до 10 г.” са 8; „от 10 до 15 г.” са 7; „от 
15 до 20 г.” са 6; „от 20 до 25 г.” са 6 и „над 25 г.” са 8 респондента.

По отношение фактора „професионален опит със зрително затруднени 
деца и ученици” резултатите са следните: „от 1 до 5г.”– 30 респондента; „от 5 до 
10 г.”– 5 и „от 15 до 20 г.” – 2 респондента. Резултатите показват, че най- голям 
брой от работещите са с минимален професионален опит със зрително затруд-
нени деца и ученици.

Нагласи на педагогическите специалисти за работа със зрително затруднени деца...
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На въпроса „Имате ли подготовка за работа със зрително затруднени 
деца и ученици?”само 6 респондента дават положителен отговор, като 5 от тях 
са завършили Специална педагогика „Педагогика на зрително затруднените” в 
СУ „Св. Климент Охридски”, а 1 респондент споделя, че подготовката е от учас-
тие в обучения в СУУНЗ „Проф. д- р Иван Шишманов“- гр. Варна. Останалите 
31 респондента споделят, че нямат подготовка за работа със зрително затрудне-
ни деца и ученици. 

На въпрос № 8 „В каква форма на обучение е записано Вашето зрител-
но затруднено дете/ ученик ?“29 респондента дават отговор- дневна форма, 
8 – индивидуална, като 3 отговарят, че индивидуалната форма на обучение се 
извършва в дома на ученика. Комбинирана форма на обучение не се отчита.

На въпрос № 9 „Каква допълнителна подкрепа за личностно развитие 
получава Вашето зрително затруднено дете / ученик ?“ Всички 37 респонден-
та отговарят– дългосрочна допълнителна подкрепа. Съгласно разпоредбите на 
Наредбата за приобщаващо образование дългосрочна е подкрепата, която об-
хваща повече от един етап от степента на образование, повече от една степен 
на образование или е за целия период на обучението на детето или ученика в 
детската градина или училището[3].

Преобладаващите отговори на подвъпроса „Какви специалисти работят 
с него?“са: учител на деца и ученици с нарушено зрение, ресурсен учител, пси-
холог и логопед. Само един ученик не се подпомага от учител на деца и ученици 
с нарушено зрение. По отношение брой часове седмично преобладаващите от-
говори са: подпомагане от учител на деца с нарушено зрение от 2 до 3 ч. седмич-
но; ресурсен учител от 2 до 3 часа седмично; психо- социална рехабилитация- 1 
час седмично и рехабилитация на комуникативните нарушения- 1 час седмич-
но. Един ученик се подпомага 4 часа седмично от учител на деца и ученици с 
нарушено зрение. 5 деца и ученици не се подпомагат от ресурсен учител.

На въпрос № 10 „Как се подпомага зрително затрудненото дете / уче-
ник?“19 респондента отговарят:„индивидуално в ресурсен кабинет“, като 3 отго-
варят в дома на ученика. 14 отговарят:„ в клас“ и 1„в група и ресурсен кабинет“. 

На въпрос № 11 „Според Вас каква е формата на приобщаване на Ваше-
то зрително затруднено дете / ученик ?“ 11респондента дават отговор – „физи-
ческа форма /физически присъства в класната стая /“, 8 – „социална форма / 
участва и взаимодейства със съученици и учители /“. Най- висок брой 15 рес-
пондента дават отговор- „образователна форма / участва наравно с всички в 
учебния процес /“. При отговора на този въпрос не попадат 3 респондента с от-
говор зрително затрудненото дете / ученик се обучава в дома. Притеснителен е 
факта, че значителен брой от зрително затруднените ученици не са приобщени 
в клас. Желателно е и при учениците, обучаващи се в индивидуална форма да се 
търсят варианти за обучение в училище и приобщаване към училищната среда. 
Часовете по музика са добра алтернатива за приобщаване на зрително затруд-
нения ученик и възможност за взаимодействие със съучениците в условията на 
приобщаващата класна стая.
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На следващия въпрос: „Какво Ви дава основание да считате така?“ най-
популярен отговор е „личните ми наблюдения“ – 31 респондента, 2 отговорят: 
„такова е мнението на учителите“, а 1 „мнението на класния ръководител“.

На въпрос № 13 „Смятате ли, че за Вашето зрително затруднено дете/уче-
ник е осигурена достъпна архитектурна среда в ДГ / училището?“ Еднакъв брой 
педагогически специалисти– 14 дават отговори: „да, напълно“ и „отчасти“, 7 „ 
не“ и 2 „не мога да преценя“. 

На въпрос № 14 „Смятате ли, че за Вашето зрително затруднено дете/уче-
ник е осигурена добра информационна среда и достъп до информационни и 
комуникационни технологии в ДГ / училището?“ 13 отговарят – „да напълно“, 
9 – „отчасти“, 8– „не“ и 7– „не мога да преценя“. 

На въпрос № 15 „Считате ли, че за Вашето зрително затруднено дете/уче-
ник е осигурен подходящ екип за подкрепа за личностно развитие в ДГ / учили-
щето?“ 18 респондента отговарят: „да, напълно“, 15 дават отговор: „отчасти“, 2 
отговарят: „не“. Отговор „не мога да преценя“ дават също 2 респондента.

На въпрос № 16 „Считате ли, че за Вашето зрително затруднено дете/ученик 
са осигурени подходящи помощни средства и специализирани технологии в об-
разователния процес, адаптиране на учебното съдържание, дидактични материа-
ли, учебни помагала и др.?“ само 6 респондента отговарят: „ да, напълно“, 10 дават 
отговор: „не“, „отчасти“ – отговарят 19 и 2 респондента: „не мога да преценя“.

Предвид отговорите на педагогическите специалисти в горепосочените 
въпроси трябва да отбележа, че съгласно Държавния образователен стандарт 
за приобщаващо образование допълнителната подкрепа за личностно разви-
тие включва:

• работа с дете и ученик по конкретен случай;
• психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора; зри-

телна рехабилитация; рехабилитация на комуникативните нарушения 
и при физически увреждания;

• осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана под-
крепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, ди-
дактически материали, методики и специалисти;

• предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учени-
ците със сензорни увреждания;

• ресурсно подпомагане[3].
На въпрос № 17 „За Вашето зрително затруднено дете / ученик са осигу-

рени в ДГ/ училището индивидуални учебни планове и индивидуални учебни 
програми?“ 16 респондента дават отговор: „да, напълно“, 8 отговарят: „отчас-
ти“. Отрицателен отговор „не“ дават 9 респондента, 4 отговарят: „не мога да 
преценя“. 

На въпрос № 18 „За Вашето зрително затруднено дете / ученик е осигуре-
но обучение по учебни програми по специалните учебни предмети?“ 25 респон-
дента дават отговор: „да, напълно“, 3 отговарят: „отчасти“, 4 дават отговор: „не“, 
а при 5 отговорът е: „не мога да преценя“.

Нагласи на педагогическите специалисти за работа със зрително затруднени деца...



728

Зрително затруднените деца и ученици се нуждаят от обучение по спе-
циалните учебни програми. Те имат за цел да развият умения за самостоятелен 
и независим живот[4]: ориентиране и мобилност, зрително подпомагане и т. 
нар. програма по полезни умения. Програмите са одобрени от МОН и корес-
пондират с чл. 105 от Наредбата за приобщаващо образование от 2018 г. 

На въпрос № 19 „За Вашия зрително затруднен ученик са осигурени не-
обходимите разумни улеснения за провеждане на национално външно оценя-
ване и държавни зрелостни изпити?“ 15респондента отговарят: „да, напълно“, 
11 дават отговор: „отчасти“, при 6 отговорът е: „не“ и 5 отговарят: „не мога да 
преценя“.

На въпрос № 20 „Ползва ли Вашето зрително затруднено дете / ученик 
социални услуги в общността?“ Преобладават отговорите: „не“, „не съм запоз-
нат“. Само 6 респондента дават положителен отговор, като 1 посочва, че ползва 
услугата „Социален асистент“, 4 са ползватели на социални услуги в Дневните 
центрове за деца и младежи с увреждания, като ползват ерготерапия и кинези-
терапия и 1 ползва социални услуги в КСУДС. От анализа прави впечатление 
ниския брой зрително затруднени деца и ученици, ползващи социални услуги 
в общността. В последните години се разкриха много и разнообразни социал-
ни услуги в общността дори и в малките населени места. Необходимо е да се 
повиши информираността на педагогическите специалисти относно възмож-
ностите за предоставяне на социални услуги в общността и те да съдействат и 
насочват своите зрително затруднени ученици към подходящите за тях достав-
чици на социални услуги.

На въпрос № 21 „Моля, посочете какви са най- сериозните трудности и 
предизвикателства в работата Ви със зрително затруднените деца и ученици в 
ДГ / училище?“ педагогическите специалисти отбелязаха разнообразни отгово-
ри. Най- голям брой педагогически специалисти 18 срещат трудности в рабо-
тата по учебните предмети, 6 в разработването на индивидуалната учебна про-
грама, също 6 са дали отговор: „в работата и взаимодействието ми с учителите“, 
2 респондента срещат трудности в работата и взаимодействието с родителите, 
2 респондента се затрудняват в работата по специалните учебни предмети със 
зрително затрудненото дете / ученик, 2 посочват, че се затрудняват от това, че 
зрително затрудненият ученик е с множество увреждания. Само 1 респондент 
споделя, че не среща затруднения.

На въпрос № 22 „Как преодолявате тези трудности и предизвикателства?“ 
педагогическите специалисти също отбелязват разнообразни отговори. Като 
повечето са посочили повече от един отговор. Най- голям брой 21 респондента 
са отбелязали: „с помощ и подкрепа отвън“. Не малък е броят 13 респондента, 
които самостоятелно преодоляват трудностите, а 3 респондента споделят и об-
съждат с останалите педагогически специалисти, същият брой са отбелязали 
отговор: „не мога да преценя“. 

На въпрос № 23 „Получавате ли помощ в преодоляването на тези труд-
ности?“ педагогическите специалисти отбелязват следните отговори: 16 рес-
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пондента са отговорили: „отчасти“, 15 респондента отбелязват отговор: „да, 
напълно“ и 6 респондента отбелязват отговор: „не“. 

На въпрос № 24 „Ако получавате помощ в преодоляването на тези труд-
ности, от кого е тя?“ 18 педагогически специалисти са отбелязали отговор: „от 
специалистите, работещи в РЦПППО. Значително висок брой 11 респондента 
са отбелязали: „от родителите“, 7 респондента са посочили отговор: „от колеги-
те- ресурсни учители“ и 1 е отбелязал отговор друго – интернет“. 

На последния въпрос № 25 „Ако получавате помощ в преодоляването на 
тези трудности от колегите от РЦПППО под каква форма е тя?“ Най- голям 
брой– 18 педагогически специалисти са отбелязали отговор: „обучения“, 16 
респондента: „методическа подкрепа“, 1 респондент е отбелязал отговор: „дру-
го – консултации“, а 2 отбелязват отговор: „не мога да преценя“.

Обученията са част от квалификацията, която е перманентен процес и е 
предизвикателство за педагогическите специалисти[2]. Включването им в раз-
лични обучения е начин за преодоляване на трудностите.От анализа на резулта-
тите добро впечатление прави, че голям брой от педагогическите специалисти 
са информирани и участват в организираните обучения от РЦПППО. Значите-
лен е и броят, отбелязан в отговорите относно методическата подкрепа, която 
получават от специалистите в РЦПППО по въпроси, свързани с приобщаващо-
то образование. В началото на учебната година специалистите от РЦПППО из-
готвят програма за квалификация на педагогическите специалисти в съответ-
ната област с теми, свързани с приобщаващото образование и предоставянето 
на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и график за 
провеждане на обученията.Този план за квалификационна дейност е добре да 
се представи и в Департаментите за повишаване на квалификацията и чрез тях 
да се реализират обучения в национален мащаб.
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ДЕЛФИЙСКИ ОРАКУЛ,  
РАНД КОРПОРЕЙШЪН И МЕТОД ДЕЛФИ

Недко Петров

DELPHIC ORACLE,  
RAND CORPORATION AND DELPHI METHOD

Nedko Petrov

ABSTRACT: The point of this article is to show what connects the Delphic Oracle, Rand 
Corporation and the Delphi Method. And the link is long-term forecasting. Since ancient 
times, people have sought to penetrate the future in order to build their lives rationally in 
the present. It was stated that this was done in the way of intuitive forecasting. Modernity 
provides another starting point for looking into the future, which combines scientific in-
tuition plus reliable statistics and mathematics. models, such as the long-term prediction 
method – Delphi Method, created by the brain trust of Rand Corporation – USA. Thanks to 
its scientific capacity, the corporation has for decades created this highly effective forecast-
ing method, reflecting its overall theoretical and experimental work in a series of reports. 
They become a kind of appeal to researchers from all over the world who have successfully 
applied it in their scientific and practical work.

KEY WORDS: Delphic oracle, sanctuary several Apollo, future events, database, credibil-
ity, authenticity, divine consultation, intuition, intuitive prediction, scientific prediction, 
RAND Corporation, military technology, military operations, think tank, experimental 
space ship, space research, cold war, Science and Technology, Standards Research, strate-
gies, long-term strategies, memorandum, experts, expertise, reports, epistemology, inexact 
science, analysis of the future, convergence, group forecasts, group process

Наименованията на Делфийския оракул в Древна Гърция и Метод Делфи 
са свързани, поради обстоятелството, че символизират поглед в бъдещето – и 
оракулът, и методът предоставят дългосрочни прогнози за развитието на ця-
лото общество или сфера от неговата дейност. Свързващото звено между тях е 
РАНД Корпорейшън – САЩ.

1. Делфийският оракул – поглед на древните хора към бъдещето
В Древния свят има много места, които са си спечелили репутация за 

проявяване на оракулски мъдрост. Но може би най-известно от тях е свети-
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лището на Аполон в Делфи – Делфийският оракул [4], [20] разположен по 
склоновете на планината Парнас в Гърция, действащ от 1400 г. пр. Христа. 

Според древногръцката митология храмът е построен от самия Аполон в 
чест на победата му над чудовището Питон. Поради това неговата жрица се на-
рича Пития (от питон – един от старите символи на Аполон) [4], [33]. боговете. 
Функцията на Пития е да разкрие божествената цел за бъдещи събития. Дел-
фийският оракул споделя възходът на древногръцката цивилизация и допри-
неся за нейния разцвет. Той научава гърците и други народи на дългосрочно 
ориентирани действия, по посока успеха на полиса – държава [4]. 

По време на на шести и пети век пр. Христа други популярни оракули 
стават Додона, Дидима и Амон, което води до по-голям избор при божествена-
та консултация [33], [32]. 

Записаните отговори, получени в Делфи от Пития са консервирани вър-
ху медни плочи са запазени, а съвременните учени са разделени в категории, 
които или ги признават за исторически или за измислици [4]. Разбира се, кон-
султациите с Пития са били религиозни по форма, а самото светилище е дейст-
вало и като международен арбитър. Делфийският оракул споделя възходът на 
древногръцката цивилизация и допринеся за нейния разцвет [33].

Очевидно е, че още от древността хората са се стремели да проникнат 
в бъдещето, за да изградят живота си рационално в настоящето. Това е ста-
вало по пътя на интуитивното прогнозиране. Съвременността дава друга 
отправна точка за поглед в бъдещето, която съчетава в себе си научната ин-
туиция плюс надеждни статистико-математически и др. модели, какъвто 
е методът за дългосрочно прогнозиране – Метод Делфи. 

2. РАНД Корпорейшън – Делфийският оракул на съвременния 
свят, създател на Метод Делфи

Ако Делфийският оракул е предоставял интуитивни прогнози за бъде-
щето пр. Христа, то през ХХ в., в съвременния свят, характеризиращ се с интен-
зивни технологични и политически промени, също се появява място, в което не 
само, че се очертава бъдещето, но и се обосновават стратегии за неговото пъл-
ноценно протичане, в интерес на човешкото развитие. Това е Проектът РАНД.

Създаването, развитието мисията ня РАНД Корпорейшън са обект на 
творчеството на много автори, но най-подробно това прави Алекс Абелла [6] 
в своята книга „Войници на разума: РАНД Корпорейшън и възкресението на 
Американската империя“ (“Soldiers of Reason: The RAND Corporation and the 
Rise of the American Empire“, 2008). Авторът пише [6, с.8]: „Ако погледнем в ог-
ледалото, ние ще видим, че РАНД е всеки един от нас.“ 

Началото си РАНД Корпорейшън води от времето на Втората световна 
война, когато голяма група от граждани на САЩ – предимно учени и инжене-
ри – са мобилизирани да водят война на технологична основа [147]. В края на 
войната, когато тази група започва да се разпада, Министерството на отбраната 
на САЩ (Ministry of Defense, USA) решава да запази някои от най-талантли-
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вите служители, за да им даде възможност през следващите години да развият 
военни технологии, по-специално да продължат усилията си при изследване на 
военни операции. За тази цел генерал X. Арнолд, от авиацията на САЩ, пред-
ставя предложение за сключване на споразумение между Военновъздушните 
сили и Авиационната компания „Дъглас“ (Airline „Douglas“). Предложението 
му е одобрено и така се създава уникалният Проект РАНД (RAND) Отнача-
ло той започва да функционира като подразделение на компанията „Дъглас“ с 
контракт на стойност $ 10 милиона [6], [10].

През май 1948 г. РАНД започва самостоятелно съществуване, когато 
дружеството се отделя от Авиокомпания „Дъглас“ и става независима, частна, 
неправителствена и непартийна организация [10]. Тя е първата организация в 
света, която е наречена „фабрика за мислене“ („think tank“). 

Първата голяма задача на РАНД е проучване, озаглавено „Предварите-
лен проект на експериментален космически кораб в орбита около Земята.“ 
(“Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship“) [36], [37]. Ре-
дактори на доклада са Джак Лип и Робърт Салтър, които се смятат за пионери 
на сателитното разузнаване. За своята разработка те вземат под внимание бе-
лежките на още 195 учени. В доклада е отбелязано, че „са предприети консерва-
тивни и реалистични инженерни оценки на възможностите за изграждане на 
космически кораб, който ще обикаля земята като спътник. Прогнозата е бази-
рана на актуалното състояние на технологичния напредък и в нея не са вклю-
чени такива възможности, като бъдещото развитие на атомната енергия.“ [36, 
с.10]. Въпреки фактът, че на този етап спътникът е предимно научна фантасти-
ка, в доклада през 1946 г. е дадена подробна оценка на перспективите за научни 
спътници и космически изследвания, изготвена от 50 учени. Когато в средата 
на 1957 година е обявена очакваната дата за стартиране на първия спътник се 
оказва че грешката на предвиждане е само от две седмици.

Във времето на студената война една от първите разработки на РАНД е 
по отношение на ефективното противопоставяне на СССР и провежда серия 
от изследвания през 1948 г. фокусирани върху икономическия и военния по-
тенциал на Съветския съюз – РАНД става първата американска институция, в 
която започва да се развива теорията на т. нар. „Студена война“, използвайки 
методи, които включват интензивно изучаване на потенциалния противник от 
разстояние [41]. Друга разработка на РАНД е озаглавена „Съветската военна 
доктрина“ (“The Soviet military doctrine“), с автор Р. Гартоф [22], а в съчинение на 
М. Мийд се разглежда съветския национален характер (“Soviet attitudes toward 
authority“) [35]. Поляризацията между двете световни сили САЩ и СССР [324] 
диктува създаването през 1983 г., в рамките на РАНД на Център за изучава-
не поведението на СССР, съвместно с Калифорнийски Университет, Лос-Ан-
джелис (Center for The Study Soviet international behavior, RAND-University of 
California, Los Angeles [7]. 

Връзките на РАНД с НАСА (NASA) водят до участие в измерване ефек-
тивността на космическата ѝ програма. Още през далечната 1968 г. издава ка-
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талог на научни си цели в пространството, който съдържа над 1 000 позиции в 
пет основни области на изследвания: Земята и околната среда; живот на други 
планети; Слънчевата система, Вселената, Космосът като научна лаборатория. 
РАНД също така анализира ефективността на програмата Космическа совалка 
(Space Shuttle).

С разрастването на РАНД на неговите създатели става ясно, че експе-
риментът е успешен. По пътя на своето развитие, към 60-те години на ХХ в., 
РАНД се обръща към вътрешната политика на САЩ и въвежда свой модел на 
емпирични изследвания насочени към независим анализ в изследването на ре-
алните социални и икономически проблеми в страната [6], [40].

През 2001 г., RAND формулира дневния ред на тогавашната президентска 
администрация в областта на науката и технологиите. Корпорацията има свое-
то значение и за настоящата президентска администрация. През 2009-2010 г. в 
РАНД е реализиран анализ на предложението на президента Б. Обама за здрав-
ната реформа в САЩ, опиращ се на специфичен микро-симулационен модел 
[34]. В специално проведена анкета сред гласоподавателите за Президентски 
избори САЩ – 2012 г. РАНД посочва разликата между Б. Обама и М. Ромни – 
50,3% срещу 43,7%, в полза на Обама.

Към 2011 г., над 30 от лауреатите на Нобелова награда, най-вече в облас-
тта на икономиката и физиката, са свързани с RAND в някакъв момент от 
кариерата си. 

В статията няма възможност да се изпише целият списък на нобелистите, 
но по-известните от тях са: Питър Даймънд, Уилард, Луис Алварес, Мъри Гел-
Ман, Кенет Ароу, Хенри Кисиндджър, Джеймс Тобин, Хари Марковиц, Гари 
Бекер, Робърт Лампърт, Оливър Уилямсън и др.

Други известни представители на РАНД са: Пол Баран – разработвал 
ARPANET и по-късно Интернет; Бари Боъм – изобретател на COCOMO; Бър-
нард Броуди – военен стратег и ядрен архитект; Франсиз Фукуяма -футуролог; 
Маргарет Мийд – социален антрополог; Алън Нюел – специалист по изкуст-
вен интелект; Кондолиза Райс – бивш държавен секретар на САЩ; Доналд 
Ръмсфелд – бивш министър на отбраната на САЩ; Норман Шапиро – матема-
тик, съавтор на теоремата Райс-Шапиро и др. [40]. 

Едно от най-значимите събития за РАНД е обосноваването и развитието 
на метода за дългосрочно прогнозиране ДЕЛФИ, чрез който корпорацията се 
идинтифицира в областта на футурологията.

3. Метод Делфи 
Първото съобщение за използването на Метод Делфи е направено от не-

говите създатели Н. Долки и О. Хелмър [13] през 1962 г. в Memorandum RM-
727-PR „Експериментално приложение на Метод Делфи с използването на екс-
перти“. Представяйки го те пишат [13, с.1-2]: „Проектът РАНД Меморандум е 
съкратена и преработена версия на Меморандума на РАНД със същият номер, 
озаглавен „Използване на експертите за оценка на изискванията за бомбите“ 
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(14 ноември 1951), който наскоро беше разсекретен… Този документ дава по-
яснение за един експеримент в използването на така наречения метод Делфи, 
който е планиран, за да се получи най-надеждното мнение, в резулат на кон-
сенсус от група експерти, като ги подлага на серия от въпросници, примесени с 
контролирани становища и обратна връзка.“

Името на Метод Делфи се съотнася с Делфийския оракул в Древна Гър-
ция. Това име е съзнателно дадено от А. Каплан [42, с.132], философ, препода-
вател в Калифорнийския университет в Лос Анджелис, работещ като изследо-
вател в РАНД Корпорейшън.

Дж. Фаулъс [21] също посочва, че думата Делфи се отнася до най-почита-
ния оракул в Древна Гърция, когато чрез него са търсени прогнози за бъдещето 
и съвети от богове. А Б. Браун пише [9, с.7]: „Метод Делфи е име, което е при-
ложено към техника, използвана за предизвикване на становища и получаване 
на отговори от група експерти. Делфи замества пряката конфронтация и дебат 
с внимателно планирана и подредена програма на последователни индивидуал-
ни допитвания, обикновено провеждани чрез въпросници.“ 

Методът е описан от Т. Гордън и О. Хелмър [23] през 1964 г. в „Доклад за 
изучаване на дългосрочното прогнозиране“ („Report on a Long Range Forecasting 
Study“) на корпорацията. За изминалия период от време списъкът с прогнози-
руемите процеси с помощта на метода Делфи значително се е разширява, но 
несъмнено най-голямо използване той има в областта на научно-техническия 
прогрес [1], [3].

Създателите на Метод Делфи са специалистите от РАНД Корпорей-
шън: Олаф Хелмър – философ и логик; Норман Долки – математик; Никълас 
Ришър – философ (философия на науката), което те правят с изключителното 
съдействие на: Бернис Браун – математик; Самюел Кокран – психолог; Теодор 
Гордън – футуролог, експерт в областта на високите технологии, планиране и 
анализ на политиката.

За разработването на метода допринасят и други учени като): А. Дел-
бек, А. Ван де Вен и Д. Густафсон, С. Ензер, Ж. Ландета, Д. Пасиг, М. Търоф, 
Б. Лудвиг [365], Ж. Мартино, Г. Скълмоски, Ф. Хартман и Дж. Крах, П. Та-
пио, М. Адлер и Е. Зиглио, М. Болонини и др.

Обосноваването на Метод Делфи не е еднократен акт, а продължителен 
процес, чието развитие е отразено в серия от доклади. Те са части от изследо-
вателски Меморандум на РАНД Корпорейшън от 1948 г. до 1973 г. По-важните 
от тях са [1], [3]:

• Доклад № P-1513 от 1958 г. – „On the Epistemology of the Inexact Sciences“, 
от Олаф Хелмър и Никалъс Ришър [28]. 

• Доклад № RM-727-PR от 1962 г. – „An Experimental Application of the 
Delphi Method to the Use of Experts“ от Норман Долки и Олаф Хелмър 
[13]. 

• Доклад № P-2795 от 1963 г.- „The Systematic Use of Expert Judgment in 
Operations Research“ от Олаф Хелмър [30].
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• Доклад № P-2973 от 1964 г. – „Convergence of Expert Consensus Through 
Feedback“ от Олаф Хелмър [27]. 

• Доклад № P-2986 от 1964 г. – „Improving the Reliability of Estimates Obtained 
from a Consensus of Experts“от Олаф Хелмър и Бернис Браун [26]. 

• Доклад № P-3499 от 1966 г. – „The Use of the Delphi Technique in Problems 
of Educational Innovations“ от Олаф Хелмър [31]. 

• Доклад № P-3558 от 1967 г. – „Analysis of the Future: The Delphi Method, 
in Technological Forecasting for Industry and Government“ от Олаф Хелмър 
[25]. Доклад № P-3704 от 1967 г., „Delphi“от Норман Долки [16]. 

• Доклад № P-3721 от 1967 г. – „Systematic Use of Expert Opinions“ от Олаф 
Хелмър [29]. 

• Доклад № P-3925 от 1968 г. – „DELPHI Process: A Methodology Used for the 
Elicitation of Opinions of Experts“ от Бернис Браун [9]. 

• Доклад № P-3820 от 1968 г. – „Experiments in Group Prediction“ – от Нор-
ман Долки [12]. 

• Доклад № P-3948 от 1968 г. – „Predicting the Future“ от Норман Долки 
[17].

• Доклад № P-4182 от 1969г.- „Delphi and Values“ от Никалъс Ришър [38].
• Доклад № RM-5888-PR от 1969 г. – „The Delphi Method An Experimental 

Study of Group Opinion“ – от Норман Долки [19].
• Доклад № RM-5957-PR от 1969 г. – „The Delphi Method, II: Structure of 

Experiments“ от Бернис Браун, Стив Кокран и Норман Долки [8].
• Доклад № RM-6115-PR от 1969 г. – „The Delphi Method, III: Use Of Self 

Ratings To Improve Group Estimates“)от Норман Долки, Бернис Браун и 
Стив Кокран [14].

• Доклад № RM-6118-PR от 1970 г. – „The Delphi Method, IV: Effect of 
Percentile Feedback and Feed-In of Relevant Facts“ от Норман Долки, Бер-
нис Браун и Стив Кокран [11]. 

• Доклад № R-0612-ARPA от 1971 г. – „Experimental Assessment of Delphi 
Procedures With Group Value Judgments“ от Норман Долки и Дейвид 
Рурк [18]. 

• Доклад № R-0678-ARPA от 1971г. – „Comparison of Group Judgment 
Techniques with Short-Range Predictions and Almanac Questions“от Нор-
ман Долки и Бернис Браун [15]. 

• Доклад № R-1283-PR1 от 1974 г. „Delphi Assessment: Expert Opinion, 
Forecasting, and Group Process“от Харълд Сакман [39]. 

Докладите на РАНД Корпорейшън са строго аргументирани научно-
практически жалони, маркирали пътя на развитие на Метод Делфи, който за-
почва да се прилага в световен мащаб. Още след 1970 г., като се следва тези жа-
лони. първа след САЩ Япония започва да практикува национален Делфи, след 
което той започва да се „разклонява“ и в други страни по света. 

От направеното изложение могат да се изведат следните обобщения и 
изводи:
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1. Експертният състав на РАНД Корпорейшън, включващ специалисти 
от висок ранг, включително и Нобелови лауреати е надежден източник 
на обширни знания и иновативни умения, чиято способност за разум-
на научна преценка са в основата на обосноваването и създаването на 
Метод Делфи, като метод за дългосрочно прогнозиране.

2. В исторически план структурата на научната организация РАНД е по-
влияна силно от външната среда и нейните бързопроменящи се харак-
теристики – започва дейността си със задачи свързани със Студената 
война, а в последващите години с изграждането на политики, насочени 
към развитието на националното и глобално общество, в свят без про-
тивопоставяне между две политически системи.

3. Научният процес по създаването на Метод Делфи е осъществен по-
средством строги изследвания, отразени в Меморандум от доклади. 
Реализирайки верификации чрез контролирани експерименти, учени-
те са записвали измерими данни, свързани с наблюдения, анализирали 
са регистрираната информация за да изградят теоретични обяснения 
на изучавания експериментално метод.

4. „Рожбата“ на РАНД – Метод Делфи е основан на емпирични и изме-
рими доказателства, специфични принципи на разсъждение, системно 
наблюдение, измервания и експерименти, тестване и модифицирани 
хипотези.

5. Делфи като всеки научен метод предполага възможност да бъде подло-
жен на проверка. Затова цялата информация за метода е публикувана 
в поредица от документи – РАНД Доклади. Такава проверка е реали-
зирана и чрез изпълнение на поредица експерименти и измерване на 
резултатите.

6. За да създадат Метод Делфи учените от РАНД Корпорейшън са се до-
верили на своето вдъхновение и прозрение – интуиция, съчетание от 
емпирични данни, задълбочени и усилени наблюдения и способността 
да се премине през плътната повърхност на допусканията, чрез логи-
ко-математически методи. 

7. Чрез създаването на Метод Делфи екипът на РАНД Корпорейшън по-
казва на света, че науката не е просто събиране на факти, понятия и 
полезни идеи за реалната действителност, а е същевременно и метод за 
откриване на надеждни познания, с проекция в бъдещето.

Литература:
1. Илиева, С, Метод Делфи, С., 2011 
2. Илиева, С, Научният процес по създаването на Метод Делфи, Научна сесия 

на НВУ „В. Левски“, факултет А, ПВО и КИС, 2012 
3. Илиева, С, Приложение на Метод Делфи в световен мащаб, Сб. Научни до-

клади, Международен конгрес, Варна, 2012 

Недко Петров



737

4. Кулешова, О., Делфийский оракуль в системе межугосударственых отноше-
ний, (7 – 5 в. до н.э.), СПб: Изд. Центр «Гуманитарная Академия», 2001 

5. Лисина, Е., Дельфийский оракуль», Эксмо, 2013 
6. Abella, A., Soldiers of Reason: The RAND Corporation and the Rise of the 

American Empire, Houghton Mifflin Harcourt, 2008 
7. Azrael, J., Sestanovich, S., Thoughts on new thinking, RAND/UKLA Center for 

the study Soviet International Behavior, Santa Monica, California, 1988 
8. Brown, B., Cochran, S.W., Dalkey, N.C., The Delphi Method, II: Structure of 

Experiments, RM-5957-PR, 1969 
9. Brown, B., DELPHI Process: A Methodology Used for the Elicitation of Opinions 

of Experts, RAND, P-3925, September 1968 
10. Collins, M.J., Cold War Laboratory: RAND, the Air Force, and the American 

State, 1945-1950, Smithsonian Institution Scholarly Press hardcover, part of the 
Smithsonian History of Aviation and Spaceflight Series, 2002 

11. Dalkey, N.C, Brown, B., Cochran, S., The Delphi Method, IV: Effect of Percentile 
Feedback and Feed-In of Relevant Facts, RM-6118-PR, 1970 

12. Dalkey, N.C, Experiments in Group Prediction, RAND P-3820, March 1968 
13. Dalkey, N.C, Helmer, O., An Experimental Application of the Delphi Method to 

the Use of Experts, RAND RM-727-PR, 1962 
14. Dalkey, N.C., Brown, B., Cochran, S., The Delphi Method, III: Use Of Self Ratings 

To Improve Group Estimates, Santa Monica, 1969 
15. Dalkey, N.C., Brown, B., Comparison of Group Judgment Techniques With Short-

Range Predictions and Almanac Questio ns, RAND, R-678-ARPA, May 1971 
16. Dalkey, N.C., Delphi, RAND, P-3704, 1967 
17. Dalkey, N.C., Predicting the Future, RAND,  P-3948, 1968 
18. Dalkey, N.C., Rourke, D.L., Experimental Assessment of Delphi Procedures With 

Group Value Judgments, RAND, R-612-ARPA, February 1971 
19. Dalkey, N.C., The Delphi Method: An Experimental Study of Group Opinion, 

RAND, RM-5888-PR, June 1969 
20. Dempsey, T., Delphic Oracle: Its Early History, Kessinger Publishing, 2003 
21. Fowles, J., Handbook of futures research. Greenwood Press: Connecticut, 1978 
22. Garthoff, R., Soviet military doctrine, Rand report, Free Press, 1953 
23. Gordon T.J., Helmer O., Report on a Long Range Forecasting Study, RAND 

P-2982, Rand
24. Corporation, Santa Monica, California, 1964 
25. Helmer, O., Analysis of the Future: The Delphi Method, in Technological Forecasting 

for Industry and Government, James Bright (ed.), Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 
New Jersey, 1968 

26. Helmer, O., B. Brown, Improving the Reliability of Estimates Obtained from a 
Consensus of Experts, RAND, P-2986, September 1964 

27. Helmer, O., Convergence of Expert Consensus Through Feedback, RAND, P-2973, 
September 1964 

28. Helmer, O., Rescher, N., On the Epistemology of the Inexact Sciences, RAND 
P-1513, 1958 

29. Helmer, O., Systematic Use of Expert Opinions, RAND P-3721, November 1967 
30. Helmer, O., The Systematic Use of Expert Judgment in Operations Research, 

RAND P-2795, 1963 

Делфийски оракул, РАНД корпорейшън и Метод Делфи



738

31. Helmer, O., The Use of the Delphi Technique in Problems of Educational 
Innovations, RAND, P-3499, December 1966 

32. Leveque, P., Introduction aux premieres religions, Le Livre de Poche, Paris, 1997 
33. Leveque, P., La venture grecque. References Histoire. Le Livre de Poche, Paris, 1999 
34. McGlynn, Е., Cordovа, А., Ringel , J. et all, RAND COMPARE Analysis of 

President Obama‘s Proposal for Health Reform, RAND Corporation RB – 9519, 
2010 

35. Mead, M., Soviet attitudes toward authority, RAND Corporation, 1951 
36. Preliminary Design of an Experimental World-Circling Spaceship, Report No. 

SM-11827, Model: #1033, Santa Monica, Douglas Aircraft Company. Inc., May 2, 
1946 

37. RAND Corporation, Preliminary Design of an Experimental World-Circling 
Spaceship, ed. RAND Corporation, 50th Years RAND, Special Anniversary Edition, 
1998, Facsimile edition – May 2, 1946 

38. Rescher, N., Delphi and Values, RAND P-4182, 1969 
39. Sackman, H., Delphi Assessment: Expert Opinion, Forecasting, and Group Process, 

RAND R-1283-PR1, 1974 
40. The Rand Corporation, History and Mission, RAND Corporation, 2011 
41. Trachtenberg, M., History and Strategy, Princeton University Press, 1991 
42. Woudenberg, F., An evaluation of Delphi, Rotterdam,1990 

Недко Петров
Докторант в Катедра „Социална работа“

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“

Недко Петров



739

МУЗИКА И ДВИЖЕНИЕ.  
ЕФЕКТИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА МУЗИКА И ТАНЦ 

Нели Г. Спасова

MUSIC AND MOVEMENT.  
MUSIC AND DANCE IMPACT EFFECTS

Neli G. Spasova 

ABSTRACT: This article depicts the concurrence of music and movement. The main goal is 
to show their concomitance and report the advantages of their coherent nature and impact. 

KEY WORDS: Music, movement, dance, impact, educational process.

В наши дни е необходимо и наложително съчетаното разглеждане на дос-
тиженията на различни научни области, тяхното представяне и анализиране 
интегративно и в широк контекст, особено когато във фокуса на научното тър-
сене стои образованието, в частност обучението по музика в българското об-
щообразователно училище. 

Психолозите определят движението като компонент на човешката дейност. 
Той е „най-елементарният компонент, който в рамките на действието (или самос-
тоятелно), изгражда съдържанието на човешката дейност“ [Попов, 1999: 117].

Според своя произход движенията се делят на вродени и заучени („при-
добити“ Пирьова). Първите имат безусловно-рефлекторен характер, а втори-
те  – условно-рефлекторен. Заучените движения някога са били съзнателни, 
като в процеса на заучаване са имали самостоятелна цел. Психолози [Попов, 
1999: 109] отчитат, че „ако при тяхното заучаване са възникнали трудности, те 
са ги превърнали и във волеви движения. 

Според мястото и ролята, които имат, движенията се класифицират и 
според мястото и ролята, които имат при изпълнение на дейността. В случая 
по-голяма част от движенията са основни и допълнителни (спомагателни) дви-
жения. Спомагателните движения носят белези от вродените и от заучените 
движения. Всички спомагателни движения могат да се превърнат в основни и 
обратното.

При съчетаването на музика и движение се активират 3 типа познавател-
ни процеси: визуален, слухов, кинестетичен. Много учебни методи активират 
само един тип [Кръстева, 2006].
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Г. Стоянова, във връзка с учебните програми в 6 клас е на мнение, че „при 
разкриване на танцувалността в 6 клас (в темите за старинни и съвременни 
танци) се използват нагледни методи” – наблюдение на танците в ел. учебник, 
гледане и споделяне на впечатления от различни танцови изяви по телевизията 
или по интернет… Няма нищо по-лошо от умозрително „изучаване на танци-
те без двигателното усещане за спецификата на всеки танц, било то българско 
хоро или аржентинско танго“ [Стоянова, 2011: 32]. Мнението на Г. Стоянова 
съвпада с мнението на автора на настоящия доклад относно необходимостта 
от свързване на естественото движение на музиката, нейната танцувалност, 
жанровост, с двигателни усещания и кинетичното осъзнаване и изразяване 
на това движение. В резултат на което полученото знание не е имагинерно, а 
съвсем естествено, то се осмисля чрез овладяване на конкретно практическо, 
двигателно умение. Ползите за подрастващите, комплексното влияние на му-
зиката и танца върху тях са и в друга положителна посока – при точни и ясни 
изисквания от учителя се постига правилната стойка на тялото, активират се 
едновременно няколко зони в мозъчната кора – двигателната зона, за контрола 
на изпълнението, лява, дясна хемисфера – на практика цялата мозъчна кора; 
включват се паметови процеси, емоции, положително настроение. Знанието в 
случая не се наизустява, т.е. не е декларативно, а формиращо. А запаметява-
нето е в три посоки едновременно – слухово, визуално, двигателно. От моята 
практика като ст. експерт обаче установих, че много малка част от учителите по 
музика танцуват с учениците в клас. Самите учители имат нужда от развиване 
на своите компетентности в тази посока, други считат това за неуместно, тре-
ти споделят, че изпитват неудобство от учениците. Г. Стоянова [2011] заявява 
позиция в тази посока, свързана с „новите педагогически технологии“, в които 
„най-много се цени спонтанното творчество без образец, защото е проява на 
автономно, собствено виждане за света“, насочено към „събуждане на първич-
на творческа интуиция“. Но „единствено условие за успешна музикално-твор-
ческа дейност е наличието на творчески потенциал при учителя“ [Стоянова, 
2011: 36], заключава авторът. Тук може да се допълни – наличие на желание, 
мотивация на учителя за това, професионализъм.

Съзнателното включване на различни сетива в образователния процес 
подпомага познавателния процес, от една страна, и е предпоставка за физиче-
ското и познавателно развитие на личността, от друга. Което е предпоставка за 
изграждане на съвременна личност, готова активно да принадлежи на съвре-
менния свят.

Технологичното настъпление е неизменна част от развитието на човеш-
ката история. „В началото на 21. век напредъкът в развитието на технология-
та вече може да се нарече драматичен“ [Симеонова, 2006]. Сред теоретиците в 
областта на философията на технологията, цитирано от Симеонова (2006) се 
възприема разбирането, че „в неимоверно разрасналата се технологична циви-
лизация колкото повече са постиженията, толкова повече са и опасностите за 
човешкото общество (Stabkes, 1997)“ [Симеонова, 2006: 7].

Нели Г. Спасова
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Технологичните иновации въвеждат значими промени в съвременна сре-
да – в личната, в социалната, в битовата, в професионалната, във формалната и 
в неформалната образователна среда. В този смисъл технологията днес може да 
се разглежда като своеобразен механизъм, който изисква както наличие на поз-
навателни умение и способности, така също и механизъм, който е отговорен за 
продължаващото развитие на същите тези човешки познавателни способности 
(когнитивен капацитет на индивида). Известно е, че природата на човека е мул-
тисензорна. Човек притежава естествена познавателна нагласа, изразяваща се 
в приемане, преработване и предаване на колкото е възможно повече сигнали, 
приети от външната или вътрешната среда на индивида. „Наред с това човешко-
то същество притежава мултисензорна познавателна нагласа, която се изразява 
в стремеж към непрекъснато допълване и разнообразяване на тези сигнали… 
Съвкупността от човешки сетива всъщност представлява една обща сетивна 
система. Пълноценното комбинативно използване на човешката сетивност от 
ранна възраст полага основи на цялостното световъзприемане и светоусещане 
у личността“ [Симеонова, 2006: 10]. Изследвания [Симеонова, 2006] потвърж-
дават синергийното въздействие на лявото и дясното мозъчно полукълбо в 
когнитивните процеси. „Нови възгледи за връзките рационалност–емоционал-
ност и теорията за емоционалната интелигентност разкриват способността за 
пораждане на такива емоции, които да съдействат за ефективна мисловна дей-
ност у индивида и за корелация с интелектуалното му развитите“ [пак там]. От 
този факт се възползва съвременният образователен процес – чрез прилагане 
на различни педагогически подходи, технологии в обучението.

„Възприетото познавателно количество в учебната познавателна ситуа-
ция в образователния процес се обуславя от действието на разнообразни сти-
мули с цел интеграция на информацията, получена чрез сетивата“ [Симеонова, 
2006: 10–11]. Интензивното и комплексно използване на възможно повече се-
тива осигурява мислене върху еднакви неща, но с различен контекст, по раз-
личен начин и с различни методи и средства. „При традиционното обучение 
се набляга изключително много върху развитието предимно на ума“, основно 
на лява хемисфера, „но не и на тялото като цяло“ [пак там]. Напрежението 
от еднообразната, монотонна учебна дейност, която се реализира в училище 
чрез преобладаващо използване на слухови и зрителни сетива, може да бъде 
намалено чрез „използване на дейности, включващи и друг вид сетива, които 
естествено синергийно атакуват организма и психиката на учащите, като пре-
дизвикват множество реакции“ [Симеонова, 2006: 11]. Последните подпомагат, 
подобряват физическото и познавателното развитие на личността. 

При танцуване се активира дясната творческа хемисфера на мозъка. 
Дясната хемисфера желае да се изяви емоционално чрез движение. Музиката 
събужда въображението, творческите способности и артистичността, тя дава 
възможност на дълго потискани емоции да бъдат преживени и освободени 
чрез движението на танца, за разлика от лявото полукълбо, което възприема 
света аналитично.

Музика и движение. Ефекти на въздействие на музика и танц 
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Във фокуса на проф. Пенчо Стоянов стои изследователският интерес на 
автора към музиката и танца, чиито обобщения ще бъдат използвани в случая. 
„Продължителният и сложен исторически процес на развитие, присъщ на дву-
единството музика–танц преминава през различни етапи на развитие, които 
показват неговата органичност“ [Стоянов, 2001].

„От най-дълбока древност хореографията и тоновото изкуство са свър-
зани с корени, които ни отвеждат към праосновата на изкуствата, към тяхното 
синкретично единство. Във времето на многовековната еволюция на художест-
веното мислене изкуствата излизат от сферата на синкретизма, за да търсят 
пътища към автономност“ [Стоянов, 2001]. В процеса на постепенна еманципа-
ция обаче между изкуствата не само се запазват техните генетични дадености, 
но може да се проследи и противоположната тенденция – в посока нови форми 
на синтез между тях. 

Времето и пространството, тези две категории, определят координатите 
на двете родствени изкуства – музиката и танца.

В най-широк план движението, олицетворяващо същността на процеси-
те, протичащи във времето и пространството, е категорията, присъща на му-
зиката и танца.

Ритъмът е най-древна „музикална“ форма и затова някои от основните 
слухово-моторни връзки в организма имат основа в процесите на адаптация. Те 
се отнасят към поведението на хората при оцеляване. Слухът, звуците и реакци-
ите при стрес („борба или бягство“) са еволюционно взаимосвързани. Времевата 
структура на музиката, както стана ясно от казаното по-горе, е най-съществени-
ят елемент, който я свързва с двигателното поведение. От това следва че мотор-
ната система на човека е силно чувствителна към слухово въздействие. Ритъмът 
ръководи времевата организация и конструира всички музикални елементи. Ето 
защо под влияние на тези древни връзки хората спонтанно, дори неосъзнато, по-
падат под въздействието на ритъма, който променя чувствата и поведението им. 

Ритъмът е фактор, организиращ всяко движение. Музиката и танца при 
своето протичане във времето и пространството са подвластни на ритъма. 
Действието му „на всички равнища на времевата организация на материята 
създава фундамента, на който в най-голяма степен почива двуединството му-
зика – танц. Движението, което е иманентно на музиката и танца, е немислимо 
без организиращата сила на ритъма… Високата организираност внася не само 
яснота и конструктивна прегледност, но тя повишава многократно комуника-
тивните възможности на информационния поток. В движенията, подчинени 
на ритъма, са скрити неограничените възможности, отразяващи богатството 
на емоционалните състояния и оттенъците им, съставляващи сърцевината на 
хореографията“ [Стоянов, 2001].

Ритмичното развитие в най-общи линии е подчинено на законите на му-
зикалната неустойчивост и устойчивост. 

„Основните предпоставки на ритмичната изразителност се коренят в 
характера на движението, на излъчващата се от него първична енергия. По-
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честите и ускорени движения създават по-голямо напрежение. Аналогично на 
това, в музиката преминаването на по-дълги към по-кратки нотно стойности се 
възприема като активизация и нарастване“ [Стоянов, 2001].

От казаното в по-горе се оформя обобщението, че музиката и танцовото 
движение подпомагат развитието на дясната и лявата хемисфери на главния 
мозък на индивида през всички стадии на растежа, предвид установените ло-
кации, зони в главния мозък за музикално възприятие, наличието на асоциа-
тивни полета, зони за двигателна регулация, наличието на които е установено 
днес с помощта на съответната апаратура. Чрез изпълнението на движенията и 
музиката се оформя контрол на изпълнението, възпитава се самодисциплина, 
воля в поведението на участниците. 

Синкретичното единство на хореографията и тоновото изкуство води 
към праосновите на изкуствата от най-дълбока древност. Сведения за музи-
кално-обучителното и образователното въздействие на музиката и танца има 
от времето на Платон. Формирането и изграждането на личността е вълнувало 
древните философи. 

През XX век музикално-ритмическото възпитание заема широко място 
в системите на музикалното възпитание, разработени от едни от най-известни 
руски и европейски музикални педагози К.Орф, Т. С. Бабаджан, Н. А. Метлов, 
Н. А. Ветлугина и др. В своите методи те акцентират върху ползите, които има 
музикалното възпитание, както и съчетаното използване на музиката и тан-
ца, за изграждането на характера на личността. Известни са „огромните въз-
можности, които музикалното възпитание има за интелектуалното развитие на 
подрастващите и за тяхното много странно и пълноценно развитие като лично-
сти“ [Коловска, 2005: 6].

Музикалното възприятие, съчетано с танц, движение и свързаните с тях 
емоционални и познавателни процеси са важни и значими за интелектуалното 
и здравословното, т.е. хуманно развитие на подрастващите.

Българският народен танц и игра (по-късно хореографията), както и 
музиката като учебни предмети, имат своето неотменно място в българското 
училище. Българските просветни дейци от края на XIX и началото на XX век 
са убедени в тяхната възпитателна и образователна роля за формирането на 
младата генерация и на целия български народ, без той да губи своята иден-
тичност. Хореографията като проекцията на българското музикално-танцово 
наследство и традиции присъства повече от тридесет години в общото образо-
вание на Република България [Григоров, 2008].

В бързо променящите се реалности на съвременния свят възниква нова 
концепция за образование, която определя нови образователни цели и поли-
тики. Но каквито и реформи да протичат в образованието, те неизменно се 
свързват с учителя. „Именно педагогът е основна фигура при реализиране на 
практика на всички нововъведения“ [Рускова, 2015: 5] и важен фактор в обра-
зователно-възпитателния процес. 

От представеното може да се обобщи, че образованието е сложно и про-
тиворечиво дело, подвластно на действието на много фактори, същевременно с 
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важна роля за отделния индивид, за самото общество, и допринася индиректно 
за общото световно икономическо и културно развитие.

В тази връзка „стратегическата роля на образованието за обществото е 
сложно и комплексно явление, поради което тя не е и не може да бъде монопол 
само на педагогическата наука“ [Андреев, 1998: 85]. Изследването на тази роля 
при съвременните условия придобива все по-подчертан интердисциплинарен, 
интегрален характер. В този смисъл основополагащо за съвременните научни 
изследвания, анализи е разбирането за непрекъснатата взаимовръзка, интегри-
тет, между елементите на цялата система.
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СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИНЦИПИТЕ  
В ИНТЕРКУРТУРНАТА ПЕДАГОГИКА  

(принципи за интеркултурно възпитание и образование)
Нели Ил. Бояджиева 

CONTEMPORARY DIMENSIONS OF THE PRINCIPLES  
IN THE INTERCULTURAL PEDAGOGY  

(Principles for Intercultural Upbringing and Education)
Neli Il. Boiadjieva

ABSTRACT: Тhe problem of the principle of the education belongs to the methodological 
problems of the pedagogy and theory of education. Most of the authors are treating this 
problem as part of the General pedagogy. The principle are connecting with the substance 
and laws of the educational process and are the basis of the norms in realizing of this 
specific process. They are system and main component of the educational system, they are 
connecting with the goals and leading ideas in of education. The paper offers presentation 
of some approaches to defining the problem of the principle in Bulgarian pedagogic litera-
ture. Content analysis of the studies, books and textbooks are made and on the this basics 
–classification of the actual general principles of the education. Intercultural education is 
one of them, that is connected with another as tolerant and humanistic attitude to the 
child, equality, individual and personal approach etc. Intercultural education is one main 
contemporary principles of the education and a direction of the theory of education and 
pedagogy, the school practice and pedagogy of free time.

KEY WORDS: principle of education, intercultural pedagogy, intercultural education.

Изследването е финансирано по проект „Актуални проблеми на мениджмънта 
на класа“ № РД-08-87/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

За съвременната трактовка на принципите на възпитание
Въз основа на съществуващите варианти на класификации в научно-пе-

дагогическата литература могат да се изведат някои основни принципни по-
ложения във възпитанието, които са валидни за теорията на възпитанието в 
началото на нашето столетие. Част от тях са непреходни и класически утвър-
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дени като принципите за природосъобразност, културосъобразност и хуман-
ност. Те са обогатени с нови акценти като екологичен и екологосъобразен под-
ход и толерантност в процеса на индивидуалното и социалното възпитанието. 
Класическите принципи за възрастов и диференциран подход са съчетани с 
индивидуално-личностен подход и изискване за хетерогенност в процеса на 
възпитанието. На свой ред те се допълват и от принципа за единство на инди-
видуално-личностното и групово-колективното възпитание и взаимодействие. 
Безспорни са принципите за педагогическа целесъобразност и конкретност, за 
системност, последователности непрекъснатост, за единство и непротиворечи-
вост на въздействията в процеса на възпитанието, но те са допълнени от изис-
кването за комплексност и цялостност във формирането на личността. Прин-
ципът за опора върху положителното и доверие във възможностите и нрав-
ствените сили и психическите ресурси на възпитаника днес често се обособява 
като позитивен подход във възпитанието, изведен до принципно изискване. 

Принципът за единството между ръководството и управлението на дей-
ността и самодейността, самоуправлението и активността във възпитанието е 
принцип, който произтича от иманентните характеристики на процеса. Той се 
допълва от изискването за единство и цялостност на дейностите във възпи-
тателното взаимодействие, непротиворечивост между изискване и принуда, 
свобода и самоинициатива, задължителност и доброволност на участниците 
н него. Принципите на възпитание в и чрез труда, чрез колектива и групата 
и междуличностните взаимоотношения, които са утвърдени в психологията и 
педагогиката, се допълват и от принципите за възпитание, анимация и терапия 
в и чрез изкуството, творчеството и творческите дейности, играта, развлече-
нието и забавата. Принципът за възпитаващият характер на обучението в кла-
сическата педагогика в т.нар. педагогиката на сътрудничеството се обосновава 
като важно изискване и за съвременното образование, формулиран като обу-
чаващо възпитание. Изисквания към процеса на възпитание, предизвикани от 
информационната ера и „третата вълна“, днес са крайно наложителни – уско-
реност и динамичност, преходност и непрекъснатост, динамичност и пластич-
ност, адаптивност и гъвкавост, допълнителност, занимателност и атрактивност 
и др. Сравнително нови и особено актуални за номенклатурата на основните 
принципи на педагогиката са изискванията за интеркултурност, възпитние на 
децата въз основа зачитане на техните права, равнопоставеност независимо от 
различията и толерантност към тях, зачитане на многообразието, достъпност 
при избора на училище и десегрегация, равен достъп и старт за образование. 

Много от тези принципи са теоретично обосновани в книги, монографии 
и учебници по педагогика, други се реализират на практика в нови, нетради-
цонни модели на училища, школи или направления, а трети са на равнището на 
пожелания и очаквания, които не са стигнали до цялостно реално практическо 
приложение. 

В съвременната педагогическа литература се срещат описания на модели 
на различни видове училища – на живота, като „място за деца“, училища на 
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диалога на културите, екологични, адаптивни, иновативни и др., всяко от които 
изпробва и реализира собствени принципи в осъществяването на цялостния 
педагогически процес, в т.ч. и на възпитанието. Едва ли е възможно и необхо-
димо тяхното описание, но по-важното е, че те са доказателство за тезата, че 
педагогическите принципи не само са конкретизация на педагогическите зако-
номерности, но и практическо приложение и творение на субектите на педаго-
гическото взаимодействие – учители и възпитатели, ученици и родители, из-
вънучилищните институции, на общественото и семейното, на възпитанието в 
масовите и в авторските и алтернативните училища и институции и др.

Принципите на интеркултурното образование и възпитание 
Принципът за хуманност, хуманен подход към детето в процеса на не-

говото възпитание е класически принцип в педагогиката. Той стои в основата 
на всяко педагогическо взаимодействие и принадлежи към вечните изисква-
ния към изкуството „да се учат всички на всичко по най-полезен и приятен за 
тях начин“, изложени във „Велика дидактика“ на Я. А. Коменски. Този принцип 
поставя човека като главна ценност в системата на взаимоотношенията, а ху-
манността като главна тяхна норма. Съобразно с него педагогическото възпи-
тателно взаимодействие трябва да се основава на уважение към всеки човек, 
на приемането на неговата собствена стойност като само-ценност. Този прин-
цип се допълва неотменно и от принципа за толерантност, чието формулиране 
принадлежи към съвременните измерения на принципите на възпитанието. М. 
Белова обосновава толерантността като водеща идея на възпитателния процес 
от гледна точка на съвременните педагогически парадигми (1993). Тя се състои 
в осигуряване на толерантност и търпимост към различията във вероизпове-
дание, етнос, мироглед, ценностни ориентации на базата на задачата за прио-
ритетна грижа за физическото, психическото (душевното) и социалното здраве 
на човека. Този принцип е основополагащ и за интеркултурното образование 
и възпитание.

Условия за реализация на този принцип са доброволността на участието, 
доверието в човека, оптимистичната стратегия в определянето на възпитател-
ните задачи, предпазване от негативните последствия в процеса на педагоги-
ческото взаимодействие, създаване на условия и осъзнаване от детето на не-
говата социална осигуреност, формиране на готовност за защита на неговите 
интереси, отчитане и съобразяване с индивидуалните потребности и интереси, 
вкусове и предпочитания, както и пробуждане и развиване на нови интереси и 
ценностни ориентации. Принципът за хуманност и толерантност е тясно свър-
зан и с класическите принципи и произтича от тях (принципът за природосъ-
образност и културосъобразност) и съвременните принципи на възпитанието 
(принципът за хетерогенност, индивидуализация и мулти-културност).

Друг основен класически принцип за интеркултурната педагогика е този 
за  културосъобразност във възпитанието и образованието. Необходимостта 
от културосъобрзаност във възпитанието е обоснована и се среща за пръв път 
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в трудовете още на Дж. Лок през ХVІІ век. Той утвърждва значимостта на инди-
видуалния социален опит и условията на живот за възпитането. Под влияние 
на тези идеи се утвърждава убеждението, че човекът се формира главно под 
влиянието на средата и възпитанието. Тази линия се продължава и от К. А. 
Хелвеций през ХVІІІ век. Така се подчертава и утвърждава мястото на социо-
културния фактор във възпитанието. По-късно и Й. Х. Песталоци доприняся 
много за доразвиваването на идеята за културосъобразност, съотнесена към 
народното училище, което готви децата за живота в конкретна социо-културна 
среда. 

Идеята за необходимостта от културосъобразността като принцип в об-
разованишето е развита за пръв път цялостно от Адолф Дистервег през ХІХ в., 
съотнесена към изискванията за подготовка на учителите в теорията за рази-
ваващото обучение. Той утвърждава, че във възпитането трябва да се отчитат 
условията на мястото и времето, в които се е родил и живее човек, т.е. цяла-
та съвременна култура в широкия смисъл на думата и на конкретната страна, 
която е родна за детето. Така този принцип отразява в цялостния си вид тен-
денцията на формирането на националната държава и култура и получава ши-
роко признание в педагогиката на ХІХ–ХХ век. Руските педагози К. Ушински, 
Л. Толстой доразвиват тази идея, като я свързват с принципа за народност във 
възпитанието. 

В съвременната трактовка на този принцип възпитанието се основава на 
общочовешките ценности на културата и се изгражда в съответствие с ценно-
стите и нормите на националните, етническите, регионалните и други интерг-
рирани с тях или съществуващи относително самостоятелно култури. То тряб-
ва да се съобразява със специфичните особености, присъщи на традициите на 
едни или други области, които не противоречат на общочовешките ценности. В 
съответствие с този принцип възпитаниците следва да се приобщават към раз-
личните пластове на културата на етноса, обществото и света като цяло. Това 
се отнася до различните видове култура – битова и физическа, духовна и инте-
лектуална, матерална и икономическа, гражданска и политическа, нравствена и 
естетическа, екологическа и религиозва и др. както в регионален и национален, 
така и в международен и глобален мащаб. 

Реализацията на този принцип съществено се усложнява днес във връз-
ка с това, че културните ценности от общочовешки характер и ценноститте на 
конкретните социуми и етнокултурни общности не само не са идентични, но 
могат и съществено да се различават, да влизат в противоречие една с друга, с 
общоприетите или националните ценностни приоритети или по-широки ре-
гионални или глобални ценностни ориентации. Намирането на баланс между 
ценностите на различни култури и субкултури е едно от условията за ефектив-
ността на възпитанието. Специфично измерение на този принцип е и изисква-
нето за интеркултурност и/ или мултикултурност във възпитанието.

Принципите за хетерогенност, индивидуализация и индивидуален под-
ход във възпитанието също са тясно взаимосвързани с принципа на хуманност 
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и толерантност. Те предполагат определяне на индивидуалната перспектива за 
социално развитие на всеки възпитаник и специфичните задачи, подходи, ме-
тоди и средства за осъществявеното ѝ съобразно инвидуалните, социално-въз-
растови и типологични в т.ч. и социо-културни различия. Те са свързани и със 
съобразяването със специфичните индивидуални особености при включване 
на възпитаниците в различни видове дейност, с разкриването на потенциала 
на личността във възпитателната работа, с предоставянето на възможности на 
всеки ученик за самореализация и саморазвитие на базата на индивидуалните 
му предпочитания, потребности и интереси. 

Интеркултурност, мултикултурност  
при възпитанието в междуетническа среда 
Дефинирането на интеркултурността и мултикултурността като основ-

полагащи принципи на съвременната педагогика стоят в основата на това ней-
но направление, което може да се нарече интеркултурна педагогика. Едновре-
менно с това те са взаимосвързани с принципа за културносъобразност, който 
фигурира сред класическите принципи на образование и възпитание в педаго-
гическата теория. Взаимодействието не може да се разглежда йерархически съ-
подчинено. Мултикултурността е характеристика на многонационалните или 
смесени общности, а културосъобразността е основно изискване при възпита-
нието. Интеркултурността е подход във възпитанието, а може да се разглежда 
и като основен принцип на взаимодействие и въздействие в интеркултурното 
възпитание.

Съществува и широка употреба на термина мултикултурност (поликул-
турност, многокултурност), повече в смисъл на множественост на културите и 
процеса на взаимодействие между тях. От английски език се среща и понятието 
„крос – културност“ като „пресичане“ на културите отново в аспекта на взаи-
модействието между тях, но като сблъсък, или пресичане, противоречие, кон-
фликт, противопоставяне. В съвременните социални науки и в културологията 
се употребява и понятието „сблъсък“ на културите и/или цивилизациите, ши-
роко разпространено от заглавието на книгата С. Хънтингтън. 

Понятия и термини, употребявани и в педагогиката при дефинирането 
на основните изисквания към възпитанието и образованието или като негови 
видове, са етнокултурно, социокултурно, мултикултурно, мултикултуралис-
тично, интелкуртурно. Термините национално и интернационално, (междуна-
ционално), народно и международно, регионално и междурегинолано, етниче-
ско и междуетническо, локално и глобално, транснационално и космополитно 
се използват също за дефиниране на отделени видове, подходи или принципи 
на образованието и формирането на индивидуалното, груповото или масовото 
съзнание. 

Друг вариант са вече утвърдилите се понятия европейско (източно, за-
падно, централно, южно или северноевропейско), американско (северно, цен-
трално или южноамериканско), азиатско (малоазиатско, източно, западно, 
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централно или южно – азиатско), африканско (северно, централно или южно-
африканско) и т. н. като отличителна характеристика за културни и социални 
аспекти на възпитанието и образованието, специфични за отделните геополи-
тически райони, страни или континенти. 

В българската педагогическа литертура се употребяват названията инте-
културна педагогика (1998), интеркултурно образование (И. Иванов,1999), об-
разование за развитие на междукултурен опит (Ил. Ризов М. Минчева – Ризова, 
2000), интеркултурно възпитание (С. Чавдарова-Костова, 2001), възпитание в 
междуетническа среда (И. Колева, 2002) и др. Ж. Атанасов обособява на базата на 
Още в началото на миналия век в проучванията на Хр. Максимов се обособява 
т.нар. „народна педагогика“, на която проф. Ж. Атанасов посвещава идеи от по-
следните си трудове (1986), както и етнопедагогика (1992). По-късно се появява 
и педагогическа етнология (Е. Сачкова, 1997), етнопсихопедагогика (И. Колева, 
2002), „житейска педагогика“ (Л. Попов, 2004). Въвеждат се такива понятия като 
„житейското педагогическо мислене“ като еквивалент на народната педагогика и 
на тази основа някои нейни специфични принципи. На основата на различията 
в езика и изискванията за обучине на роден и майчин език се въвеждат понятия 
като „билингвално обучение“, „билингвална педагогика“. Основни аспекти в обу-
чението и интеркултурното образование на деца от различни езикови и етниче-
ски групи (Хр. Кючуков, 2006) се разглеждат като отделно изискване или направ-
ление в педагогиката. Това се отнася преди всичко до ограмотяването и езико-
вото обучение, но все по-често и във връзка с особеностите на педагогическото 
общуване в многоезична среда. В научните трудове по теория на възпитанието 
се срещат понятията мултикултурно, етнокултурно възпитание, транскултурно, 
мултиетническо, мултирасово, междуетническо, културни, социо-културни или 
етнокултурни особености и различия в процеса на педагогическото въздействие 
и взаимодействие. Те се разглеждат и като видове и направления на възпитание-
то, подходи и принципи в образованието и обучението и като характеристики на 
учебно възпитателния процес в съвременното училище. 

Тясно взаимосвързани с принципа на интеркултурност в образование-
то и възпитанието са понятията социо-културна специфика, диференциация 
и интеграция, взаимодействие, взаимовлияние, консолидация, енкултурация 
и инкултурация. Приобщаването към културата („културализацията“) е свър-
зано и със социалната интеграция на етномалцинствени или други културни 
групи (бежанци, мигранти и др. пребиваващи). Утвърждават се и изискванията 
за десегрегация в образовонието и достъпа до него на ралични социо – и етно-
културни групи (Хр.Кючуков, 2004; Й.Нунев, 2006).

Ключовите думи за интеркултурното образование са толерантност, ува-
жение, другарство, разбиране, спазване на фундаментални човешки права и 
свободи на различни по своята идентичност (религиозна, културна, етническа) 
хора (Иванов, 2001, 379). Това са и основите на интеркултурното образование 
и възпитание, които са и съвременни измерения на принципи на педагогиката, 
която все повече се развива като интеркултурна педагогика 
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Принципът за интеркултурност се свърза най-често с принципите за 
хетерогенност и плурализъм, за демократичност и равен достъп и образова-
телни права, за хуманност и толерантност, за интеграция и диференциация, 
за адаптивност, гъвкавост, дестандартизация, за единство между глобално и 
регионално, национално (патриотично) и интернационално и др. Тези основни 
изисквания на съвременното образование са проекции на нови педагогически 
парадигми, коментирани в доклади, трудове и документи. Още в последните 
години на миналия век и началото на този европейските държави се обединя-
ват около идеята за общо европейско пространство в областта на образование, 
основано на общи идеи и принципи. Много от тях са общопризнати и иденти-
фицирани, а други имат различни или дори противоположни практики в кон-
текста на интеркултурното възпитание, например толерантността към разли-
чието на вътрешно и външно равнище (Чавдарова- Костова, 2006, с. 9).

Един от основните документи, трасиращи принципите на образованието 
и възпитанието за бъдещето е известният доклад на международната комисия 
по образованието за ХХІ век пред ЮНЕСКО под ръководството на Жак Делор 
„Образованието – скритото съкровище“ (1996). В отделните раздели на доклада 
се трасират основни изисквания в образователната сфера като например „От 
локалната общност към световното общество“. Без да е обозначен конкретно, 
принципът за мултикултулност присъства ясно в четирите стълба на образова-
нието с изискването „Да се научим да живеем заедно и да се научим да живеем с 
другите“ и в конкретизацията им – „Да открием другите“ и „Да работим за общи 
цели“. „Възможно ли е да се измисли образование, което посредством възпита-
ване на уважение към другите хора, към тяхната култура и духовни ценности 
на направи невъзможни конфликтите или да помогне за тяхното мирно раз-
решаване?“ – това е основен въпрос, чийто отговор се очертава в изискването 
образованието да се развива в две взаимно-допълващи се посоки: От една стра-
на – откриването на „другите“ и от друга страна, споделяне на общи цели. Това 
е ефикасният начин за избягване или разрешаване на възможни конфликти. 
Затова задачата на образованието е да обясни на хората, че те са едновременно 
различни и еднакви и че зависят едни от други. Затова още от ранно детство 
образованието трябва да използва всяка възможност, за да внушава тези две 
истини. За да даде една точна представа за света, образованието, без значение 
дали това става в семейството, в общността или в училище, трябва първо да 
им помогне да открият себе си – само тогава те ще могат „да влязат в кожата на 
другия“ и да разберат неговите постъпки.

Възпитанието в училище на такова отношение към другите дава богати 
плодове в продължение на целия живот. Когато младежите се обучават да гледат 
на нещата от гледната точка на други етнически или религиозни групи, може да 
се избегне липсата на разбиране, която поражда ненавист и насилие сред въз-
растните. Като особено подходящи за тези цели са някои учебни предмети, чи-
ето значение следва да се преосмисли и да се въвеждат още от началния курс 
като например етногеографията, чуждите езици и литературата. Необходимо 
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е и преподаването на нови предмети като история на религиите и традициите, 
което може да послужи като здрава основа за бъдещото поведение в общество-
то. Самата форма на преподаване не би трябвало да заобикаля изискването за 
проявяване на разбиране към другите. По този начин се обосновава основното 
изискване за разбиране на другия и другостта във възпитанието, което се об-
хваща от принципа за мултикултурност и хетерогенността. В доклада на Хави-
ер Перес де Куеляр „Нашето творческо разннообразие“ (1996) този принцип е 
разгледан основно.

Съществуват различни интеркултурни програми и типологии на Запад, 
разработени през 90-те години (Виж Иванов, 2001,382), които са съдържателно 
ориентирани към ученика и конкретните групи в социума. Последните имат по-
широки цели и са от интеркултурен тип, насочени са към повишаване културна-
та и етническа толерантност, към преустройство и десегрегация на училището 
и кооперативно обучение. Посочва се като пример системата „Мултикултурен 
континуум на осведомеността“ (Дон Лок), която определя областите на осведо-
меност за контакти с културно-различни хора и е по същество интеркултурна 
педагогическа таксономия (пак там, 382). Тя включва знание за себе си на базата 
на самоанализ за собствената култура, знание за расизма, сексизма и бедността, 
разбрани като перспектива за себе си и за другите, осведоменост за индивиду-
алните различия, за другите култури и езика на изразяването при тях, за раз-
нообразието и техниките на контакта и др. В практико-приложен план у нас се 
обосновава приниципът за съблюдаване на социокултурния контекст като дей-
ностно-ориентиран принцип на новата образователна парадигма (Тоцева, Я. Ви-
танова, Н. 2005). Така той е предписан например в пакетите за обучение на учи-
тели във връзка с проект „Модернизация на образованието в България“ (2003). 

В теоретичен план идеята за интеркултурността се разглежда като тясно 
преплетена с идеите за толерантността и хуманизма, равенството, демокрацията 
и свободата и неразривно свързана с херменевтиката като съвкупност от „уче-
ния за разбирането“ (Димитрова, Г., 2005,35). Тази идея е основополагаща и за 
интеркултурната педагогика, насочена към прилагане на индивидуален подход 
към всяко дете, към развиването на партньорство и взаимно приемане на базата 
на различията. Тази педагогика разработва и принципите, методите, средствата 
и организационните форми на едно образование, което е практическа основа 
за осъществяване на идеята и принципа за интеркултурност. Интеркултурно-
то отваряне на обществото и обогатяване на педагогиката у нас е следствие от 
процесите на „европеизация“ и цялостния стремеж към европейска интеграция. 

В стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от ет-
ническите малцинства (2015–2020 г.), чийто начален вариант е разработен още 
през 2004 г., са утвърдени като основни идеи и ръководни начала ценности и 
принципи на демократичното общество:

– равенство и недискриминация, както и международните стандарти в 
областта на правата на човека, закрилата на децата и защитата на мал-
цинствата;
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– принципът за осигуряване на равен достъп до качествено образование;
– ангажираност на цялата училищна общност в процеса на интеграция; 
– гарантиране на баланс между интеграцията на децата и учениците от 

етническите малцинства в образователната система и в обществото и 
съхраняване и развитие на тяхната специфична култура на идентич-
ност; 

– утвърждаване в училище на атмосфера на междукултурно опознаване, 
сътрудничество и сближаване и за повишаване на междукултурната 
диалогичност в мултиетническата училищна среда; 

– подобряване на социално-психологическия климат в извънучилищ-
ната среда по отношение на образованието на децата и учениците от 
етническите малцинства;

– активизиране на самите малцинствени общности за осъществяване на 
интеграционен процес; 

– допълнителна образователна подкрепа за изрявняване на стартовите 
позиции на уязвимите малцинствени групи с тези на останалите. 

Принципът за интеркултурност е заложен основно в програмните изиск-
вания към оформянето на учебната документация и разработването на учеб-
ници и учебни помагала за българското училище и предучилищното образо-
вание. Независимо че те се прилагат във всички етапи на образование, пробле-
мите за интеркултурния диалог в образованието все още не са трайно навлезли 
като принципни положения и изисквания, в педагогическата теория и в учи-
лищната практика. Те са регламентирани на равнище образователна политика 
като изисквания произтичащи от съвременните тенденции на демократизация 
и глобализация, но процесът на приложение в контекста на приобщаващото 
образование предстои да бъде реализиран.

Обобщения и изводи
От направения преглед се очертава единството на принципите за мулти-

културност и интеркултурност в съвременната педагогика, с известен превес 
на интеркултурността, което присъства на всички равнища на интерпрета-
ция – и като методологическо изискване към конструирането на теорията ѝ, и 
към образователните системи и образователната политика, и като принцип за 
подбор на учебното и възпитателното съдържание в процеса на преподаване и 
възпитание на практика. 

Едновременно с това те все още не са обосновани достатъчно в утвър-
дената номенклатура на педагогически принципи, представени в универси-
тетските учебници и ръководства, а по-скоро се разглеждат като съвремeнен 
подход и направление в педагогическата наука. По-категорично се утвърждават 
като области образование и възпитание в междуетническа среда, което е обос-
новано от конкретните условия у нас. 

Интеркултурното образование е регламентирано и като интегративно 
направление в самостоятелни програма в магистърската степен на обучение 
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в университетите, но интеркултурността не е изведена все още като основен 
принцип на преподаване на теоретично равнище в педагогиката на висшето 
образование. Много от учебните програми по отделните дисциплини в педаго-
гическите специалности в бакалавърската и магистърската степени включват 
или засягат проблемите на интеркултурното образование, особено във връзка 
с езиковото обучение или педагогическото общуване. Осъществяват се интен-
зивно и инициативи по подготовка на дейности с участие на преподаватели, 
експерти, директори и учители по интеркултурното образование чрез между-
университетски проекти, за повишаване на квалификацията на учители и ме-
диатори за педагогическа дейност в мултикултурна среда и др. по оперативни 
програми („Развитие на човешките ресурси“и др.) и чрез европейски фондове.

Съществуват и самостоятелни курсове по интеркултурна педагогика, 
етнопсихопедагогика, образование и възпитание в междукултурна среда в 
подготовката, инклузивно и приобщаващо образование в квалификацията и 
преквалификацията на учители, образователни дейци и помагащи специали-
сти в образованието – социални педагози, социални работници и психолози. 
Във връзка с тяхното обучение се разработват и преподават принципите на 
интеркултурността в образованието и възпитанието и се популяризира интер-
културната педагогика. Това се отнася в най-голяма степен особено до техно-
логиите на преподаването на образователното съдържание в междуетническа 
среда, интеграцията, приобщаването и междукултурното взаимодействие в 
българското училище 

През последните години се появява все по-често и проблематика, свър-
зана с интеркултурното образование и възпитание в третата научна и обра-
зователна степен като например социо-културна интеграция, десегрегация в 
образованието, факторите за интегриране в училище, за училищната адапта-
ция на деца от ромската етно-малцинствена общност, преодоляването на пред-
разсъдъци и стереотипи към деца от различните етноси, както и за пробле-
ми на обучението на ученицибилингви. Въпреки интензивното разработване 
включително и в различен тип дисертацинни трудове, все още не са достатъчни 
научните изследвания за приложението на интеркултурността и индивидуал-
но-личностния подход в процеса на обучението и във възпитателната дейност, 
формирането на самосъзнанието и поведението на учащите се.

Принципът за интеркултурността е основополагащ съвременен педаго-
гически принцип, който се отнася не само до традиционните сфери на възпита-
нието в широкия и тесния смисъл на думата, до политиката на образованието, 
до обучението в училище и извън него. Той е и важно методологическо изис-
кване и към научните изследвания във всички сфери и измерения на интегра-
тивната същност на педагогическата наука.
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РАЗВИТИЕТО НА СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА“  
В ШУ „ЕП. К. ПРЕСЛАВСКИ“

Нели Ил. Бояджиева

THE GROWRT OF SPECIALITY “PEDAGOGY“  
AT SHUMEN UNIVERSITY “EP. K. PRESLAVSKI”

Neli Il. Boiadjieva

ABSTRACT: There is an description of the process of initating and growth ofindependence 
new speciality/ subject “Pedagogy“ in pedagogical faculty of Shumen University “Ep. K. 
Preslavski”15 years ago. This is an result of development of new faculty formed 35 years 
ago for needs to prepare preschool and primary school teachers. This is possible to obtain 
with activity of academic staff under the ruling of the head of department “Pedagogy and 
Psycholog (today “Pedagogy and management of Education”), in Pedagogical Faculty of 
Shumen University – prof. PhD Ivan Ivanov( 1957-2015). This article is dedicated to his 
contribution for developing pedagogy in Shumen University and for Bulgarian Educational 
Science. 

KEY WORDS: subject “Pedagogy”, Education, pedagogical faculty, Shumen University, 
Department.

Изследването е финансирано по проект „Актуални проблеми на мениджмънта 
на класа“ № РД-08-87/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Развитието на университетската педагогика в България има вече 130-го-
дишна история, която бележи своето начало с откриването на висшия педа-
гогически курс през 1888 г. в гр. София. В началото на 20 век той прераства в 
първия университет у нас – СУ „Св. Кл. Охридски“. В продължение на повече 
от столетие в Алма Матер се подготвят учители за българското училище в раз-
лични специалности. Първоначално това са учителите за гимназиалния етап 
на образование, а подготовката на учители за началното училище и прогимна-
зиалния етап н се осъществява в специализирани учителски институти в раз-
лични специалности. По-късно и в други градове като В. Търново, Шумен се 
разкриват ВПИ, прераснали днес в университети, които подготвят учители за 
средното образование.
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Специалност „Педагогика“ възниква в първото българско висше учи-
лище, прераснало в университет преди повече от столетие. Тя продължава да 
се развива дълги годни (до 1984 г.) като единствена университетска специал-
ност за подготовка на педагози с широк профил. В рамките на тази специал-
ност студентите в т.нар „Общ профил“ получават втора специалност, която им 
дава право да преподават „История“, „Български език и литература“ или чужди 
езици в средното училище. Постепенно се разкриват различни профили като 
„Предучилищна педагогика“, „Дефектология“, „Логопедия“ „ Психология“. В 
рамките на т.нар „дълбока специализацията“ в профил „Психология“ се под-
готвят и първите психолози в България преди разкриването на самостоятелна-
та специалност преди 46 години през 1973 г. 

През 70-те години на миналия век продължава диференциацията на пе-
дагогическите специалности във висшето университетско образование у нас и 
разширяването на децентрализацията. През 1975 г. се разкриват за пръв път 
нови педагогически специалности извън гр. София – в гр. Благоевград пър-
воначално като филиал на катедрата „Теория и история на педагогиката“ на 
ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“. Този филиал функционира първоначално из-
цяло с преподаватели, които са се утвърдили и хабилитирали в специалност 
„Педагогика“(Ж. Атанасов, П. Драганов, Ал.Маджаров, М. Андреев, Д. Денев 
и др.). Те са и първите строители на бъдещия висш педагогически институт, 
прераснал по-късно и в университет и допринасят за утвърждаването му като 
ректори, декани и ръководители на катедри по педагогика. По-късно в препо-
давателския екип се включват като на хонорар или се преместват да работят 
хабилитирани лица и научни сътрудници от НИИО „Т. Самодумов“ (М. Белова, 
Г. Стоянов, Др. Немцов, П. Петров и др.). Това е основание за създаването на 
самостоятелен ВПИ в Благоевград, прераснал след това в ЮЗУ „Н. Рилски“.

През 1984 г. преди 35 г. със специално постановление се разкриват нови 
педагогически факултети за подготовка на детски и начални учители в същест-
вуващите държавни университети в София, Пловдив, Велико Търново и Шу-
мен. Първите специалности в тях са „Предучилищна педагогика“ и „Начална 
училищна педагогика“, в които се подготвят учители с висше образование в 
пет университета в България. По-късно такива специалности се разкриват и на 
базата на полувисшите учителски институти, включени в новооформени като 
университети бивши висши технически училища в гр. Русе и Бургас. Други 
бивши полувисши учителски институти се трансформират или се интегрират 
като отделни колежи или филиали на университети – в Кърджали, Смолян, До-
брич, Плевен, Враца, Силистра, Дупница. Някои от тях постепенно се закриват 
в годините като например тези в Хасково, Пазарджик, Дупница. Специалности 
за подготовка на учители с висше образование се подготвят в различни пери-
оди и в новосъздадените частни университети в София (НБУ) и Бургас (БСУ). 

Първата за висшето училище в България специалност „Педагогика“ про-
дължава да се развива от създаването на СУ „Св. Кл. Охридски“ до 1986 г. в 
рамките на Философски факултет, а след това в самостоятелен Факултет по пе-
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дагогика. Такава специалност се разкрива и в новосъздадените педагогически 
факултети на други университети – ПУ „П. Хилендарски“, ЮЗУ „Н. Рилски“ и 
ШУ „Еп. К. Преславски“.

Катедрата по педагогика и психология в ШУ „Еп. К. Преславски“ е в ос-
новата на инициирането на подготовката на студенти в специалност „Педаго-
гика“ в ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ във ФПИ на ШУ „Еп. К. Преславски“, а 
малко-по-късно и на на магистри по „Управление на образованието“ преди 15 
години. В този период Катедрата е оглавявана от доц.д-р Иван Иванов, който 
след хабилитацията си ( 1998 г.) поема ръководството ѝ. Той заедно с колегите 
си и с подкрепата на Деканското и Ректорското ръководство се бори за разкри-
ване, акредитиране, утвърждаване и развитие на тези две нови за университета 
специалности. Малко по-късно катедрата е преименувана като „Педагогика и 
управление на образованието“. Така вече второ десетилетие в ПФ на ШУ „Еп. К. 
Преславски“ се развива и утвърждава специалност „Педагогика“ в ОКС „Бака-
лавър“ и „Магистър“ и ОНС „доктор“. Тя се развива паралелно със специалност 
„Управление на образованието“- ОКС „Магистър“. 

В работата на Катедрата и обслужването на специалността през годините 
са участвали преподаватели от ШУ „Еп. К. Преславски, които са започват своя-
та академична дейност в новосъздадения факултет за подготовка на детски и 
начални учители, първоначално се хабилитират в нея, а по-късно продължават 
да развиват преподавателската си дейност в други университети или други ка-
тедри в ПФ на ШУ „Еп. К. Преславски“. Повечето от тях са вече професори по 
педагогика ( Л. Милков, Я. Тоцева), по психология ( Ст. Иванов, Р. Милкова), 
а други са доценти ( Ир. Левкова, К. Тагарева и др.). Преди разкриването на 
специалността за утвърждаването на академичното равнище и статут на че-
тенията по педагогика са участвали като гост преподаватели професори от СУ 
„Св. Кл. Охридски“ – проф. д.п.н. Л. Станоев (до 1999), проф. д-р Мария Белова 
(до 2000) и др.

Несъмнен е личният принос на ръководителя на Катедрата за създава-
нето и утвърждаването на Катедрата и развитието на специалността. След ха-
билитирането си през 1998 доц. д-р Иван Иванов поема ръководството на ка-
тедрата. По-късно той е един от първите по новия ЗРАСРБ, който придобива 
академичната длъжност „Професор“ през 2011 г. Той продължава да ръково-
ди катедрата до края на 2015 г., когато при злощастни обстоятелства и за обща 
скръб си отива в разцвета на творческите сили и на върха на своята научна 
зрелост. Направеното от него се развива от израсналия и съзрял академичен 
състав – проф. д-р Св. Вацов (ръководител, Теория и управление на образо-
ванието), проф. д.н. Пл. Марков ( Психология), проф. д-р Виолета Атанасова 
(история на педагогиката), проф. д-р Наталия Витанова (педагогика), доц. д-р 
П. Кожухарова(педагогика), доц.д-р Л. Лозанова (педагогика, 2017), гл.ас. д-р 
М. Иванов, д-р Н. Колева и др. В работата на Катедрата и обслужването на чете-
нията в специалността участват и съвместяващи преподавателската си дейност 
професори от други ВУ – проф. д-р Г. Цоков, който е и първият професор по 
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теория и управление на образованието у нас в ПУ „П. Хилендарски“(от 2011) и 
проф. д-р Нели Бояджиева – Теория на възпитанието и методика на социално-
педагогическото консултиране и съветване в СУ „Св. Кл. Охридски“(от 2011). 
Проф. д-р Ив. Иванов и проф. д-р Нели Бояджиева са членове на редакционна-
та колегия на сп. Педагогика(от 2012 г.), а проф. д-р Г. Цоков е новоизбраният 
главен редактор (от 2019 г.).

Катедрата администрира ОКС „Бакалавър“ по педагогика и магистърски 
програми в двете професионални направления 1.1. Теория и управление на об-
разованието и 1.2. Педагогика. По-късно са акредитирани и докторски програ-
ми в двете направления. В ръководената от проф. Иван Иванов Катедра и при 
съдействието на Деканското и Ректорското ръководство на ШУ израства пре-
подавателският състав. Голяма част от него започват и продължават академич-
ната си кариера в катедрата и работят не само в ШУ, а и в други университети 
в България. В Катедрата се подготвят докторски дисертации и се хабилитира 
сегашният състав, който продължава да поддържа качеството на подготовка на 
студентите по педагогика и управление на образованието.

Иван Иванов е възпитаник на специалност „Педагогика“ в СУ „Св. Кл. 
Охридски“, която завършва през 1981 г. Постъпва в ШУ „Еп. К. Преславски“ 
със създаването на факултета преди 35 години през 1984 г. Бил е и зам. декан на 
Педагогическия факултет от 1989 г. до 1994 г. и Декан на факултета по предучи-
лищна и специална педагогика от 1994 до 1996 г. Познавам колегата Иван Ива-
нов и работата му като ръководител на катедрата „Педагогика и психология“ 
от 2000 г., когато бях включена и приета в нейния състав. Работила съм с него 
до края в новосъздадената катедра, „Теория и управление на образованието“, 
която продължава да ръководи със загриженост, взискателност и авторитет, 
утвърден след колегията в страната. Имала съм възможност да бъда с него в 
комисии и научни журита, да бъдем рецензенти на докторанти пред СНС по 
педагогика, да участваме в процедури за хабилитации, да обсъждаме научни 
трудове на колеги, както и в проекти и различни научни форуми. Присъствала 
съм на публичната му лекция след придобиването на академичната длъжност 
„Професор“, изнесена в рамките на традиционния академичен форум „Инова-
ции в образованието“ в ШУ „Еп. К. Преславски“ на 30.09.2011 г. Темата е посве-
тена на постмодерните тенденции в педагогическата наука, в която той набле-
гна на предизвикателствата пред съвременната философия на образованието. 
Това е една от областите, в която той показва присъствие и участва в научния 
университетски дискурс. 

Проф. Иван Иванов принадлежи към едно поколение университетски 
преподаватели, които като възпитаници на Алма Матер в специалност „Педа-
гогика“ се стремят да развиват различни направления в системата на педаго-
гическите науки в по-новите университети в ново-създадените педагогически 
факултети. Те следват заложения модел на структура и система, възприет от 
обучението си в Университета. Те имат възможността и шанса да се реализи-
рат като академични дейци, преподаватели по педагогика и строители на но-
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вите факултети. Повечето от тях започват своето академично развитие в но-
восъздадените педагогически структурни звена – факултети, департаменти и 
катедри. Те развиват проблеми на общата педагогика, теорията и историята на 
образованието,теорията на възпитанието и общата дидактика, управлението 
на образованието, педагогическата психология. Повечето са родени през 50-те 
години на миналия век и са професори в различни катедри по педагогика. Те 
развиват отделни направления на педагогиката в новите факултети и универ-
ситетите у нас.

Проф. д-р Иван Иванов е типичен представител на това поколение, кое-
то се заема със задачата не само да пренесе на най-високо равнище научено-
то от своята подготовка, но и да развие нови направления на педагогическо-
то познание. Търсена цел е не само разкриване на самостоятелна специалност 
„Педагогика“ в ШУ „Еп. К. Преславски“, но и утвърждаването ѝ като водеща и 
авторитетна специалност в сътрудничество и в конкуренция с роящите се по-
ради непрекъсната диференциация нови педагогически специалности. Пред-
ставителите на това поколение, получили своето образование в Алма Матер, 
участват в този процес не само със своята академична подготовка, но и като 
университетски строители чрез заеманите административни длъжности като 
декани, зам. декани и ръководители катедри. Те подхождат към тази цел със 
страст на ентусиасти и я превръщат в своя мисия. Като учени много от тях раз-
виват разнообразни направления в системата на педагогическите науки, като 
следват един енциклопедичен стремеж да обхват. В различен тип публикации 
разработват традиционни и нови области и представят различни отрасли от 
системата на педагогическите науки. 

В хронологично проследяване на тематиката на научните интереси на 
проф. Иван Иванов чрез неговите публикации може да се отбележат такива 
областите на педагогическото познание, които той популяризира, доразвива 
или поставя начало. Те са заложени от предишното поколение преподаватели в 
специалност „Педагогика“ на СУ „Св. Кл. Охридски“- педагогическа социоло-
гия (М. Андреев), психология на учителя (Ст. Жекова), методология и методика 
на педагогически изследвания и педагогическа диагностика (Г. Бижков). Доц. 
Иван Иванов заявява своята претенция като издава трудове в по-нови обла-
сти на педагогиката, които той се стреми да популяризира като семейна педа-
гогика или да утвърждава за пръв път като диференциална педагогика или да 
интерпретира по нов начин – етно-педагогика и интеркултурно образование. 
Той разработва и проблеми на философията на образованието, теории на об-
разованието, дидактиката и психологията на ученето, училищния мениджмънт 
и др. В една от последните си публикации той показва заявка за навлизане и 
в актуални проблеми на възпитанието, свързани в превенция на агресивното 
поведение ( сп. Педагогика, 2013).

Чрез своите самостоятелни публикации в отделни учебни пособия Иван 
Иванов представя последователно, системно и изчерпателно области, в някои 
от които е сред първите автори, които започват да популяризират нови, акту-
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ални теми в образованието. Това се отнася най-вече до проблемите на интер-
културното образование и възпитание, диференциалната педагогика, които са 
и сред на най-цитираните му трудове. В тази област е и хабилитационният труд 
във връзка с процедурата за избор на професор. В него той представя и методо-
логията на научното изследване в тази област. Тази проблематика той развива в 
по-общ план в университетски курсове и преди, но в този труд тя е разгледана 
в спектъра на интеркултурната педагогика. Без самият да е инициатор на по- 
широки самостоятелни емпирични проучвания в областта на интеркултурното 
образование, той предлага методика за изследване, която е полезна за студенти 
и изследователи. Проблемите на интеркултурното образование се разработват 
особено интензивно в ШУ „Еп. К. Преславски“ и от други педагози, с част от 
които Ив. Иванов има и съвместни изяви. Девизът на ШУ е „Университет на 
толерантността“. Днес той се развива и утвърждава и в полето на различен тип 
проектни дейности и научно-изследователки активност в полето на интеркул-
турното образование и възпитание. 

Проф. Иван Иванов увлича и други академични дейци от катедрата по 
„Педагогика и психология“ и постига сериозен принос за обособяването на ин-
теркултурното образование в Университета преди двадесет години, а след това 
и в новооткритата и акредитирана специалност „Педагогика“. Трудовете му в 
тази област, в които е автор и съставител, а по-късно и самостоятелните моно-
графии, в хронологичен вид показват развитието на идеите и направлението: 
„Интеркултурно образование“ (1997), „Проблеми на интеркултурното образо-
вание“ (1997), „Интеркултурни взаимодействия“ (1997). След това той отпечат-
ва и курс лекции по „Интеркултурно образование ( 1999),а по-късно издава 
и нов самостоятелен труд по „Диференциална педагогика“ ( 2002). Накрая на 
творческия му път се появява и монографията „Проблеми на методологията 
на изследванията в интеркултурното образование“ (2011), която подготвя като 
труд за участие в конкурса за професор по педагогика. В тази област той ут-
върждава методология, научно- подходи, методи и принципи на интеркултур-
ната педагогика. С това ШУ „Еп. К. Преславски“ и Катедрата са едни от първи-
те, развиващи това направление в университетската педагогиката у нас наред 
със СУ, преподавателите от ФФ на СУ „Св. Кл. Охридски“, където се разкрива и 
първата магистърска програма по интеркултурно образование през 90-те. Днес 
това направление е развито и в други университети и педагогически специал-
ности, но то се въвежда първоначално и най-рано в специалност „Педагогика“ 
в ШУ „Еп. К. Преславски“, в ПФ от Катедрата, оглавявана от проф. Иван Ива-
нов. Академичния състав работи съвместно с други катедри и преподаватели 
в педагогическите специалности в България, а научната продукция сътворена 
индивидуално и съвместно с колеги и студенти, не само показва резултатите от 
тази дейност, но продължава да бъде актуална и се използва в междууниверси-
тетския научен обмен.

Разкритите с инициативата, личната ангажираност, с експертната ком-
петентност на преподавателите от Катедрата и особено на първия ѝ ръководи-
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тел специалности в ФП на ШУ „Еп. К. Преславски“ оформят пълния набор от 
специалности в направлението на висше образование „Педагогически науки“. 
Стратегията на Управление на Университета и усилията на Деканското ръко-
водство дават своите положителни резултати, които се виждат при оценките, 
давани от НАОА. Най-важният критерий за успешната стратегия е интересът 
на студентите към педагогическите специалности, сред които е и специалност 
„Педагогика“, която подготвя високо-квалифициране специалисти във всички 
степени на висшето образование у нас.
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ABSTRACT: The idea of the proposed article is to present in a short and general way the 
direct management of a logistic system, implemented through logistical decisions with the 
stages they go through.
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Безспорно е, че съвместната дейност на хората е основна причина за по-
ява на управлението, т.е. управленският процес (процес – съвкупност от вза-
имосвързани дейности за постигането на краен резултат) се определя от това 
влияние. Усложняването на труда води до идеята, че индивидуалната дейност 
не е в състояние да постигне резултати като съвместната. Това налага тя да бъде 
управлявана, за да се изпълни общата набелязана цел [6, с. 166 – 167]. „Човеш-
кото развитие е единен, постъпателен процес, който може да се раздели условно 
на части в зависимост от ракурса на разглеждането им. То е спирала с много 
вътрешни спирали, чиито части или етапи имат приблизително еднакви рамки 
във времево отношение. Едно историческо явление е следствие от много исто-
рически причини, политически решения и други, но то зависи преди всичко от 
интелектуалното, културното и духовното ниво на народа, който го изнася на 
плещите си и който е излъчил водачите, които го реализират. В същото това вре-
ме тези причини водят до други следствия, които имат други нюанси – промени 
и преломни моменти в областта на цивилизацията и културата“ [12, с. 398].

От своя страна управлението (администрирането) е триединен динами-
чен процес на планиране, изпълнение и контрол на дейности. Най-общо това 
е въздействие от страна на управляващите върху управляваните, за да могат 
да бъдат постигнати предварително набелязаните цели и по този начин да се 
съгласува съвместната дейност на хората [15, с. 2].

В конкретен план управлението е съзнателно въздействие на управлява-
щия субект (човека) върху управлявания обект (хора, природна среда и т.н.) във 
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връзка с насочването и координирането на протичащите процеси. Целта е да се 
постигнат набелязаните (прогнозирани, планирани) резултати в кратки сроко-
ве, с малко отклонения, с минимални средства, за да се осигури развитието на 
системата от гледна точка на настоящето и бъдещето [4, с. 66; 18, с. 16; 20, с. 52].

Управлението на процесите е приоритет на логистиката. Тя е интердисци-
плинарна приложна наука (вътрешно структурирана система от знания, изгра-
дена чрез принципите на логическото мислене и базирана на строго доказани 
факти и твърдения, потвърдени от практиката) за интегрирано управление на 
материалните и съпътстващите ги информационни и финансови потоци с цел 
висококачествено обслужване на потребителите с минимални разходи. Логис-
тиката търси всеобхватни управленски решения за оптимизация на процесите. 
Реализацията ѝ е чрез изпълнение на логистичните операции, логистичните 
функции и чрез структурирането на логистична система. Всяко действие, не-
подлежащо на по-нататъшна декомпозиция в рамките на поставената задача 
на изследване или управление, свързано с възникването, преобразуването или 
употребяването на материалния и съпътстващите го потоци, е логистична опе-
рация. От своя страна логистичната функция се явява обособена съвкупност от 
логистични операции, насочени за реализация на поставените задачи пред ло-
гистичната система и/или пред нейни отделни звена. В същността си логистич-
ната система е сложна организационно завършена икономическа съвкупност от 
функционални и подсигуряващи ги подсистеми, които са широко интегрирани 
по между си и с външната среда с оглед на пълно обхващане и ефективно упра-
вление на логистичните процеси и дейности. Независимо, че основните звена 
са организационно разпръснати, то те работят за ефективното функциониране 
на логистичната система при съответно администриране [8, с. 8 – 9; 18, с. 23].

Свойството на съгласувано съвместно действие между всеки един еле-
мент от множеството се определя като синергизъм, при който нараства степен-
та на вътрешна подреденост в съвкупността. Същественото тук е синергията, 
т.е. съвместното действие, породено от свойството синергизъм. Постига се си-
нергичен ефект. Резултат е от постигнати преимущества от съвместната дей-
ност или от обединяването на съответни елементи. Този резултат е по-голям от 
сбора от действията на всеки елемент поотделно. Научните изследвания в тази 
област са привилегия на синергетиката, която изследва синергията в действието 
на множество подсистеми, в резултат, на което на макроскопично ниво (видим 
с невъоръжено око) възниква структура със съответстващото ѝ функционира-
не. Това предполага необходимост от нейното управление [9, с. 85; 19, с. 783].

Директното администриране на логистична система се осъществява 
посредством логистични решения. Те са акт на целенасочена балансирана ко-
рекция на логистична ситуация, разрешаване на проблем или вариант на въз-
действие върху логистичната система и оптимизиране на процесите, които 
протичат в нея [3, с. 35; 13, с. 6; 14, с. 160].

Логистичните решения се отнасят до прилагането на логистичния подход 
в избраната област на стопанска дейност на предприятието.

Накратко към управлението на логистична система
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Приемането на логистично решение е насочено към избора на най-ра-
ционалния вариант, който допринася за най-доброто изпълнение на логистич-
ната цел, предвид състоянието на външната среда.

Първата стъпка към вземане на логистично решение е нейното одобре-
ние и координация в цялата логистична система. Ефективността на изпълне-
нието на решението ще се увеличи с цялостната съгласуваност на връзките в 
логистичната верига както на етапа на приемането ѝ, така и на етапа на нейното 
изпълнение.

При вземането на логистични решения е важно не само да се идентифи-
цират проблемите и да се разработят начини за тяхното решаване, но и да се 
постигне максимална ефективност на всички етапи от вземането на логистич-
но решение.

В широк смисъл ефективността се изразява в ефективността на използ-
ването на ресурсите за целта. Всъщност може да се каже, че ефективността е 
степента на постигане на цел и тя може да се прояви във всяка публична сфера, 
като: икономическа, социална, политическа, екологична, етична и др. [2].

В логистиката ефективността се постига чрез оптимизиране на материал-
ните и свързаните с тях потоци, което е основната цел на логистиката. „Както 
показва анализът на историческия процес, развитието на обществата се харак-
теризира с многопосочност. Такова развитие предполага прогресивни, регре-
сивни и др. изменения. Определянето на главните тенденции на развитие е 
много сложна задача тъй като усложняването на определени структури на сис-
темата и усъвършенстването на функциите на техните елементи може да се при-
дружава от обратни процеси в други структури на същата система, което отра-
зява от своя страна диалектическата връзка между прогреса и регреса, изразени 
в категорията „единство на противоположностите““ [23, с. 194]. Следователно 
ефективното логистично решение трябва да бъде насочено към рационалното 
управление на материален поток и неговата координация, както и своевремен-
ното идентифициране на проблемите, които могат да попречат на това [7].

Логистичните решения по своята същност са управленски решения и 
процесът за вземане на такива решения е в следните стъпки:

– анализ на ситуацията – този етап изпълнява функцията на възприема-
не и анализ на състоянието на външната и вътрешната среда на орга-
низацията;

– идентификация на проблем – тази стъпка изисква точно определяне на 
наличие на даден проблем;

– определяне на критерии за избор – преди да се обмислят възможните 
решения на възникналия проблем логистикът трябва да определи ин-
дикаторите, с които ще се сравняват алтернативите, за да се направи 
най-добрия избор;

– разработване на алтернатива – на този етап се прави максимално пъ-
лен списък на всички алтернативи, които могат да доведат до решаване 
на идентифицирания проблем;
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– избор на подходяща алтернатива – разработените възможни решения 
на проблема се подлагат на оценка;

– съгласуване на решението – за да се развива дейността логистичните 
решения се подлагат на съгласуване между ръководителите (логисти-
ци) на различните логистични звена;

– управление и реализация на логистичното решение – на този етап ста-
ва внедряване или реализация на решението;

– контрол и оценка на резултатите – контролът и оценката на дейностите 
вследствие на взетото решение гарантират точността и обективността 
на решението.

Целта на всяко логистично решение е свързана с оптимизиране на логис-
тични системи, което се осъществява с помощта на т.нар. математически моде-
ли и методи [5]. „Моделите и методите за оптимизиране на логистични системи 
имат основното предназначение да изключат интуитивния подход при взема-
нето на управленски решения и да ги обективизират. На практика, в логистич-
ната практика като цяло, както и при изграждането и експлоатирането на ло-
гистични системи, творческата интуитивна дейност на отделни специалисти и 
колективи в много случаи се оказва решаваща. В този смисъл широко приложе-
ние в логистиката намират редица методи, основани на използването на опита, 
квалификацията и творческия потенциал на специалисти по организацията и 
управлението на различни стопански и производствени процеси“ [21].

Според българското законодателство „ефективност е степента на пости-
гане на целите на одитирания обект при съпоставяне на действителните и оч-
акваните резултати от неговата дейност“ [10]. В най-общия смисъл ефектив-
ността показва отношението на постигнатия резултат спрямо поставената цел. 
Тя е свързана с целесъобразността на действията и чрез нея се дава отговор на 
въпроса, дали правилно се извършват предвидените дейности. Колкото степен-
та на постигане на една цел е по-висока, толкова по-ефективни са действията 
и мероприятията. Така „в процеса на историческото си развитие всеки народ 
създава своята индивидуалност, която се проявява във всички аспекти на ин-
телектуалния, културния и духовния му живот [12, 169.

Според Т. Алесинская основните цели за постигане на икономическа 
ефективност чрез логистиката са:

– намаляване на нивото на запасите по целия път на движение на мате-
риала;

– намаляване на времето за преминаване на стоки през логистичната ве-
рига;

– намаляване на транспортните разходи;
– намаляване на разходите за ръчен труд и съответните разходи за то-

варни операции [1].

Логистичните решенията могат да бъдат съотнесени към управленските 
решения, защото обхващат почти всички видове дейности на организацията. 
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На базата на това Ю. Прохоров и В. Фролов определят пет вида ефективност 
на управленските решения [16], които, отъждествени като логистични реше-
ния, имат логически и функционални връзки. Тези видове ефективност на уп-
равленските решения се определят като съответни показатели на логистичните 
решения:

– организационна ефективност на логистичните решения – това е резул-
татът от постигането на организационни цели за сметка на по-малък 
брой служители или по-малко време;

– технологична ефективност на логистичните решения – това е пока-
зател за постигането на определени резултати (секторно, национално 
или глобално технологично ниво на производство) планирани в биз-
нес плана на организацията, като се вземат предвид производство за 
по-кратко време или с по-ниски финансови разходи без това обаче да 
се отрази на качеството на продукта;

– екологична ефективност на логистичните решения – спазването на 
екологичните норми на производство;

– социална ефективност на логистичните решения – при този показател 
се измерва степента на задоволяване на личните нужди на обществото, 
т.е. показва как производствената дейност е насочена към самия човек, 
отговаря на неговите нужди;

– икономическа ефективност на логистичните решения – базира се и 
обединява всички останали показатели, т.е. това е съотношението на 
стойността на крайния продукт, получен от изпълнението на конкрет-
ното решение за управление и разходите за неговата подготовка и из-
пълнение.

Представената накракто и в най-общ план тематика, предполага възмож-
ността да бъде предложен извода, че управлението на логистична система се 
осъществява с целенасочени логистични решения за оптимизиране на про-
тичащите процеси. „От особено значение са политиките, които допринасят за 
по-интелигентна и по-екологично устойчива социална пазарна икономика и 
демократично общество, в които благополучието е резултат от иновациите и 
по-доброто използване на ресурсите на страната“ [22, с. 191]
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РИСОВАНИЕ «ПО КЛЕТОЧКАМ»  
КАК МЕТОД РАЗВИТИЯ ВИЗУАЛЬНОГО  

МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Олга Ан. Въткова

DRAWING «BY SQUARES» AS A METHOD  
OF DEVELOPMENT OF VISUAL THINKING  

OF SCHOOLBOYS IN FINE ART LESSONS
Olga An. Vatkova

ABSTRACT: The method for the development of visual thinking of schoolchildren – draw-
ing «by squares» is proposed. The definition of the concept «visual thinking» is given. Some 
didactic principles are given, on which the drawing «by squares» is based. The methodolog-
ical features of drawing «by squares» with schoolchildren in fine arts lessons are revealed.

KEY WORDS: visual thinking, drawing «by squares», didactic principle, fine art lessons.

Развитие педагогической науки всегда было связано с поиском новых 
методов и средств обучения. Нахождение и реализация новых обучающих 
технологий особенно актуальны сейчас в связи со становлением в обществе 
того типа культуры, который в научных источниках все чаще получает на-
звание «визуальная». По мнению исследователей, для визуальной культуры 
характерны следующие особенности: преобладание зрительных масс-медиа, 
возникновение новых режимов видения, усиление визуальных практик и ви-
зуальных источников во многих сферах жизни. Визуальная культура диктует 
свои модели восприятия и мышления. Они основаны на новых культурных 
традициях, включающих визуальные формы самовыражения, усиление визу-
альной составляющей информации, поступающей из различных источников, 
цифровые технологии. Перечисленные особенности визуальной культуры 
диктуют необходимость изменений в школьном преподавании. Речь идет о 
необходимости формирования визуального мышления школьников. Исполь-
зование на уроках рисования визуального мышления помогает учащимся 
мыслить и воспринимать образно, использовать образные стратегии познава-
тельной деятельности.
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Проблема визуального мышления в настоящее время рассматривается 
в трудах многих педагогов, психологов, методистов. Предметом исследования 
становятся как визуальное мышление в целом, так и отдельные аспекты данной 
проблемы. Анализируются вопросы понимания визуального мышления как 
феномена, тенденции проявления визуализации в культуре, искусстве и ком-
муникации, визуальная культура и восприятие [8]. Визуальное мышление все 
чаще становится предметом анализа педагогики и психологии. Анализируется 
проблема развития визуального мышления школьников на уроках математики 
и физики [2], в преподавании иностранного языка [4], на уроках биологии [9]. 
Визуальное мышление исследуется в рамках научного направления – визуаль-
ная грамотность [4; 5]. Визуальное мышление изучается как часть визуальной 
коммуникации [5] и визуальной репрезентации. Анализируются психологи-
ческая суть и составляющие визуального мышления [7]. Философские аспек-
ты визуального мышления анализируются в трудах философов, социологов и 
культурологов [5; 8; 9].

Таким образом, теоретический анализ литературы показал, что визуаль-
ное мышление широко исследуется в различных областях научного знания. Од-
нако несмотря на широкий охват учеными проблематики визуального мышле-
ния, данный вид мышления не исследовался в связи с его формированием на 
уроках изобразительного искусства методом рисования «по клеточкам». 

Термин «визуальное мышление» принадлежит американскому психоло-
гу Р. Арнхейму, работы которого легли в основу современных исследований 
визуального мышления. Р. Арнхейм определяет визуальное мышление как 
«мышление посредством визуальных операций» [1, с. 98]. В научных трудах его 
последователей предлагается следующее определение, на которое мы и будем 
опираться в данной статье: «Визуальное мышление – это человеческая деятель-
ность, продуктом которой является порождение новых образов, создание но-
вых визуальных форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делаю-
щих значение визуальным, видимым» [3, с. 17].

Несмотря на тот факт, что рисование по клеточкам приобретает харак-
тер массового увлечения среди молодежи, как вид рисования в науке систем-
но оно не исследовалось. Можем утверждать, что в качестве метода развития 
визуального мышления указанный вид деятельности также не рассматривал-
ся или рассматривался, но лишь эпизодически. По крайней мере, длительные 
и подробные исследования, подтверждающие эффективность рисования «по 
клеточкам» в развитии визуального мышления подростков, нам не известны. 
Вместе с тем, в педагогике, рисование «по клеточкам» не является принципи-
ально чем-то новым. Данный метод широко используется, но в подготовке де-
тей дошкольного возраста, и лишь в рамках графического диктанта [6].

Научная база исследования представлена учащимися шестых классов 
среднего звена школы «Цветан Спасов» г. Плевен. Перед работой школьникам 
предлагается инструкция: «Перед вами рисунок, выполненный по клеточкам. 
Рассмотрите его внимательно. Найдите в нем стартовую точку. Определите 
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направление, в котором следует двигаться карандашом. Постарайтесь не пе-
репутать количество клеток и их расположение. Постарайтесь воспроизвести 
контур как можно точнее. Чтобы при копировании не исказить изображаемый 
объект, внимательно следи за количеством закрашиваемых клеток и порядком 
их расположения. Когда контур будет готов, клетки нужно заполнить цветом 
так, как показано на образце». Точное воспроизведение количества и располо-
жения клеточек на листе – технологическая сущность процесса рисования «по 
клеточкам» в тетради. Данный вид деятельности не требует большой подготов-
ки. Необходимо подготовить несложный рисунок. Рисунок располагается так, 
чтобы все детали были хорошо видны. Элементами «клеточного» изображения 
выступают: во-первых, клетка как структурная единица рисунка и, во-вторых, 
цвет. С помощью цветовых нюансов передается объем изображения. В про-
цессе выполнения работы используется оборудование: карточки с готовыми 
образцами рисунков, тетрадь в мелкую клетку, простой графитный карандаш, 
ластик, линейка по необходимости, фломастеры или цветные карандаши. Ри-
сунки рассчитаны на обычную школьную тетрадь. Целью исследования стало 
отслеживание и фиксация затруднений у школьников шестых классов опера-
ционного, технического характера при выполнении рисования по клеточкам с 
опорой на образец. В ходе исследования стало ясно, что более 60 % школьни-
ков допускают ошибки в процессе рисования. К наиболее распространенным 
ошибкам относятся: ошибки в подсчете количества клеток, нарушение симме-
трии рисунка, ошибочное определение порядкового месторасположения кле-
ток, ошибки при выборе цветовых нюансов, недостатки композиции, которые 
проявляются таким образом, что рисунок просто не помещается на листе и, в 
результате, какая-то его часть выходит за пределы листа.

Выполнение рисования «по клеточкам» основано на следующих осново-
полагающих педагогических принципах: принцип сознательности и активно-
сти, принцип наглядности, принцип систематичности и последовательности, 
принцип «от простого к сложному», принцип создания ситуации успеха и др. 
Принципы обучения – руководящие положения, лежащие в основе обучения 
и определяющие его содержание, методы и формы организации. При этом под 
принципами обучения мы понимаем основные идеи, следование которым по-
могает наилучшим образом достигать поставленных педагогических целей. 
Остановимся более подробно на некоторых из перечисленных принципов. 
Принцип сознательности и активности означает, что процесс рисования «по 
клеточкам» глубоко и самостоятельно осмыслен учеником и происходит со-
знательно, осуществляется путем интенсивной активизации умственной дея-
тельности. В основе принципа наглядности лежат следующие закономерности: 
органы зрения обладают наибольшей чувствительностью. Через них в мозг по-
ступает почти в пять раз больше информации, чем с помощью органов слуха, и 
в несколько раз больше, чем через тактильные органы. Информация, поступа-
ющая в мозг через органы зрения не требует значительного перекодирования, 
она закрепляется в памяти человека легко и быстро. Принцип систематичности 

Рисование «по клеточкам» как метод развития визуального мышления школьников...



774

и последовательности опирается на следующие научные положения: универ-
сальным средством и главным способом формирования системы научных зна-
ний является организованное обучение; система научных знаний создается в 
той последовательности, которая определяется внутренней логикой учебного 
материала и познавательными возможностями учащихся; процесс обучения 
состоит из отдельных шагов и протекает тем результативнее, чем меньше в нем 
перерывов, нарушений последовательности, неуправляемых моментов. Если 
упражнение навыков не происходит систематически – они утрачиваются. В на-
шей работе рисование «по клеточкам» осуществляется в соответствии со стро-
гой организацией со стороны учителя, последовательно и системно. 

В работе с детьми мы использовали несколько вариантов рисования «по 
клеточкам». Вариант первый – «Выполни по образцу». Здесь, чаще всего, пред-
лагалось внимательно скопировать готовое изображение, считая количество 
клеток и точно передавать их расположение. Во-вторых, школьники выполня-
ли упражнение «Дорисуй картинку». Суть упражнения в следующем. Предла-
гается готовый рисунок, и одновременно предложен незаконченный рисунок, 
в котором лишь проведен контур или присутствуют некоторые части контура. 
Школьнику нужно соединить части контура таким образом, чтобы получилось 
так, как на образце. В-третьих, в качестве одного из вариантов использовалось 
задание с условным названием «Зеркало». Школьнику предлагается симме-
тричное изображение, точнее, лишь половина его. Вторую половину необходи-
мо дорисовать зеркально, ориентируясь на его симметричную часть.

Опыт рисования «по клеточкам» в средней школе с подростками на уро-
ках изобразительного искусства показал, что эта работа максимально способ-
ствует развитию визуального мышления. Кроме того, это кропотливый труд, 
и он требует усиленной концентрации зрительного внимания. Чтобы рисунок 
получился качественным, контур должен быть ровным, точным, расчерчен-
ным. Обучая школьников рисованию «по клеткам», мы убедились, что эта ра-
бота необходимая, продуктивная и решает ряд образовательных задач: разви-
вает произвольное внимание, пространственное воображение, мелкую мото-
рику пальцев рук, усидчивость, концентрацию внимания, и, конечно, визуаль-
ное мышление. В процессе рисования по клеточкам развитие личности ребенка 
происходит в нескольких направлениях:

• интеллектуальное развитие (стараясь передать изображение верно, 
и правильно расположить его в тетради так, чтобы рисунок «вошел» 
полностью, школьник осваивает навыки планирования, прогнозиро-
вания и проектирования);

• коммуникативное развитие (ученик стремится поделиться результата-
ми своей работы с одноклассниками и обсудить полученные результа-
ты, оказать помощь другим детям в случае затруднений); 

• художественно-эстетическое развитие (создавая изображение, под-
росток старается выполнить красивую картинку, передать цветовую 
гармонию).
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Естественно, что развитие визуального мышления не ограничивается 
лишь методом, описываемым в настоящей статье. В предыдущих своих публи-
кациях мы аргументированно рассматривали и другие методы развития визу-
ального мышления детей, такие как арт-концепт, скетчинг и др. Кроме того, для 
развития визуального мышления могут быть полезны и традиционные методы 
преподавания рисования в школе. Только оптимальное сочетание всех методов 
приведет к нужному результату, т.е. к эффективному визуальному мышлению.

В качестве выводов остановимся на некоторых основных положениях. В 
статье предложен метод развития визуального мышления школьников – рисо-
вание «по клеточкам», который до настоящего момента в педагогике системно 
не рассматривался. Дано определение понятия «визуальное мышление», под 
которым мы понимаем вид мышления, продуктом которого является порожде-
ние новых образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную 
смысловую нагрузку и делающих значение видимым. Приведены некоторые ди-
дактические принципы, на которых базируется рисование «по клеточкам». Рас-
крыты методические особенности рисования «по клеточкам» со школьниками 
на уроках изобразительного искусства. Гармоничное сочетание традиционных 
методов преподавания рисования и рисования «по клеточкам», несомненно, 
приведет к качественному развитию визуального мышления.
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ТЕМПЕРАМЕНТЪТ КАТО ФАКТОР  
ЗА ИЗБОРА НА БЪДЕЩА ПРОФЕСИЯ

Павлина И. Лазарова

THE TEMPERAMENT AS A FACTOR  
FOR SELECTING A FUTURE PROFESSION

Pavlina I. Lazarova

ABSTRACT: The article presents the results of a study of the psychological structure of tem-
perament and professional preferences of a group of students (men and women) of Shu-
men University „Ep. К. Preslavski“. The research shows significant differences in the degree of 
manifestation of characteristics of temperament in students of both genders. The relationship 
between the temperament characteristics and the choice of a future profession is revealed.

KEY WORDS: temperament, structure of temperament, characteristics of temperament, 
students, future profession.

Изследването е финансирано по проект „Стимулиране на международна мобил-
ност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности““ № РД-
08-86/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Въведение
Темпераментът се определя като характерна за дадения човек съвкупност 

от психични особености, свързани с емоционалната възбудимост, т.е. с бързи-
ната на възникване на чувствата, от една страна, а от друга – като характерис-
тика на индивида от страна на динамичните особености на неговата психична 
дейност, т.е. темпа, бързината, ритъма, интензивността на психичните процеси 
и състояния, които съставляват тази дейност [5, с. 98—102].

Личността се формира в процеса на дейността на човека на основата на 
индивидуални свойства, сред които са разграничава темпераментът като инте-
грална, обобщена динамична характеристика, относително устойчива, малко 
променяща се в онтогенезата, имаща силни многозначни връзки със свойства-
та на нервната система, свързана с емоционалните и регулативните характерис-
тики на поведението на човека.
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Изборът на бъдеща професия е едно от важните решения, които млади-
те хора вземат в началото на самостоятелния си живот. За някой от тях това е 
дълъг и сложен процес, който зависи от много обстоятелства. Все още е спорен 
въпроса за факторите, които влияят върху избора на бъдещата професия и тях-
ната тежест в процеса на професионалното самоопределяне.

Успешността на учебната и професионалната дейност на студентите се 
определя в голяма степен от тяхната способност да се адаптират към условия-
та на околната действителност, променяйки своето поведение и организация-
та на дейността си [6, с. 255–260; 7, с. 353–387]. Същевременно различията в 
степента на успешност на адаптацията на студентите не могат да се обяснят 
само с влиянието на външните условия и социалните фактори. Неоспорима е 
необходимостта да се отчетат индивидуално-типологичните устойчиви черти 
на личността, като темперамента [4, с. 72–88].

В младостта избора на професия се осъществява преимуществено под 
влияние на „обективни фактори“ като размер на заплатата, условия на труд, 
престиж на бъдещата професия, мнение на близките хора. В същото време на 
„субективни фактори“ като темперамента се дава второстепенна, съпътстваща 
роля [1, с. 81–87]. 

Въпросът за влиянието на темперамента в процеса на професионално 
самоопределяне на етапа на избора на бъдеща професия не е изяснен до край.

Е. П. Ильин предлага схема на „психологически механизъм за избор на 
дейност и нейната ефективност“ [3, с. 271]. В качеството на доминанта авто-
рът разглежда присъщото на човека определено съчетание от типологични 
особености на проява на свойствата на нервната система (сила – слабост, под-
вижност – инертност, уравновесеност – неуравновесеност), които могат да 
обуславят склонността на човека към определен тип дейност. Осъзнаването 
на тази склонност и нейните причини водят до формирането на мотив, който 
подбужда човека да се занимава с определен вид дейност, тъй като тя отговаря 
на характера на притежаваната склонност. Съответстващото съчетание на ти-
пологичните способности допринася за проявата на способности за занимание 
с определения вид дейност, което води до нейната висока ефективност, създава 
удовлетвореност от труда и подкрепя мотива за избора на професия, като го 
превръща в устойчив интерес. Последният влияе на активността на човека и го 
„утвърждава“ в дадената професия [1, с. 81–87].

Целта на настоящото изследване е да се определи дали темпераментът 
може да бъде фактор, който оказва влияние върху избора на бъдещата професия.

Хипотеза: Предполага се, че съществуват различия в степента на изразе-
ност на свойствата на темперамента при студентите мъже и жени и че те оказ-
ват влияние върху избора на бъдеща професия.

Задачи:
1. Да се направи сравнителен анализ на степента на проява на свойствата 

на темперамента на мъжете и жените.
2. Да се потърсят статистически значими зависимости между изследва-

ните характеристики в двата пола.

Павлина И. Лазарова
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3. Да се установи дали свойствата на темперамента оказват влияние при 
избора на бъдеща професия при обследваните студенти и студентки.

Материали и методи
В изследването участват 424 студенти (182 мъже и 242 жени) от Шумен-

ския университет „Епископ Константин Преславски“. Те се обучават в специал-
ностите социални дейности, „Социална педагогика“, „Специална педагогика“, 
„Педагогика на обучението по физическо възпитание“ и „Педагогика на обуче-
нието по техника и технологии“.

За диагностика на свойствата на темперамента е приложена „Скала за са-
мооценка на структурата на темперамента“ на Б. Н. Смирнов [2, с. 344–345]. Тя 
включва 48 твърдения с варианти за отговор „Да“ и „Не“, които са разпределени 
в шест скали: екстраверсия – интроверсия, ригидност – пластичност, емоцио-
нална възбудимост – емоционална уравновесеност, темп на реакция, активност 
и искреност. Всяко от свойствата на темперамента има пет степени на изява.

Скалата „Искреност“ позволява да се отчете доколко са достоверни от-
говорите на студентите при попълването на теста. Включените в изследването 
лица попадат в рамките на нормата по тази скала.

Под „Ригидност“ във въпросника на Б. Н. Смирнов се разбира състояние, 
при което се наблюдава понижена превключваемост, приспособимост на пси-
хичните процеси към променящите се условия на средата.

За анализ на резултатите са приложени следните статистически методи:
1. Статистически методи за установяване на надеждността на „Скала за 

самооценка на структурата на темперамента“ на Б. Н. Смирнов: „Алфа 
на Кронбах“ и Hotelling‘s T-Squared тест.

2. Хи-квадрат тест (Chi-square tests) за търсене на статистически значими 
зависимости между изследваните свойствата на темперамента при мъ-
жете и жените.

3. Регресионен анализ за изследване на причинно-следствените отноше-
ния между свойствата на темперамента и избора на бъдеща професия 
при мъжете и жените.

Резултати
Скалата за „Самооценка на структурата на темперамента“ на Б. Н. Смир-

нов е надеждно средство за изследване на студентите, тъй като стойността на 
Алфата на Кронбах е 0.767.

Тестът на Хотелинг има стойност (Sig.) Sig. = .0000, следователно приема-
ме алтернативната хипотеза /Н1/ – средните стойности са статистически значи-
мо различни, което означава, че твърденията, включени в скалата, позволяват 
да се изследват различните степени на проява на свойствата на темперамента и 
че тя е добро измервателно средство.

Резултатите от изследването на структурата на темперамента с въпрос-
ника на на Б. Н. Смирнов показват, че в групата на изследваните мъже преоб-
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ладават висока екстраверсия (42.9%), умерена ригидност (40.7%), умерена емо-
ционална възбудимост (39.6%), много висок темп на реакция (37.4%) и висока 
активност (45.1%).

В групата на изследваните жени преобладават висока екстраверсия 
(50.4%), умерена ригидност (40.5%), умерена емоционална възбудимост (40.5%), 
висок темп на реакция (37.2%) и умерена активност (46.3%).

Установени са статистически значими различия между степента на про-
ява на екстраверсия и:

1. Степента на проява на ригидност при мъжете (Р=.0000) и жените 
(Р=.0000).

2. Степента на проява на емоционална възбудиност при мъжете (Р=.0000) 
и жените (Р=.0000).

3. Степента на проява на темп на реакция при мъжете (Р=.0000) и жените 
(Р=.0000).

4. Степента на проява на активност при мъжете (Р=.0000) и жените 
(Р=.0000).

Отчетени са статистически значими различия между степента на проява 
на ригидност и:

1. Степента на проява на емоционална възбудиност при мъжете (Р=.0000) 
и жените (Р=.0000).

2. Степента на проява на темп на реакция при мъжете (Р=.0000) и жените 
(Р=.0000).

3. Степента на проява на активност при мъжете (Р=.0000) и жените 
(Р=.0000).

Отчетени са статистически значими различия между степента на проява 
на емоционална възбудимост и:

1. Степента на проява на темп на реакция при мъжете (Р=.0000) и жените 
(Р=.0000).

2. Степента на проява на активност при мъжете (Р=.0000) и жените 
(Р=.0000).

Съществува статистически значима разлика между степента на проява 
на темпа на реакция и степента на проява на активност при мъжете (Р=.0000) 
и жените (Р=.0000).

Резултатите от линейната регресия показват, че върху избора на профе-
сия при 68% от мъжете най-силно влияние оказват: активността (β=0.645) и 
темпът на реакция (β= 0.741).

Изборът на професия при 74% от жените се повлиява от: активността (β= 
0.487), темпа на реакция (β=0.572), екстраверсията (β=0.468) и емоционалната 
възбудимост (β= –0.291).

Обсъждане
Преобладаващата част от анкетираните студенти са общителни, жизне-

радостни, имат много познати, енергични, инициативни, ентусиасти, стремят 
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се да опознаят нови аспекти от живота. Могат да са добри организатори, да са 
целеустремени и предприемчиви. Не обичат дълго да четат и да учат системно, 
склонни са към риск и приключения. Могат да действат под влияние на момен-
та, импулсивни са, могат лесно да избухнат, предпочитат действията и движе-
нията, трудно им е да контролират емоциите си.

Те се затрудняват да внесат изменения в предварително направения план 
за действие, в условия, които обективно изискват неговото преразглеждане. 
Наблюдава се:

1. инертност в афективните реакции на променящите се обекти на емо-
циите;

2. скованост на преструктурирането на системата от мотиви в обстоятел-
ства, изискващи гъвкавост и промени в характера на поведението на 
субекта;

3. трудности в преструктурирането на възприятията и представите в 
променящата се ситуация.

Могат да са чувствителни, уязвими, да страдат от проблемите в живота, 
податливи на негативни сигнали от външната среда. Понякога приемат всичко 
твърде лично, несигурни са в себе си, комплексирани, могат да са емоционално 
напрегнати и да проявят страх.

Мъжете могат да са нервни, раздразнителни, впечатлителни, невъздър-
жани, избухливи, да говорят бързо, могат да отреагират бързо и рязко на въз-
действия отвън. Склонни са към афекти, смяна на настроенията, резки в общу-
ването с хората.

Студентите мъже са много активни, могат да работят енергично и про-
дължително без да проявят признаци на умора, да преодоляват препятствия, 
съобразяват бързо и стигат до същността на нещата, притежават голяма устой-
чивост на стремежите и интересите, голяма настойчивост при постигане на по-
ставените цели.

Жените са подвижни, говорят високо, отчетливо, с разнообразна инто-
нация, съпроводена от мимики и жестове. Бързо се ориентират в обстановката, 
съобразителни са с гъвкав ум.

Студентките са енергични и работоспособни, могат да работят продъл-
жително, находчиви са, бързо се съсредоточават, дисциплинирани са, но тези 
качества се проявяват предимно в занятия, които са им интересни.

Получените регресионни модели разкриват как и в каква степен свой-
ствата на темперамента влияят върху избора на бъдеща професия. При мъжете 
този избор се повлиява от активността и темпа на реакция. При жените влия-
ние оказват активността, темпа на реакция, екстраверсията и емоционалната 
възбудимост.

Заключение
Сравнителният анализ на степента на проява на свойствата на темпера-

мента на мъжете и жените показва, че при мъжете преобладават висока екстра-
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версия, умерена ригидност, умерена емоционална възбудимост, много висок 
темп на реакция и висока активност.

Жени са предимно с висока екстраверсия, умерена ригидност, умерена 
емоционална възбудимост, висок темп на реакция и умерена активност.

Резултатите от изследването позволяват да се направи извод, че същест-
вува връзка между степента на проява на свойствата на темперамента и избора 
на бъдеща професия, т.е. темперамента може да е един от вътрешните фактори-
те при избора на професия. Направеният регресионен анализ дава основание 
да се твърди, че свойствата на темперамента, които оказват влияние върху из-
бора на професия се различават при мъжете и жените.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ  
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ  

В МУЗЕЙНОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО ПРОСТРАНСТВО
Пенка П. Кожухарова

THE APPLICATION OF THE INFORMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES  

IN THE MUSEUM EDUCATIONAL AREA
Penka Р. Kozhuharova

ABSTRACT: The article analyzes the problematic aspects of the museum communication, 
conducted through the modern information and communication technologies (ICT). The 
subject of the study is to explore the use of ICT in the context of two main directions in the 
educational activities of the museums related to: “the school in the museum’s educational 
space” and the “museum in the educational space of the school”. The forms of interaction, the 
used methods and techniques, the needs for further qualification of the teachers in the field 
of museum pedagogy, and the application of ICT are analyzed. The survey, conducted with 
167 school teachers, revealed that most of the museum’s electronic sites are visited to obtain 
information on thematic programs, exhibits, and multimedia. To a limited extent, teachers 
and students had access to interactive resources such as online quizzes, electronic games, 3D 
models, and augmented or virtual reality systems. As a direction for future development, 
teachers stress the need for electronic routes for children and students of different age groups.

KEYWORDS: museum education, museum pedagogy, information and communication 
technologies, museum communication, teacher training

Изследването е финансирано по проект „Актуални проблеми на мениджмънта 
на класа“ № РД-08-87/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Въведение
Музеите свързват миналото с настоящето на определен регион, с него-

вото население, култура и традиции. Специфичната роля на музейната инсти-
туция в обществото се определя от три базови, исторически обусловени функ-
ции: съхранение, изследване и комуникация. В последните десетилетия кому-
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никацията става все по-важна и натоварена със значения. Самата тя включва в 
себе си експозиционна дейност и образование [5: 12], [7: 43].

Ефективността на комуникацията, според S. Dudley (2010), зависи от 
свойствата на музейните експонати като информативност и репрезентатив-
ност по отношение на предаваното съобщение и неговата експресивност – т.е. 
способността за въздействие на емоционално ниво [12: 187]. Ценностите, както 
посочва V. Frankl „<…> не могат да бъдат научени – те трябва да бъдат съпре-
живени.“ [15 : 40]. Съзерцаването и взаимодействието с уникални исторически 
или художествени предмети провокират чувство на съпричастност и увелича-
ват ефекта на въздействие [1: 40]. В продължене на десетилетия музейната ко-
муникация има значима роля в тези аспекти. 

Независимо от това, трябва да бъде отчетено, че високото ниво на ур-
банизация и мобилност способстват за промяна в очакванията и нагласите на 
съвременния човек по отношение на формите и средствата за представяне и 
усвояване на информация [16 : 87]. Това поражда потребността от системно 
проучване на съдържанието, методите и формите на взаимодействието между 
музея и училището чрез средствата на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ).

Образователната дейност на музеите се осъществява чрез различни ор-
ганизационни форми въз основа на взаимодействие с музейните експонати, из-
ползване на художествени и научни текстове, нагледни пособия, аудио-, видео- 
и компютърна техника чрез интернет технологии, които позволяват общуване 
в синхронна и асинхронна среда. 

Разбирането на образователната специфика на музея поставя основата 
за успешно сътрудничество с училището, което се развива в две направления: 
„Училището в образователното пространство на музея“ и “Музеят в образова-
телното пространство на училището“ [6 :100], [10 : 349].

Първото направление се характеризира с комуникация с учениците в му-
зейното и около-музейно пространство, която способства за развитие на емо-
ционално-естетическата сфера на личността, като всички предлагани форми 
се разработват и организират от музейните специалисти, учениците са в ро-
лята на слушатели, наблюдатели, изследователи. Формите на взаимодействие 
между музея и училището са свързани с организиране и провеждане на учебни 
екскурзии, изнесени уроци, семинари, творчески работилници, викторини, те-
матични вечери, тематични срещи, музейни фестивали, майсторски класове, 
изложби в музея и др. [4], [5]. На своите сайтове музеите поместват информа-
ция за експозициите, гостуващите изложби, разработените образователни про-
грами, публикации и др.. Наред с това, се стремят да увеличат информацията, 
която ги представя чрез електронни експозиции и маршрути, за да привлекат 
нови посетители и да развият комуникацията си с училището [17 : 87].

Формите на взаимодействие в направлението “Музеят в образователното 
пространство на училището“ се реализират чрез участие на музея в организа-
цията на училищни клубове, кръжоци, при използване от учителите на музейни 
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предмети или виртуално представяне на музейни експозиции за онагледяване 
в урочната дейност, онлайн-беседи, съвместни мероприятия в училището – из-
ложби, семинари, викторини, оказване на помощ при създаване на училищен 
музей и организиране на неговата работа [11]. В това направление съществуват 
по-ограничени възможности за присъствие на учениците в музейното простран-
ство, но в по-голяма степен могат да бъдат включени средствата на музейната 
педагогика в образователния процес, което способства за формиране на самос-
тоятелна изследователска дейност на учениците. Основните форми за работа в 
този модул се организират от учителите и подкрепят от музейните специалисти. 

Съвременните информационни и комуникационни технологии обога-
тяват формите на взаимодействие и в двете направления. Те позволяват чрез 
електронни експозиции, виртуални екскурзии, 3D модели, виртуална и добаве-
на реалност и да бъде предизвикан интересът на учениците към изучаване на 
природата, историята и световното културно наследство.

Електронната експозиция е система от терминални устройства, помес-
тени в стационарната експозиция, на които е представена допълнителна ин-
формация от фондовете на музея. Трябва да бъде отчетено, че това не е просто 
интерфейс, който осигурява на посетителя достъп до електронния каталог на 
музея[9], [13]. Електронинте експозииции, посочва Ек. Цветкова (2013), имат 
собствен сценарий, а част от материалите като текстове, изображения, аудио- 
и видео- материали, специализирани мулти-медийни програми са подготвени 
специално за определена група посетители [8 : 26]. Г. М. Каченя (2015) изтъкват, 
че експозиции от този вид се съотнасят по различен начин към реалните експо-
зиции в музея: те могат да поясняват експонираните материали и да ориенти-
рат посетитилите, да допълват основната експозиция или да привнасят към нея 
елементи на игра и забавления [4 : 112]. Като значима B. Herald (2013) извежда 
възможността ученикът да направи индивидуален избор от заложената инфор-
мационна банка. Този избор не ангажира и не пречи на другите посетители, а 
индивидуалното преживяване на всеки „в неговия музей“ се съхранява [13 : 15].

В последно време в музейната практика все по-често се използва компю-
търното 3D моделиране. То позволява да се реконструират частично обекти на 
културното и историческото наследство: склуптори, барелефи, предмети, от-
крити при археологически разкопки, да бъде възстановен първоначалния об-
лик на постройки или селища, съоражения или интериор [14 : 98 – 99]. Учени-
ците могат да разгледат триизмерни модели на обектите на различни мобилни 
устройства, което създава възможност за организиране на интерактивна среда 
в музейното пространство и внасяне на допълнителна реалност чрез свободен 
достъп до интернет. Чрез добавената реалност учениците изпълняват интерак-
тивни задачи и игри. Информацията за обектите e поднесена чрез атрактивни 
анимации, така че да бъде интересна и лесна за запомняне

Редица автори като Б. Столяров (2007), И. Мишкова, (2015) изтъкват, че 
приложението в музея на различни по вид образователни програми с използва-
не на информационни технологии, активизира процеса на възприятие и запо-

Приложение на информационни и комуникационни технологии...
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знаване с експонатите на музея в широк историко-художествен и хуманитарен 
контекст [6:112], [5]. 

Електронната среда за обучение на музеите може да бъде представена и 
в училищна среда чрез разработено мулти-медийно съдържание, включващо: 

– интерактивтни електронни уроци, които представят текстова и гра-
фична информаци, аудио -, фото – и видео- материали, електронин ре-
сурси в интернет и с възможности за обратна връзка и комуникация 
като – анкети, тестове, пространства за чат и дискуси;

– виртуални лаборатории за симулиране и управление на електронни 
експерименти;

– електронни симулации чрез създаване на електронна среда, която си-
мулира реалния свят, позволявайки на обучаемия да учи чрез изпъл-
нение на определени действия и да овладее начини на изпълнение на 
определена дейност.;

– виртуални игри, които могат да бъдат разработени и позиционирани 
на сайта на музея или към определени интерактивни уроци. 

– виртуални публикации и архиви на дигитализирани материали, които 
могат да се използват при поставени изследователски задачи или раз-
работване на учебни проекти [9 : 26], [13: 14-15], [14 : 97 -99], [6 : 113].

Мултимедийните технологии предполагат свобода на избора на експози-
ции, експонати и информация за посетителите; създават възможност за тяхно-
то активно участие в изложбата или експозицията, представят явления и про-
цеси, които могат да бъдат наблюдавани трудно в реалния живот. 

Тяхна основа стават интернет-платформи, създаващи благоприятни ус-
ловия с използването на съвременните комуникационни, геоинформационни и 
педагогически технологии за разработване на виртуални музеи и организиране 
на тази основа на мрежови проекти в различни направления. A. Kraybill (2015) 
посочва, че на етапа на пилотно разработване на редица виртуални музеи е 
доказано, че те имат значим научен, образователен и социален потенциал и мо-
гат да се превърнат в пространство за организиране на дистанционно взаимо-
действие между музея и училището [14 : 97]. 

Herald, B, (2013), Ек. Цекова (2013), В. Делибалтова (2015) извеждат по-
требността от разработват се специализирани платформи, които са основа за 
създаване на образователно-ориентирано информационно музейно простран-
ство, представящо в свободен и достъпен вид в интернет информация за музе-
ите в региона в увлекателна и адаптирана за възприемане от учениците форма 
[13 : 15], [8 :63], [2 : 52].

Въвеждането на информационни и комуникационни технологии в сред-
ното образование създава предпоставки за координация на подходите и въз-
можностите при приложението и развитието на образователните програми на 
музея. Това поставя въпросите за осигуряване на тахната материално-техниче-
ска и методическа подкрепа, за формиране на знания и умения на педагогиче-
ските специалисти за използване на електронните ресурси на музея в различни 
форми на обучение и възпитание.
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Метод
Предмет на проучването е приложението на информационни и комуни-

кационни технологии при взаимодействието между училището и музеите. Из-
следването е проведено със 167 учители от основната степен на училищното 
образование от 17 училища от областите Варна, Шумен и Добрич. Анализирани 
са формите на взаимодействие, използваните методи и похвати, потребностите 
от допълнителна квалификация на учителите в областта на музейната педаго-
гика и приложението на ИКТ. Проучването е проведено чрез анкетен метод. 
Разработени са следните критерии и показатели:

Приложение на информационни и комуникационни технологии в учили-
ще: план и мерки за приложение и развитие на ИКТ в училище; налични ресур-
си за използване на ИКТ; автономия и иновация: отвореност на училището към 
нови идеи и методи на работа с ИКТ; внедряване на ИКТ, мониторинг и оценка.

Приложение на ИКТ ресурси на музея в училищни и извънучилищни фор-
ми: училищен учебен план: приложение на ИКТ в задължителните дисципли-
ни, в избираемите дисциплини, в клубове по интереси. Използване на ИКТ в 
зависимост от целите на обучение: при формиране на знания и умения; за раз-
витие на личностни компетентности и таланти, за развитие на социални уме-
ния в училище.

Приложение в училишщна среда на ИКТ ресурси на музея чрез: виртуални 
експозиции; електронни експонати; фото-галерия; аудио-информация; мулти-
медийни презентации; късометражни филми; онлайн-викторини; електронни 
игри; 3 D – модели; онлайн-беседи; електронни публикации; сайт на музея.

Приложение на ИКТ при екскурзии в музея и творчески работилници 
чрез: електронни приложения за добавена реалност; ИКТ за виртуална реал-
ност; мултимедийни презентации; късометражни филми; електронни игри; 
електронни викторини; интерактивни маси; холограмни панели; електронни 
инсталации; електронни конзоли с информация за експонатите.

За оценка на твърденията е приложена петстепенна ликерт-скала. 

Анализ на резултатите
Резултатите от проучването разкриват, че във висока степен са оценени 

автономията на училището и готовността на учителите за приложение на нови 
идеи и методи на работа с ИКТ – –X = 4,03, SD = 0,73 (Табл. 1). Като необходи-
мост е посочена потребността от информираност за добри практики на взаи-
модействие чрез електронни ресурси с музеите в процеса на обучение.

Приложение на информационни и комуникационни технологии...
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Таблица 1.  
Приложение на информационни и комуникационни технологии в училище

  
Xmin

 
Xmax

 
R

_
X

 _
SE х

 
SD

 
V %

 
As

 
Ex

Училищен план за 
приложение на ИКТ 2,00 5,00 3,00 3,69 0,11 1,04 28,18 -0,21 -0,83

Налични ресурси за 
използване на ИКТ 2,00 5,00 3,00 3,12 0,10 0,97 31,08 -0,49 -0,63

Автономия и иновация 3,00 5,00 3,00 4,03 0,09 0,73 18,11 -0,31 0,84
n= 167

Независимо, че приложението на ИКТ е изведено като приоритетна мяр-
ка в стратегическите и годишни планове на училищата, в по-ниска степен е 
оценено наличието на ресурси за използване на ИКТ, тяхната достъпност, раз-
работени методически материали, качеството на интернет връзката в училище 
– –X = 3,12, SD = 0,97. Тези аспекти могат да затруднят процеса на използване на 
дигитални ресурси на музеите в училищна среда.

Таблица 2.  
Приложение на ИК ресурси на музея в училищни и извънучилищни форми

 
Xmin Xmax

 
R

_
X

 _
SEx

 
SD

 
V %

 
As

 
Ex

В задължителни дисциплини 2,00 5,00 3,00 3,29 0,11 0,94 28,57 -0,58 -0,73
В ЗИП, СИП 2,00 5,00 2,00 3,82 0,09 0,77 20,15 -0,44 -0,82
В часа на класа 3,00 5,00 2,00 3,33 0,08 0,68 20,42 0,51 0,44
В клубове по итереси 3,00 5,00 2,00 4,37 0,08 0,62 14,18 0,31 0,84
Екскурзии в музея 2,00 5,00 2,00 3,69 0,10 0,94 25,47 0,41 -0,73
Творчески ателиета в музея 3,00 5,00 2,00 4,12 0,07 0,58 13,83 -0,34 -0,86
Тематични срещи 3,00 5,00 3,00 2,33 0,1 0,83 35,62 -0,61 0,64
Изложби 2,00 5,00 3,00 3,71 0,11 0,98 26,41 0,31 -0,83

n= 167

Учителите използват електронни ресурси за представяне на музейни екс-
понати и маршрути в по-висока степен в часовете по избираеми дисциплини (–X 
= 3,12, SD = 0,97) и клубове по интереси (X = 3,12, SD = 0,97). Недостатъчно са 
оценени възможностите на тези ресурси в урочната дейност по задължителни 
учебни дисциплини при онагледяване на учебното съдържание, за формиране 
на знания и уменията при работа по учебни проекти, разработване на портфо-
лио и практическо оценяване на знанията и уменията на учениците (Табл. 2).

Учителите участват в приложението на електронни ресурси при посеще-
ния в музея или около-музейното пространство. В най-висока степен това се 
осъществява при тематични екскурзии в музея -–X  = 3,12, SD = 0,97, и в твор-
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чески ателиета, планирани като изнесени уроци за приложение на знанията и 
уменията -–X = 4,12, SD = 0,58.

Към образователните програми в музеите, посочва И. Мишкова (2015), е 
необходимо да се подходи мултидисциплинарно при отчитане на възможност-
ите за интегративни връзки. В една програма могат да бъдат включени различ-
ни музейни артефакти и разглеждани за нуждите на обучението по няколко 
дисциплини. Но това може да стане само когато е налице добро познаване на 
учебните програми е изградена ясна връзка между музейния експонат и учеб-
ното съдържание [5 : 327].

Таблица 3.  
Приложение в училишщна среда  на ИК ресурси на музея 

 
Xmin Xmax

 
R

_
X

 _
SEx

 
SD

 
V %

 
As

 
Ex

Виртуални експозиции 2,00 5,00 3,00 3,19 0,12 1,04 32,60 -0,31 -0,63
Електронни експонати 2,00 5,00 3,00 3,62 0,09 0,67 18,50 -0,34 -0,73
Фото галерия 3,00 5,00 2,00 4,25 0,06 0,42 0,98 0,39 0,54
Аудио-информация 2,00 5,00 3,00 3,82 0,07 0,58 15,18 -0,26 -0,43
Мултимедийни презентации 3,00 5,00 3,00 4,03 0,08 0,63 15,63 0,36 0,14
Късометражни филми 2,00 5,00 3,00 3,74 0,09 0,72 20,74 -0,31 -0,61
Онлайн-викторини 2,00 5,00 3,00 2,34 0,12 1,04 44,44 -0,20 -0,53
Електронни игри 2,00 5,00 3,00 2,48 0,11 0,97 39,11 -0,27 -0,26
3 D – модели/експозиции 1,00 5,00 3,00 2,51 0,12 1,03 41,03 -0,51 -0,76
Онлайн-беседи 1,00 5,00 3,00 2,14 0,09 0,68 31,77 -0,81 0,53
Електронни публикации 2,00 5,00 3,00 3,18 0,11 0,97 30,50 0,31 0,83
Сайт на музея 3,00 5,00 2,00 4,21 0,05 0,36 0,85 0,36 0,82

n= 167

За получаване на информация за тематични програми на музея и елек-
тронни ресурси учителите използват активно техните сайтове – –X  = 4,21, SD = 
0,36 и по-скоро, по изключение си сътрудничат с музейните специалисти при 
тяхното разработване (Табл. 3). 

В най-висока степен по време на урочна дейност и в дейност на клубове 
по интереси представят пред учениците фотографии и експонати от галерията 
на сайта (X  = 4,25, SD = 0,42), използват мултимедия с презентации, късоме-
тражни филми и аудио-записи.  Към тези ресурси те насочват учениците в про-
цеса на групова и самостоятелна работа за разработавне на постери, презента-
ции и учебни проекти. По-малък дял учители са използвали възможностите за 
разглеждане на виртуални експозиции и електронни публикации. Най-често 
посочвани от тях са такива експозиции на Националния исторически музей, 
Националния природонаучен музей, музеят „Земята и хората“ и  Национален 
политехнически музей – София. 

Приложение на информационни и комуникационни технологии...



790

В ниска степен учителите и учениците са осъществили достъп до образо-
вателни портали с представени виртуални музеи, интерактивни ресурси като 
онлайн-викторини, електронни игри, 3 D – модели или експозиции. В този кон-
текст са посочени ресурси на Регионалния археологически музей – Варна, На-
ционален музей на образованието – Габрово, Национален военноисторически 
музей. В много ниска степен са използвани възможностите за онлайн-беседи и 
конферентни връзки – –X  = 2,14, SD = 0,68 (Табл. 3).

При поучване мнението на студенти, относно възможностите за използ-
ване на онлайн връзки и интерактивни беседи, В. Делибалтова и  Б. Гъркова  
(2015) констатират подобни резултати. С основание авторите на изследването 
поставят въпроса,  доколко електронното съдържание без проектирана и реа-
лизирана подкрепа на ученето е възприемано като ценно само по себе си от уче-
щите и създава предпоставки да бъде използвано пълноценно [2 : 3], [3 : 52]. 

Таблица 4.  
Приложение на ИК ресурси в музейна среда

 
Xmin Xmax

 
R

_
X

 _
SEx

 
SD

 
V %

 
As

 
Ex

Електронни приложения за 
добавена реалност 2,00 5,00 2,00 3,57 0,09 0,74 20,72 0,35 0,42

ИТ за виртуална реалност 2,00 5,00 3,00 2,02 0,14 1,37 67,02 -0,24 -0,62
Мултимедийни презентации 3,00 5,00 2,00 3,78 0,08 0,65 17,19 0,31 0,41
Късометражни филми 2,00 5,00 3,00 3,26 0,09 0,76 23,31 -0,34 -0,31
Електронни игри 2,00 4,00 3,00 2,83 0,11 1,07 37,80 -0,34 0,72
Електронни викторини 2,00 4,00 3,00 2,52 0,11 0,95 37,69 -0,34 -0,52
Интерактивни маси 1,00 5,00 3,00 2,33 0,12 1,27 14,63 -0,23 -0,69
Холограмни панели 1,00 2,00 1,00 2,05 0,13 1,52 74,14 -0,38 -0,81
Електронни инсталации 1,00 3,00 3,00 2,34 0,12 1,36 58,11 -0,32 -0,75

n= 167

Като най-често използвани електронни ресурси при посещения в музеи-
те учителите са посочили презентации, видео клипове и късометражни филми. 
В по-ниска степен са упоменати приложения и системи за добавена и виртуална 
реалност (Табл. 4). Добавената реалност разширява възприемания от ученици-
те експонат или обекти с допълнителна информация чрез звук, картина, видео, 
анимации, текст и др. в реално време. Съществуват различни сценарии за ней-
ното приложение, свързани с възстановяване на възможния автентичен вид на 
музейния артефакт или неговата среда, показване на детайли и допълнителна 
информация. Чрез добавената реалност учениците са изпълнявали интерак-
тивни задачи и игри. Като примери са посочени приложения в Музейко – Со-
фия, Националния историко-археологически резерват „Мадара”, Регионалния 
исторически музей, Добрич, Национален музей на образованието – Габрово. 
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Уеб-базирани музейни маршрути предлагат на учениците набор от спо-
соби за изследване на музейните колекции и среда, като някои от тях ги насър-
чават да интерпретират обекти и музейни пространства чрез въображение, а 
други по-ясно представят контекст и предоставят допълнителна информация 
за експонатите. Наблюдението и оценката на такива програми показват, че тези 
маршрути повишават знанията на учениците и интереса им към обектите. Въ-
преки това, A. Kraybill, (2015) отчита, че тези маршрути са само частично ус-
пешни от технологична гледна точка, поради проблеми с устройствата и интер-
нет достъпа [14]. По-цялостните констатации разкриват, че технологията има 
ключова роля за подпомагане на утвърждаването на музея като пространство 
за обучение, което допълва това на училищата [11], [13].

Разликата между добавената реалност и виртуалната реалност се проя-
вява в съотношението на данните от реалния свят и тези, генерирани от ком-
пютъра. Ако добавената реалност само разширява представата за явленията и 
обектите в нея, то виртуалната се стреми да замени действителния свят с вирту-
ален. Като пример за това, учителите посочват посещения в етнографския музей 
на открито „Етъра“ край Габрово, където са разработени три виртуални стаи, в 
които учениците магат да изваят съд на виртуално грънчарско колело, да изтъ-
кат черга на виртуален стан. Разположен в близост монитор позволява на повече 
хора да видят преживяванията на посетителя във виртуалната реалност.

Интерактивни маси и виртуални телевизори представят 3D модели, кои-
то служат за визуализиране на същинско съдържание. Те позволяват да бъдат 
реконструирани частично обекти от открити артефакти. Учениците са имали 
възможност да разгледат триизмерни модели на експонатите на своите смарт-
фони или таблети. В учебния музей към Регионален археологически музей – 
Варна, са се запознали по увлекателен начин чрез електронни игри, викторини 
и виртуални симулации с музейно образователно съдържание. Все още като 
потребност учителите посочват разработването на електрони маршрути за раз-
лични възрастови групи – –X  = 2,14, SD = 0,68 (Табл. 4).

Заключение
Въз основа на проведеното проучване могат да бъдат формулирани след-

ните изводи:
• В училищата съществува организационната среда, която подкрепя при-

ложението на ИКТ, но все още на технологично ниво – наличните ре-
сурси и тяхната достъпност, могат да затруднят процеса на използване 
на дигитални ресурси. Учителите изказват готовност и желание за при-
ложение на иновативни технологии в процеса на взаимодействие с му-
зеите. Като необходимост е посочена потребността от запознаване с до-
бри практики и развитие на уменията на педагогическите специалисти 
за използване на електронни ресурси на музеите в процеса на обучение. 

• Педагогическите специалисти използват електронни ресурси за пред-
ставяне на музейни експонати и маршрути в по-висока степен в ча-

Приложение на информационни и комуникационни технологии...
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совете по избираеми учебни предмети и клубове по интереси и в по-
ниска степен в часове по задължителни учебни дисциплини. Може да 
бъде допуснато, че за значим дял от учениците, музейните експоната 
в електронен вид остават слабо представени. Изведена е потребност-
та от съгласуване на образователните програми на музеите с учебното 
съдържани по различни учебни дисцпилини, с възможностите за реа-
лизиране на междупредметни връзки за развитие на ключови умения 
и компетентности на учениците. 

• Най-често електронните сайтове на музеите са посещавани за полу-
чаване на информация за тематични образователни програми, пред-
ставяне на фотографии на експонати и мултимедия. В по-ниска степен 
учителите и учениците са имали достъп до интерактивни ресурси като 
онлайн-викторини, електронни игри, 3 D – модели или експозиции. В 
много ниска степен са използвани възможностите на електронни плат-
форми, електронни лаборатории, за провеждане на онлайн-беседи и 
осъществяване на конферентни връзки.

• По време на екскурзии и творчески работилници в музеите най-често 
са представяни презентации, видео клипове и късометражни филми. В 
по-ниска степен е упоменато използването на приложения и системи за 
добавена и виртуална реалност. Все още като необходимост учителите 
посочват разработването на електрони маршрути за деца и ученици от 
различни възрастови групи. Обоснована е потребността от създаване 
на образователно-ориентирано музейно пространство, което да пре-
доставя в достъпен вид в интернет информация за образователните 
ресурси на музеите в региона като предпоставка за реализиране на по-
ефективно взамодействие между музея и училището.
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ОЦЕНКА НА ОБЛАСТИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ  
НА ПРИОБЩАВАЩИЯ УЧИТЕЛ 

Петя В. Марчева-Йошовска

ASSESSMENT OF THE AREAS OF COMPETENCE  
OF THE INCLUDING TEACHER

Petya V. Marcheva-Yoshovska

ABSTRACT: Summary: 21st Century Reforming Education, existing statutory documents 
such as the Pre-school and School Education Act (2016) and the Inclusive Education Ordi-
nance (last amended in 2018) regulate the conditions for inclusive education that provides 
general and additional support for children and pupils in Bulgaria, for their personal de-
velopment through a suitable physical, psychological and social environment for developing 
their abilities and skills.

For the realization of the research we are based on the model of the European Agency for 
Special Needs and Inclusive Education, published in 2012 in Odense (Denmark), for four 
key values, related to learning and teaching and fundamental to the work of the inclusive 
teacher and giving a new meaning and content to the traditional education system.

The report presents the results of a survey that analyzes teachers’ attitudes. They have a 
direct approach on establishing the conditions and attitudes for achieving inclusion of chil-
dren and students in the general educational environment.

KEY WORDS: inclusive education, attitudes, general education teachers.

Актуален и ценен документ, свързан с приобщаващото образование, е 
приетата през ноември, 2015 г., от 38-мата сесия на Генералната конференция 
на ЮНЕСКО – Рамка за действие „Образование 2030: Към приобщаващо и 
равноправно качествено образование и учене през целия живот за всички“. 
Основната ѝ цел, формулирана директно още в наименованието, е: гаранти-
ране на приобщаващо и равноправно качествено образование и насърчаване на 
възможностите за учене през целия живот за всички.

В превод от английски думата „inclusion“ означава приобщаване, участие 
на всеки човек в общите дела, независимо от неговия или нейния пол, увреж-
дане, раса, етническа принадлежност, религия, възраст, сексуална ориентация 
[4 с. 7]. Чавдарова-Костова поставя следните акценти от посочената дефини-
ция: „индивидуалността на детето и неговите потребности, чиято значимост 
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се извежда на преден план; развитието на детето – с поставяне на акцент върху 
наличието на необходими условия на средата и преодоляване на препятствията 
пред ученето; участие на детето – като член на общност“ [10, с. 26].

Основната идея, залегнала в приобщаващото образование, е всяко дете 
да има право на достъп до качествено обучение в общообразователната учи-
лищна система, независимо от своите различия, основаващи се на възраст, пол, 
етническа принадлежност, способности и талант, увреждане или други барие-
ри пред ученето. Нунев откроява, че се „променя образователната среда, за да 
отговори на индивидуалните нужди на всички учащи, със или без специални 
образователни потребности (СОП)“ [5, с. 21]. Тук следва да подчертаем, че при-
общаващото образование е процес, който се „формира чрез действия на ниво 
училище“ и „не означава само присъствие на учениците в училище, а постоян-
но повишаване нивото на тяхното участие“ [11, с. 26].

Една от най-дискутираните и проблемни теми в концепцията приобщава-
що образование е компетентността на приобщаващия учител като ключов фак-
тор за развитието на потенциала за учене на всички деца и ученици. Терзийска 
отбелязва, че като „двигател на промените и осигуряването на необходимата 
информация за всичко относно развитието, обучението и възпитанието на де-
цата със специфични педагогически потребности ресурсният учител трябва да 
притежава високи професионални компетенции“ [7, с. 169]. Кутева-Цветкова 
откроява, че „в този процес се осъществява взаимодействие на личностните 
култури на възпитателя и възпитаника… личност с висока, богата култура, 
може в действителност да обогатява другия“ [2, с. 119].

Лозанова отбелязва, че понятието ценност е „интердисциплинарно по 
своята същност и присъства в предметната област на различни социални и ху-
манитарни науки“ [3, с. 376]. Сред най-известните изследователи на ценности-
те е холандският антрополог и социален психолог Hofstede, който ги откроява 
като „чувства с определена насоченост – с положителен или отрицателен по-
люс, и съответно определят какво е добро или зло, красиво или грозно, нормал-
но или анормално, парадоксално или ирационално“ [9, с. 29].

Според Rokeach ценностите следва да бъдат разглеждани като нагласи 
и като ключови признаци за типологизиране на индивидуални или групови 
идеи, стандартизиращи поведението на личността. Същите изграждат система, 
в която елементите нямат еднаква значимост, а са строго подредени в йерархия 
и ранжирани по важност [12]. 

За реализиране целта на изследването се опираме на публикувания през 
2012 година в гр. Одензе (Дания), модел на Европейската агенция за специал-
ни потребности и приобщаващо образование1) за четирите основни ценности, 
които се отнасят до ученето и преподаването и имат фундаментално значение 
за работата на приобщаващия учител:

1. „Способност за оценка на различните възможности на учениците – 
приемане на различията на учениците като ресурс и ценно предимство 
за ученето.

Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител 
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2. Подкрепа на всички ученици – учителите да имат високи очаквания 
за постиженията на всички ученици.

3. Съвместна работа – сътрудничеството и работата в екип са основни 
подходи за всички учители.

4. Лично професионално развитие – преподаването е и учене и учите-
лите са отговорни за това да учат през целия си живот.“2)

За всяка област на компетентност са представени необходими знания и 
умения, те включват следните компоненти: отношение към учениците, знания, 
умения. Важно е да подчертаем, че отношението, с което учителите подхождат 
към обучаемите и възприемането на проблема изискват определени знания и 
ниво на разбиране. Едва тогава идва необходимостта от умения, за да може 
знанието да бъде използвано на практика. 

Поради ограничението в обема на статията тук анализираме ценностите: 
съвместна работа (ценност 3) и лично професионално развитие (ценност 4).

Основната цел на изследването е да се проучат и анализират ценностите 
и областите на компетентност на учителите към приобщаващото образование, 
което ще осигури по-ефективното адаптиране в общообразователната среда на 
децата и учениците – с и без специални образователни потребности.

За постигането на поставената цел на изследването е необходимо да се 
решат следните научноизследователски задачи:

1. Проучване и анализ на педагого-психологическата и методическата 
литература във връзка с разглеждания проблем.

2. Установяване нагласите на общообразователните учители към приоб-
щаващото образование и оценка на областите на компетентност.

3. Изводи и препоръки с конкретна практическа насоченост, свързани с въз-
можностите за обогатяване на приобщаващата педагогическа практика.

За реализиране на целта и решаване на задачите на изследването, при-
лагаме следните методи: 1. Методи на теоретичното изследване: проучване, 
анализиране, подбор и систематизиране на литературни източници. 2. Методи 
на емпиричното изследване: нестандартизирана анкета. 3. Математико-ста-
тистически методи за обработка на получените качествени и количествени 
резултати: Обработката на резултатите е извършена с програмата „Статисти-
чески пакет за социални науки – IBM SPSS“, версия 19.0 [1]. 

Контингент на проучването са 101 учители, работещи в общообразова-
телните институции от 20 области в България.

Резултати и дискусия 
Профилът на анкетираните лица е изграден на базата на следните харак-

теристики: пол и възраст. Жените са 95 и съставляват 94.1%, докато мъжете са 
само 6, с относителен дял 5.9%. 

Относно възрастта на учителите могат да се направят следните констата-
ции: в диапазона 18 – 25 и 36 – 45 години са общо 56 лица, съставящи 55.4%. На 
възраст 26 – 35 години са приблизително 26.70%. т.е. 27 от ИЛ, 16 преподаватели, 
с относителен дял 16.8%, попадат между 46 – 55 години, а 2-ма (2.0%) – са над 56 г.

Петя В. Марчева-Йошовска
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ЦЕННОСТ III: СЪВМЕСТНА РАБОТА – 
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И РАБОТАТА В ЕКИП 
СА ОСНОВНИ ПОДХОДИ ЗА ВСИЧКИ УЧИТЕЛИ
Тук спадат следните области на компетентност: 

1.1. Работа с родителите и семействата

Фигура 1. Ангажиране на родителите и семействата

Фигура 2. Комуникация с родителите и другите членове на семейството

Половината от анкетираните учители (57.4%) имат положителни нагла-
си към ангажиране на родителите и семействата в подкрепа на процеса на 
учене на техните деца – (фигура 1). Отрицателни нагласи на респондентите 
(57.4%) се констатират в компетентност: комуникация с родителите и други-
те членове на семейството с различен културен, етнически, езиков и социален 
статус (фигура 2). 

1.2. Съвместна работа с други специалисти в областта на образованието 

Фигура 3. Умения за ръководене процесите в класната стая

Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител 
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Фигура 4. Съвместно преподаване

Фигура 5. Работа в училищна общност

Фигура 6. Превръщане на класа в общност

Негативни нагласи анкетираните учители имат по отношение на: уме-
ния за ръководене процесите в класната стая, които улесняват ефективна-
та съвместна работа – 63.3% (фигура 3); съвместно преподаване и работа в 
мобилни екипи – 66.4% (фигура 4); работа в училищна общност и възползване 
от вътрешни и външни за училището ресурси – 66.4% (фигура 5); превръщане 
на класа в общност, която е част от голямата училищна общност – 52.5% 
(фигура 6).

Голяма част от ИЛ имат положителни нагласи в следните области на ком-
петентност: принос към всички процеси на развитие, преразглеждане и оценка 
в училище – 65.4% (фигура 7); решаване на проблемите, съвместно с други спе-
циалисти – 78.2% (фигура 8); принос за по-широка мрежа от партньорства с 
други училища, обществени организации и образователни институции – 58.5% 
(фигура 9); използване на голям набор от умения за вербална и невербална ко-
муникация, с цел улесняване сътрудничеството и съвместната работа с други 
професионалисти – 76.3% (фигура 10).

Петя В. Марчева-Йошовска
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Фигура 7. Принос към всички процеси на развитие

Фигура 8. Решаване на проблеми

Фигура 9. Мрежа от партньорства

Фигура 10. Умения за вербална и невербална комуникация

Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител 
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ЦЕННОСТ IV: ЛИЧНОСТНО ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1.1 Учителите са гъвкави и практични 

Фигура 11. Системно оценяване на постиженията

Фигура 12. Ефективно включване

Фигура 13. Принос за развитието на училището като общност

Отрицателни нагласи у ИЛ (46.5%) се отчитат единствено в системно 
оценяване на постиженията и представянето им пред другите (фигура 11).

Положителни нагласи на изследваните лица отчитаме в следните обла-
сти на компетентност: ефективно включване на другите в оценяването на про-
цесите на преподаване и учене – 50.5% (фигура 12); принос за развитието на 
училището като общност, в която се учи – 42.6% (фигура 13). 

1.2. Образователната степен е само основата, върху която се изграждат 
професионалните умения 

Тук наблюдаваме положителни оценки във всички области на компе-
тентност, а именно: гъвкави стратегии за насърчаване на иновациите и лично-
стното развитие – 61.4% (фигура 14); усвояване на управленски стратегии, 
които позволяват възможности за квалификация – 67.3% (фигура 15); с отво-
рени очи и проактивност за възприемане на колегите и другите професионали-
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сти като източник на нови знания и вдъхновение – 63.3% (фигура 16); принос 
към ученето на цялата училищна общност и процеси на развитие – 57.4% (фи-
гура 17). 

Фигура 14. Гъвкави стратегии

Фигура 15. Управленски стратегии

Фигура 16. Проактивност

Фигура 17. Принос към ученето

Доминирането на положителните оценки показва, че учителите, като ос-
новни участници в процеса на приобщаване, са осъзнали и приели новата си роля 
и имат желание да работят с всички деца и ученици в общообразователната среда.

Направеният контент-анализ и получените резултати от изследването ни 
дават основание да изведем следните изводи за голяма част от респондентите:

Оценка на областите на компетентност на приобщаващия учител 
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1. Имат положителни атитюди към приобщаващото образование по от-
ношение на ценност №4: „Личностно професионално развитие“, в об-
ласт на компетентност: „Oбразователната степен е само основата, вър-
ху която се изграждат професионалните умения.“

2. Споделят колебливи нагласи към ценност №3: „Съвместна работа – 
сътрудничеството и работата в екип са основни подходи за всички 
учители“, в области на компетентност „Работа с родителите и семей-
ствата“ и „Съвместна работа с други специалисти в областта на обра-
зованието“ и към ценност №4, компетентност „Учителите са гъвкави 
и практични.“

Анализът на данните от анкетното проучване за отношението на учите-
лите към приобщаващото образование насочва към следните препоръки:

1. Използване на медиите като средство за повишаване на положителната 
мотивация и нагласи у педагозите и като възможност за непрекъсната 
комуникация, под различни форми, между родители, специалисти и 
ученици.

2. Насърчаване на подкрепяща среда между всички участници в приоб-
щаването – деца и ученици, родители и учители, специалисти и цялата 
общност; прозрачност на протичане на процеса и популяризиране на 
добри педагогически национални и международни практики.

3. Планиране на целенасочени модулни обучения, имащи за цел форми-
ране на позитивно отношение както към приобщаващото образова-
ние, така и към неговия обект.

В заключение следва да отбележим, че в подкрепа на новата образовател-
на парадигма и образователните стандарти, темата за приобщаващото образо-
вание ще продължава да бъде дискусионна и проблематична, докато предиз-
виква въпроси и провокира опити за откриване на най-подходящите отговори. 
Несъмнено атитюдите играят голяма роля в живота на човека. Отношението 
към хората с увреждания не може и не бива да се разглежда изолирано от со-
циалната и културната история на света. В тази връзка се променят множество 
стереотипи, стигми, ценности и отношения към „различните“ хора. 

Ефективността на приобщаването зависи от качеството на взаимо-
действие между основните участници в приобщаващото образование и про-
фесионалната им подготовка за работа с всички деца и ученици. В тази връз-
ка Терзийска отбелязва, че „само ако професионалистите се обединят и зара-
ботят като екип могат да открият и структурират образователни и социални 
ситуации, които могат да съчетават предимствата на технологиите на общото 
и специалното обучение, предполагащи действително създаване на оптимални 
условия за физическо, психическо, познавателно и социално развитие на де-
цата със СОП.“ [8, с. 38] Павлов подчертава, че внимание трябва „да се обърне 
на съвместната работа на учителя по съответния учебен предмет и ресурсният 
учител при провеждането на урока.“ [6, с. 38]

Петя В. Марчева-Йошовска
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Цялото общество следва адекватно да осмисли приобщаващото образо-
вание, основавайки се на схващането, че всички деца и ученици могат да се 
приобщят в условията на естествената социална среда. 

Проведената експериментална работа потвърди актуалността на раз-
глеждания проблем за практиката в България, а формулираните изводи позво-
ляват да се обобщи, че целта и задачите на изследването са постигнати.

Notes:
1) Европейската агенция за специални потребности и приобщаващо об-

разование, https://www.mon.bg/bg/100431[прегледан на 11.09.2018]
2) Център за приобщаващо образование <http://priobshti.se/article/

priobshtavashta-klasna-staya/profil-na-priobshtavashtiya-uchitel-0> [прегледан на 
12.01.2019]
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ЗНАНИЕТО/НЕЗНАНИЕТО –  
ОСИ НА КОМУНИКАТИВНАТА ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ

Пламен К. Иванов

KNOWLEDGE / KNOWLEDGE AXES  
OF COMMUNICATION DIFFERENTIATION

Plamen K. Ivanov

ABSTRACT: We will look at several epistemological conclusions from the communicative 
theory. These conclusions derive from the universal judgment of communication which de-
scribes its character irrespective of the culture, age, ethnicity, and statistical units to which 
the participants of the communication belong.

KEY WORDS: communicative theory, culture, age, ethnicity, and statistical units.

Изследването е финансирано по проект „Стимулиране на международна 
мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности““ 
№ РД-08-86/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет 
„Епископ Константин Преславски“.

Ще разгледаме няколко епистемологични1 извода от комуникативната 
теория. Тези изводи произтичат от универсалното съждение за комуникация-
та, което описва нейния характер независимо от културата, епохата, етносите 
и статистическите единици, към които принадлежат участниците в комуника-
цията. В качеството на такава обща характеристика ние предлагаме дистинк-

1 Епистемологията (на старогръцки: ἐπιστήμη, „знание“ и λόγος — „слово, учение“) 
е разклонение на философията, занимаващо се с произхода, обхвата и особеностите 
на познанието. Терминът „епистемология“ се употребява в англоезичната, по-рядко 
във френско- и немскоезичната философия. Въвеждането му се приписва на философа 
Джеймс Фредерик Ферие („Основи на метафизиката“, 1854 г.), който разделя философи-
ята на онтология и епистемология.

„Епистемология“ буквално означава „наука за познанието“. „Епистемологията из-
следва как опознаваме нещата, какви са границите на нашето познание и доколко можем 
да припишем достоверност на това наше познание.“ Робърт Пол Улф, За Философията, 
Издателство на Нов български университет, 2004 г.
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цията2 знание – незнание. Във всяко общество тази ос за диференциране на 
хората се извършва по различен начин, но точно тя определя фундаменталното 
различие в типовете комуникация.

Такова универсално твърдение за комуникацията е възможно като вре-
менна дистинкция или временна квалификация. Ние делим хората на модерни 
и немодерни, но и сред съвременниците си ние откриване хора, които не са 
модерни, а сред нашите предци откриваме хора, които обогатяват своето вре-
ме. Това определяне на хората във времевото измерение очевидно не се явява 
независима променлива. То произтича от времевата типизация на обществото 
(комуникативните системи), което е прието да разделяме на традиционно об-
щество и модерно общество, по най-различни причини.

При това говорим за цял куп различия. В частност, които извършват раз-
личието между обществото като колективно и индивидуално (Е.Дюркейм), ди-
ференцирани според «наследени» свойства (благородство, аристокрация) или 
лични постижения (успешни специалисти) (Т.Парсънс), между сегментирани и 
функционално-диференцирани общества (Н.Луман), между съсловно кастови 
и демократични. Като този списък може да бъде продължен.

Първата част на тези дистинкции характеризира обществото (и съответ-
ния тип комуникация) на миналото, а втората модерното общество. Ако тези 
изброени дистинкции са действително конгруентни (съответстващи), то при 
тях трябва да съществува някакво общо основание. Такова основание можем да 
търсим в принципната амбивалентност3 на самата комуникация.

Отук можем да изведем второто твърдение: амбивалентността на кому-
никацията определя различието между знаещите и незнаещите хора. От една 
страна комуникацията се явява ориентирана навън (или инореференциално). 
В този случай в качеството на информация, която се извлича от съобщенията 
(някои вербални опити за контакт) се представя чуждото знание за външна-
та реалност. В този случай, когато се говори «вали дъжд», ние правим извода, 
че действително вали дъжд. От друга страна комуникацията се явява насочена 
към себе си (самореференциална). От същото съобщение за дъжда може да бъде 
направен изводът за това, че партньорът ни желае да ни мотивира за нещо, 
например да останем вкъщи. Цел на такава комуникация се явява по скоро ус-
тановяването и укрепването на контактите, а не информираността за околния 
свят. Тогава информацията от комуникативното съобщение представя самото 
съобщение, самата комуникация, а не обсъждания свят. Комуникацията в този 
случай се оказва ценна не заради нещо друго (обсъждания предмет), а поради 
самата себе си, за да бъде продължена, а не да бъде завършена. Тази идея в осо-
бено ярък вид се формулира от Н.Луман4.

От казаното следва, че амбивалентността на комуникацията определя 
различието в типа солидарност. От такава принципна амбивалентност на ко-

2 Дистинкция – разграничаване
3 Двойнственост, двузначност, противоречивост
4 Луман Н. Общество как социальная система. М. 2004. 
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муникацията следват два типа основана върху нея солидарност: солидарност, 
основана върху колективното първоначално известното знание (колективните 
представи, предания, темите), и солидарност, основана върху обмена на инди-
видуалното знание, информация, която е известна на единия участник в кому-
никацията и е неизвестна на другия.

В единия случай ( в традиционното общество) сътрудничеството в обще-
ството се изгражда върху известността на знанията, върху някои колективни 
вярвания, в друг случай (в модерното общество) комуникацията се извършва 
върху основата на интереса към по-рано неизвестното. В първия случай пред-
мет на интереса се явява поддържането на солидарността за сметка на възпро-
изводството на митологични разкази, традиционни нагласи, ритуали, различен 
род теми или общи места, в другия случай предмет на изказванията се явява 
външният свят в неговото своеобразие, но основното – върху нови и любо-
питни характеристики. Тези два типа комуникации и основаната върху тях 
солидарност можем да наречем мотивационно интегративно информационни 
типове.

Това вече много тривиално различие между традиционното и новото 
може да ни служи и като универсален признак за човека. Човекът –това е човек, 
който различава миналото и бъдещето, известното и новото и базирайки се 
върху тези различия, си присвоява миналото (константното, традиционното) 
или модерното (ориентиран към много вариантното бъдеще). Но и при двата 
случая точно знанието се явява основание за солидарно поведение. Оттук про-
изтича и въпросът за това какви са конкретните типове знание?

В качеството на хипотетично ще направим твърдението за това, че точно 
семантиката на определен регистър от ключови интегративно значими зна-
чения определя солидарното поведение и към тези регистри като нещо напъл-
но очевидно ние отнасяме семантиката на страданията, успеха и външните 
опасности. Под семантика ние разбираме познаването на думите и съответ-
ното им универсално разделяеми смисли.

Обаче ако се обърнем към това какъв е характерът на това знание, което 
ни служи като основание за съгласие и солидарност, много очевидни неща от 
интеграционно значимото знание (семантиката) се оказват под въпрос. Става 
дума за знанието в области, по-горе изброени като важни части от жизнения 
свят. За какви области става дума? На първо място такова знание е определено 
от семантиката на общите страдания, състрадания (знания за заболяванията, 
неуспехите и познаването на различните смисли на съответстващите им думи). 
Аз знам, че другият преживява болка, защото както той, така и аз знаем дума, 
която означава болестта или нейния референт под формата на лично преживя-
ване на болка. На второ място, става дума за семантиката на удоволствията и 
общите успехи (успеха по време на лов, раждането на дете, брака и др. На трето 
място става дума за семантиката любов и дружба. И на четвърто става дума за 
семантиката на външните опасности, които в еднаква степен сплотяват колек-
тива.

Знанието/незнанието – оси на комуникативната диференциация
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Струва ни се очевидно, че общото познаване на думите и техния смисъл 
в тези четири области от жизнения свят осигуряват онова, което е прието да се 
нарича «емпатия», съчувствие, солидарно поведение в крайна сметка – интер-
субективност. От тази гледна точка единствени универсални съждения за чо-
века се явяват представите за него като за субект знаещ това, което преживява 
другия.

Другият в този смисъл идентичен или напълно симетричен с някакво 
Его, дотолкова доколкото преживяванията на последния принципно са достъп-
ни за преживяванията на Другия в този смисъл какъв е техният жизнен свят, 
разпределен идентично или изоморфно. Точно това антропологично допускане 
ни се струва грешка и ние се опитваме да го опровергаем със следното твърде-
ние: познаването и разбирането на Другия, по-скоро пречи на комуникацията 
между тях, вместо да мотивира последния. Това не се явява някакъв радикален 
извод. И аналитичната философия на съзнанието ( като например – аномалния 
монизъм на Д.Дейвидсън5 и социологическата теория (като пример – теорията 
на комуникацията на Н.Лумян) изискват да се изхожда от асиметрията на съз-
нанието (на менталните актове, преживяванията) и действията (изказванията). 
Говорейки съвсем просто, общуването възниква като реакция на принципна-
та недостъпност на сферата на менталното, от принципната невъзможност да 
преживеем чуждите преживявания. Казаното не на последно място следва от 
това, че:

1. Преживяванията, разбира се, могат да пораждат физически последици 
(действия, изказвания), но тези връзки винаги са уникални, не могат 
да се представят под формата на физически закони (Д.Дейвидсън).

2. Напълното чувстване би попречило на комуникацията, защото би оз-
начавало познаване на най-съкровените (сексуалните, егоистичните, 
страданията, агресивните, завистливите и др.) мотиви за действия и 
това знание би разрушило общуването.

3. В случаите, когато съзнанието на Другия и без това е достъпно за Его, 
комуникацията в този случай въобще се представя като нещо излишно.

Като следствие от тези твърдения аз правя следното твърдение: като 
универсално твърдение за комуникацията може да ни служи съждението за не-
знанието, за неосведомеността в неговите участници, тайната и секретнос-
тта, които се натрупват върху съответните интегративно значими смисли.

Идентичната смислова регионализация у участниците в комуникацията 
би създавало проблеми, които може да се назоват проблеми на общото знание, 
което за примитивните общества напълно би имало разрушителен характер, 
доколкото точно акумулирането на знания в малките общества води до въз-
можности за лъжа или злоупотреба с общото знание. Проблемът за разруши-
телният характер на общото знание се решавал по пътя на превръщането в табу 
на големи сегменти от външния свят. Възниквала е комуникация от особен тип 
върху основата на комуникативни забрани или табута.

5 Davidson D.Essays on Actions and Events. Oxford. 1980. 
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Като илюстрация ще посоча откъс от книгата на антрополога Фредерик 
Бърт „Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea“. Ще цитираме 
какво е написал за характеръ на комуникацията в племената Бактаман:

«Седем степенните инициации при племената Бактаман се състоят в раз-
криване на по-рано инициирани като тайни от неговите членове, коти били 
открити нови през първата степен от инициациите. Тези тайни за митовете, за 
произхода, магиите, племенните предания. Става дума преди всичко за акус-
тичните, визуалните, тактилните символи (на хората) сили. Например мъжка-
та сила се символизира от дебел глиган….. Но най-голямата тайна се състои в 
това, че всички тайни, които са разкритите през предишните степени са били 
лъжливи. Доколкото се изисквали защитени тайни истини, за които не са били 
готови инициируемите……на всяка следваща степен разкриването на нова 
тайна и разобличаването на предишната се повтаря»6.

При условията на висока смъртност до седмата инициация почти никой 
не доживял. По този начин последната тайна си оставала практически недос-
тъпна. По този начин «възможността за съчувствие към хората от племето 
– остава семантично неразвита. Като резултати от това се явява недоверието, 
организирано по този начин разделящ знаещите и незнаещите, което дефи-
нира обществото. Обществото диференцирано чрез незнание. Не съществуват 
никакви семейства и сегментирани структури. Възможности за изразяване на 
общото знание не съществуват на практика»7. Това ни се струва невероятно и 
дори парадоксално, но съчувствието, което е способност да се споделят с дру-
гите общи преживявания може да се окаже дисфункционална за солидарност-
та. Тази нагласа характеризира и съвременните отношения.

Интерпретирайки горепосочените твърдения, можем да предположим, 
че базово условие за солидарност в крайна сметка в някои общества се оказва 
комуникативната изолация. При това гаранция – от особен род солидарност 
чрез изолация – се явява тайната и табуто. Те свързват обществото чрез за-
брана на общото знание. Ако общото знание по никакъв начин не е изразено, 
никой няма да сбърка при неговото прилагане, никой няма да излъже и няма 
да може с това знание да злоупотреби. За сакралното е забранено да се говори, 
което означава, че не може да «бъде компрометирано» с думи, да се наруши и 
да се повреди. Отказът от обсъждане на общото знание се свързва чрез елими-
ниране на риска от отклонения в комуникацията. Хората мълчат навсякъде за 
опасностите. В условията, когато словото и обектът не се различаваха, всяко из-
казване за външния (опасен) свят е можело да привлече опасност от външното 
пространство, като проникне по такъв начин в спокойна среда8. Обсъждането 
на нещастие и заболявания, емпатията, разбира се, може да послужи като усло-

6 Barth Fr.Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea. NewHaven. 1975. 
P. 35. 

7 Луман Н. Медиа коммуникации. М. 2005. С. 73. 
8 Антоновский А.Ю. Пространство родового общества / Уранос и Кронос: Хроно-

топ человеческого мира. М. 2001. С. 41-62. 
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вие за генериране на съгласие, но от друга страна развитието на такава семан-
тика може да се използва за различни типове черни магии, за страх от болестта, 
за злорадство и др. затова е по-добре да не се развива такова рисково знание. 
На свой ред и семантиката на радост от чуждите и собствените успехи може да 
бъде начин да се спечели някой друг човек и като следствие – различни форми 
на ласкателство и манипулиране. Онова, което касае семантиката на дружбата 
и любовта, доколко може да се поддържа приятелство срещу другите и да се 
образуват коалиции. Затова върху комуникацията общите чувства и колектив-
ното знание трябва да се налагат забрани.

Всичко споменато по-горе ни дава възможност да формулираме няколко 
извода за това, в какво се състои базовата дистинкция на миналия и съвремен-
ния тип комуникация (общество), а това означава нейната универсална харак-
теристика. Такова различие според нас може да се направи за различията на 
пред-традиционното общуване, свързаните от общото незнание и традицион-
но модерните типове комуникация, интегрирани от колективното (или ново-
то) знание. По този начин традиционните и модерните общества изглеждат по-
близки едно с друго, отколкото пред-традиционните, доколкото показват общи 
структурни свойства. Става дума за следните свойства: и в традиционните и в 
съвременните общества на първо място Другият се разбира като различен от 
Его като Друго его. На второ място действията на Другия и Его се разбират като 
различни от преживяванията на Его и Другия.

Структурата на пред-традиционните типове комуникация, а именно – 
обществата на общото незнание, не предполага подобни различия, а изисква 
абсолютна симетрия между Другия и его, действия и преживявания.защото 
общата идентификация на себе си с другия се явява комуникативна забрана. 
Външните причини за събитията (предметът на обсъждане, външните светов-
ни реалности) са изведени зад рамките на обсъждането.

Съвременната комуникация съществено е асиметрична. Преживявани-
ята сега се разбират като автономна реалност, която не допуска външен кон-
трол, като реалност напълно способна да съществува автономно, която не се 
реализира в действията и изказванията, но при това не предизвиква опасения у 
Другите за предмета на скритите намерения и зли помисли. И Другия същест-
вено се отличава от Его, доколкото притежава някакво знание, неизвестно и 
удивително, което провокира продължаването на общуването.

Пламен К. Иванов
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ГАЛА – МИТИЧНАТА МУЗА НА САЛВАДОР ДАЛИ
Полина А. Михнева

GALA – THE SALVADOR DALI’S MYTHICAL MUSE
Polina A. Mihneva

ABSTRACT: There are many artists who do not hide that they would hardly create their 
masterpieces without adoring certain personalities – their muses. An imprint of the influ-
ence of a muse marks the lifework of one of the most prominent representatives of surreal-
ism in the early 20th century – Salvador Dali. In the fateful 1929 the young 25-years old 
Salvador met the mature 35-years old Gala. Dali truly believed that Gala is destined for 
him by the Fate. She became a woman sealed forever in art, an unusual and mythical god-
dess, a woman–muse. 

KEYWORDS: painter, genius, mythical, muse, love, faith, picture, surrealism, success 

Изследването е финансирано по проект № РД-08-85/31.01.2019 г. от параграф 
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“.

Изкуството е част от развитието на човешката цивилизация от най-дъл-
бока древност до съвремието. То е начин за изразяване на най-съкровените ми-
сли, мечти, стремежи и възприятия на заобикалящата действителност на авто-
ра – то е начин за себеизразяване. То е онази даденост на творческата личност, 
която разкрива, отразява, съхранява, преподрежда и създава, то е материали-
зирана форма на духа и емоцията. 

В продължение на векове художниците са били вдъхновявани от при-
съствието на определени хора в живота им – стимул и мотивация за създаване-
то на най-добрите им творби. Източникът на вдъхновение може да бъде мъж, 
жена, или дори домашен любимец, но винаги е някой, който вдъхва желание 
за създаване на нещо неповторимо. Жени – любими, любовници или прос-
то случайно срещнати на улицата, са били вдъхновение за много художници. 
Мнозина са творците, които не крият, че едва ли биха създали своите шедьоври, 
без да са обожавали определени личности – техните музи. Музите са тези, чии-
то влияние и вдъхновение бележи цялото им творчество. 

Изминали дълъг път от древногръцката цивилизация, живеещи и в на-
стоящето, те вдъхновяват и мотивират творците в създаването на най-добрите 
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им творби. Но кое е това, което прави музите толкова специални, необикно-
вени, незаменими, вдъхновяващи, „блестящи“ и неземни? Та нали и те са като 
всички нас? Какво у тях омайва твореца и го кара опиянен да ги въплъщава в 
своето изкуство, сякаш са митични същества? Еднозначният отговор на този 
въпрос е труден, но за сметка на това, примерите в историята на изкуството са 
многобройни.

Отпечатък от влиянието на муза бележи творчеството и на един от 
най-ярките представители на сюрреализма в началото на XX в. – Салвадор 
Фелипе Хасинто Дали и Доменч. Роден на 11. май 1904 г. във Фигерас – град-
че в Каталунската провинция Херона, Северна Испания, в семейство на прос-
периращ нотариус. Роден в едно с манията си за величие, с ексцентричността 
си и огромния си талант, проявени още в ранна детска възраст. Стеснителен в 
детските си години, той е твърдо уверен, че е гений, от който един ден светът 
ще се възхищава. На 10-годишна възраст започва да рисува, а само три години 
по-късно, с организираната от баща му изложба в дома им, е привлечено вни-
манието на критиката и скоро младият Салвадор е на страниците на местните 
вестници и списания. През декември 1918 г., първата изложба на Дали и още 
двама художници, в общинския театър във Фигерас, вече е факт. Местен кри-
тик пише, че „…Салвадор Дали ще стане голям художник.“

В годините от 1921 до 1929, младият Дали рисува под влиянието на им-
пресионизма, фовизма и поантилизма, но в творбите му се усеща лияният му 
почерк и майсторство. „Да се рисува страстно, жадно, като безумен“ – такъв е 
девизът на Салвадор. В края на 1929 г., Бунюел, чиято мечта е да „правят кино“ 
посещава Дали във Фигерас и заедно пишат сценария на „Андалуското куче“. 
В резултат, през 1929 г., филмът е заснет и става един от най-ранните примери 
за експериментално кино и е посрещнат с възторг в средите на сюрреалистите.

През същата година, Дали предприема пътуване до Париж, за да помогне 
за снимките на филма, но това пътуване има и други ползи, като например, уго-
ворка с галериста Камий Гойман за представяне на изложба на младия худож-
ник в Париж, в края на годината. 1929 година наистина е съдбовна за Салвадор 
Дали. През лятото Гойман посещава художника в Кадакес, за да потвърди из-
ложбата-дебют в Париж. Сред придружаващите го лица са Бунюел, Пол и Гала 
Елюар, и дъщеря им Сесил. 

Гала Елюар е рускиня. Моминското ѝ име е Елена Димитриевна Дяконова. 
Родена е през 1895 г. в Казан, Русия. Почти никакви сведения не са запазени 
за нейното детство и ранно юношество. Една от най-страшните болести на 
XX в. – туберкулозата, застрашава здравето на девойката и родителите ѝ я из-
пращат на лечение в най-престижния и най-скъп по онова време санаториум 
в Швейцария. Там осемнадесет-годишната Елена среща година по-малкия от 
нея Йожен Емил Пол Гриндел. Загадъчното ѝ име я прави дотолкова привлека-
телна за младия французин, че той с лекота ѝ признава слабостта си към нея. 
Той е прав в своята увереност, че руското момиче ще бъде тази, която ще го 
подкрепи във времето. Когато никой не го приема сериозно, се появява тази де-

Гала – митичната муза на Салвадор Дали
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войка, която поощрява творчеството му. Тя му дава надежда да напише добри 
и нужни стихотворения, тя успява да види в него истинския поет. Влюбена в 
литературата, начетена, тя умее да различава таланта и лесно убеждава Йожен, 
че щом твори – е избран. Музата подкрепя и насърчава творчеството на поета. 
Вярвайки в таланта му, тя пише: „Вие ще станете велик поет“. Спечелила дове-
рието му, тя се превръща в негова муза и критик, а да бъдеш муза и критик е 
като да си едновременно и жена, и любовница – това е особен талант. 

Да бъде муза – такава е от онзи момент нататък нейната роля в живота, 
тя е предопределена. Любовта с поета събужда у девойката палитра от емоции – 
наред с тези чувства, препълващи неспокойната ѝ душа, възниква едно друго 
чувство, на майчинската нежност. Чувство, което надделява, като я прави най-
добрата майка на света, но не за дете, а за мъж. Качество, което изиграва главна 
роля в историята на любовта ѝ с Дали, чието отношение към майката е не по-
малко интересно. 

На 10 май 1918 г. се ражда дъщеричката на музата и поета. На фронта 
Йожен пише „Стихове за мира“ и сборника „Дълг и тревога“, които са подписа-
ни с името Пол Елюар. Име, което Гала му дава, защото той ще бъде велик поет 
и това му приляга. 

Образът на музата десетки пъти бива запечатан и от четката на герман-
ския художник Макс Ернст, на когото тя позира многократно, а по-късно става 
и любовница. И в началото на 20-те години семейство Елюар съжителства в 
тройка с Макс Ернст в дома си. Отношенията на Пол и Макс са пример на мъж-
ко приятелство, с нюанс на нежност и любов. Те обичат живота и обичат жена 
на име Гала. Най-силната черта в характера на Гала е да се угажда и подкрепя 
човека до себе си, дори и когато става дума за човек с необяснимо странни по-
стъпки. Черта, която се проявява по-силно и по-упорито по време на брака ѝ 
с Дали. Вярата, доверието, интуицията, градят любовта на Гала. Странното съ-
жителство със семейство Елюар издържало само четири години. Впоследствие 
съпрузите отново заживяват заедно, но бракът им е обречен. Гала все по-често 
скучае, рутината убива свободната ѝ душа. Тя започва да търси нови впечатле-
ния, а и мъжът ѝ не крие любовните си похождения в търсене на вдъхновение.

Именно това пътуване до Кадакес се оказва съдбовно. При срещата си с 
Гала, Салвадор е на 25 години, а тя – на 35. Въпреки възрастта си, Дали още не 
познава любовта на жените, но и никога не изпитва и неестествено влечение 
към своя пол. Срещата с Гала е тази, която събужда у него физическото влече-
ние. Неуморно я разглежда, все едно изучава фигурата ѝ. Тя му напомня за мо-
мичето, което той обича като дете. Благодарение на тези фантазии Дали вярва, 
че Гала му е предначертана от съдбата.

Гала притежава великолепна фигура. Малки бедра, стройни крака, тесни 
рамене и тънка талия. Разголеният ѝ гръб побърква Дали. „Вдлъбнатината на 
гърба е изключително женствена и грациозно съединява силния и горд торс 
с много изящните задни части, които тънката талия прави още по-желани“, 
пише Дали. [1:34] Да, тя, тази руска жена, вече е до него и се държи като майка, 

Полина А. Михнева



815

всячески подчертавайки превъзходството си в житейските дела и въпроси. С 
времето тя се превръща не само в необходима, но и в незаменима. Връхлетян 
от чувства на границата на безумието, той не вижда в избраницата си земна 
жена, той вярва, че Гала е богиня и че през онова лято именно тя го е спасила от 
неминуема лудост.

Тя умее да различи таланта, има силна интуиция. Но Дали я покорява не 
само с таланта си, но и със своята живопис, непосредственост и детска наив-
ност. Музата желае да цари изцяло в сърцето на един-единствен мъж, тя раз-
познава предания гений, но преди всичко, познава своя единствен. „Вечерта 
Гала е във възторг от моите картини. Лягам да спя щастлив. Щастливите кар-
тини на нашия фантастичен реален живот. О, мил септември, тези диви платна 
ще ни направят по-прекрасни. Благодаря, Гала! Нали благодарение на теб ста-
нах художник. Без теб не бих повярвал в дарбата си! Истина е, че те обичам все 
по-силно и по-силно с всеки изминал ден…“, уверява Дали през 1953 г. [1:111]

Присъщо само на истински фина и интуитивна жена, е да усети степен-
та на влюбване на мъж в нея, но само такава като Гала би направила всичко, 
за да бъде зависим от нея избраникът ѝ – във всяка минута и всеки момент. 
Салвадор мечтае за момичето и го вижда. Мечтае за жената и тя му принад-
лежи. Мечтае за жената-майка и тя се грижи за него. Тези отношения идеално 
подхождат и на Гала. Тя е изоставена от родителите си, а и самата изоставя дете, 
и пренася неизразходваната си майчинска любов върху личността на талантли-
вия художник. Прошепвайки му: „Момче мое, ние повече няма да се разделим.“ 
[1:112] Без дори сама да е уверена в обещанието си, тя предлага своята нежност, 
вярност, грижа и защита. Покорителка на гения, който ѝ подарява не само себе 
си, но и своето изкуство. 

Фиг. 1 Великият мастурбатор, 1929 г., масло, платно 110,1 x 151,1 см., 
частна колекция

Салвадор нарича Гала – Градива. Градива е близка до Галатея и близка 
до сънищата, до вярата, че неговата муза идва при него от детските сънища и 
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мечти. По-късно художникът използва това име за цикъл картини. За Салвадор 
Гала е неговия талисман, неговата богиня, готова да го защитава и закриля съв-
местното им щастие. Тя го омагьосва мигновено, привлича го като митично 
божество. Тя е толкова желана и едновременно недосегаема, че Дали не се и 
съмнява в неземния ѝ произход, готов да я обожава – сляпо, без остатък. 

След престоя в Кадакес Гала трябва да се върне в Париж, за да изясни 
отношенията си с Пол Елюар. Подготвяйки се за изложбата в Париж, Дали ри-
сува редица шедьоври, сред които „Великият мастурбатор“ (1929 г.) Творба, 
която той нарича „израз на моята хетеросексуална тревога“ (Фиг. 1). Картината 
е отражение на вътрешните страхове, преживявания, на онова, с което са за-
пълнени мислите на твореца. Както и на въпроса дали неговата среща с Гала е 
щастливото разрешаване на вътрешните му проблеми. 

Изложбата в Париж жъне успехи. Посетена е от многобройна публика, 
включително и от Андре Бретон и Пол Елюар с приятелите им. Изявата окон-
чателно утвърждава репутацията на Дали, както сред публиката, така и сред 
критиците. Написаният от Андре Бретон предговор за каталога на изложбата 
осигурява мястото на Дали в редиците на движението на сюрреалистите в па-
рижкия квартал Монпарнас. Продадени са почти всички картини, а Дали полу-
чава любов и вяра в силите и успеха си. Гала напуска съпруга си и окончателно 
се премества при Салвадор.

Баща му се отнася скептично към връзката им, заради която са в кон-
фликт. В пристъп на ярост, той дори обвинява Гала в съучастие за написаното 
върху една от рисунките, изложени в Париж: „Понякога с удоволствие заплю-
вам портрета на майка си“. [3:32] Това става повод синът да бъде изгонен от 
къщи и лишен от наследство. Но, за Дали това сякаш няма особено значение, 
защото е изцяло погълнат от присъствието на Гала в живота му. Всеки месец, 
прекаран с любимата, „блестящата“ и неповторима Гала, той именува „меден“. 
Художникът пише: „Всичко е като меден месец с Гала. Отношенията ни са по-
идилични от всякога. Чувствам, че се доближава смелостта, която все още не 
ми достига, за да превърна изцяло моя героичен живот в шедьовър“. [2:105] 
Нескромно изявление от страна на Дали, от времената, когато той наистина си 
позволява да се държи нескромно.

След развилите се семейни събития и скъсаната връзка, Салвадор не съ-
жалява и не се разкайва. В знак на протест бръсне главата си гола – баща му 
няма влияние над него, а любимата муза го подкрепя. Напуска Каталуня, за да 
побърза за Париж, но, така и не успява да се приспособи към ритъма на гра-
да. Гала е тази, която проправя път на Дали в парижкото общество. Възхитена 
от опитите му да пише, харесва ѝ да слуша стихове и проза, родена буквално 
пред очите ѝ, тя е сигурна, че под нейно ръководство Дали ще успее. С ней-
на помощ, той забравя несправедливото отношение на околните към неговата 
персона. И двамата разбират, че съюзът им е скрепен с необяснима вяра един 
в друг. Недобре приети в Кадакес, те намират своето убежище в малка къща 
на морският бряг на Порт Лигат. Колкото и странно да е, времето на нищета, 
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прекарано в порт Лигат, може да се нарече време на триумф за Гала. Салвадор 
съзнателно разбира, че без своята Гала-Градива, той не би могъл да съществува. 
Умението ѝ да убеждава в необикновения талант на своя избраник, е потвърде-
но от виконт Шарл Ноай, който изпраща чек за двадесет и девет хиляди франка 
за бъдеща картина и запознава Дали със следващия му галерист – Пиер Кол.

Гала никога не критикува, тя счита, че всичко над което художникът ра-
боти, е по-високо от похвали. Тя не само одобрява новите творби на Дали, но 
и постепенно го подготвя за шумния свят. С нейна помощ, Дали е убеден, че 
Париж е мястото, където има познати и потенциални купувачи. В стремежа 
си за покоряване на света, Дали и Гала пробиват във висшето общество, ре-
шавайки да завладеят сърцата и портфейлите на богатата буржоазия. Виконт 
Ноай има огромни връзки и въвежда Дали във висшето общество. Именитите 
благосклонно приемат художника, който не само им представя ексцентрични 
и неразбираеми картини, но и поведение, с което да бъде запомнен от първия 
миг. През юни 1931 г. Пиер Кол урежда втората парижка изложба на сюрреали-
ста и го запознава с Жулиен Леви – галерист, който ще организира първата му 
самостоятелна изложба в САЩ през 1933 г. „Испанецът става почти знамени-
тост, шутът със сериозен вид, който говори глупости, със същия сериозен вид 
потвърждавани от жена му, скоро става най-желаният гост в домовете на бога-
ташите, а картините му ще се експонират в различни галерии по света.“[1:144]

На своята муза Салвадор дължи още едно от важните си познанства – 
това с принц Жан Луй дьо Фосини-Люсенж. Принцът ще убеди още единадесет 
богати колекционери да основат обединение, наречено „Зодиак“, чиято цел е 
финансовото подпомагане на художника. Акциите на Дали рязко се покачват, а 
Гала става негов импресарио. Същата година може да се определи като знакова 
за Дали, който активно се занимава с култура, участвайки в различни акции. 
Освен появата на филма „Златния век“, се открива и изложба на колажи на ху-
дожника, а освен това е публикувано и първото му литературно произведение 
„Жена невидима“. Движен от неугасващата идея, вдъхновявана и поддържана 
от любимата жена, Дали покорява взискателната публика.

През 1932 г. е официалния развод между Пол Елюар и Гала. Дъщеря им 
остава под попечителството на бащата. Същата година Гала претърпява опе-
рация, след която вече е невъзможно да има деца. Но това е факт, който не 
натъжава нито нея, нито художника. По-скоро обратното – сега Гала-Градива 
ще принадлежи само и единствено на своя гений. А и майчинството никога не 
е вълнувало музата. Най-голямото ѝ желание било да бъде вечно млада, пре-
създавана и боготворена в изкуство. През 1934 г. Гала и Дали сключват брак и 
се превръщат в едно от най-ексцентричните семейства в историята. Същата 
година, бившият вече съпруг на музата се жени повторно, но никога няма да 
забрави Гала, продължавайки да ѝ говори за любовта си към нея в стихове и 
писма.

Гала – митичната муза на Салвадор Дали
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Фиг. 2 Мадоната от Порт Лигат, 1950 г., масло, платно, 366 x 244см, 
Музей на изкуството, Фукуоза

Следват години, изпълнени с множество успехи и изложби в Париж, Ню 
Йорк, Лондон и Барселона. През 1940 г. семейство Дали се оттеглят в САЩ, до-
като Втората световна война разкъсва Европа. Там те живеят в продължение на 
осем години. Дали открива идеална почва за своя ексхибиционизъм, при това в 
най-подходящия момент, не престава да твори, пише, илюстрира книги, прави 
декори за филми, но мечтата му е да се върне в Испания. 

След войната творчеството на Дали носи отличителните белези на тех-
ническа виртуозност и засилване на интереса в областта на оптичните ефек-
ти, науката и религията. Художникът става все по-вярващ католик, а съще-
временно е вдъхновен от шока от Хирошима и зората на атомния век. Този 
период от своето изкуство Дали нарича „ядрен мистицизъм“. От това време 
е и картината „Мадоната от Порт Лигат“ (1950 г.) която е нарисувана в две 
версии (Фиг. 2 и 3). Мадоната е изобразена с чертите на Гала. Първото платно 
представлява етюд за по-късната, по-голяма и по-изпипана картина. Дали се 
стреми към благословията на папата и по време на аудиенцията му подарява 
платното, но според художника, втората картина със същото име е най-ху-
бавата му творба от създадените до този момент. Дали синтезира християн-
ската иконография с изображения на материално разпадане, вдъхновени от 
ядрената физика. В тази творба геният достига вероятно най-високата точка 
в своето изкуство.
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Фиг. 3 Мадоната от Порт Лигат, 1950 г., масло, платно, 143,9 x 95,8 см,  
Музей на изкуството „Хагърти“, Университет „Маркет“, Милуоки

През 1949 г. семейство Дали се завръща в Каталуня, където прекарват ос-
таналата част от живота си. През 1960 г. художникът започва работа над най-
мащабния си самостоятелен проект – музеят „Дали“ в родния Фигерас, който 
е завършен и открит през 1974 г. В края на кариерата си Дали не се ограни-
чава само с живописта, но експериментира с много и необичайни, или нови 
медии. В книгата си „Дали според Дали“ (1970 г.), самият художник характери-
зира времето си на формиране и разцвет по своя претенциозен начин: „Дали – 
Планетарен, Дали – Молекулярен, Дали – Монархичен, Дали – Халюциногенен, 
Дали – Бъдещ“. [1:146-148] 

През цялото това време той е движим от неугасващата идея, вдъхновява-
на и поддържана от неговата незаменима муза. В прекалено реалистично-сюр-
реалистичните си книги Дали описва всеки миг от живота си с Гала, като демон-
стрира степента на необходимостта си тя да бъде до него. Страхове тревожат 
душата и мислите му, и отново тя е тази, която е до него, грижовна, вярваща, 
тя стиска ръката му и го пази. Тя е тази, която му помага да преодолее всичко: 
плахостта, болестта, страховете, депресията, резките промени в настроението, 
шизофреничната му екстравагантност, превръщайки всичко това в отличите-
лен белег на гениалния художник, чието име трябва да знае целият свят. Без 
нея той никога не би се превърнал в тази мащабна творческа личност. Това е и 
причината, поради която Дали – великият гений, създаден от своята муза, запе-
чатва образа ѝ на множество платна, безценни за колекционерите.

Гала – митичната муза на Салвадор Дали
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Фиг. 4 Жена ми гола съзерцава собственото си тяло, превърнало се в стъпала, 
три прешлена на колона, небе и архитектура, 1945 г., масло, дърво, 61 x 52 см., 

Колекцията на Хосе Муграби, Ню Йорк

Образът на Гала е пресъздаден във фантазиите на художника, той го ин-
терпретира под влияние на въображението си, рисува я такава, каквато тя е 
всъщност – телом и духом, изобразена с безкомпромисен реализъм. Въпреки 
безупречните си пропорции, Гала не може да бъде наречена красива. Въпреки 
маниакалната точност и прецизно подчертаните от четката едри черти на лице-
то ѝ, всяко нейно появяване върху платното прави впечатление. На картината 
тя е като жива. Държи главата си кралски, като човек горд от себе си. Очите ѝ са 
като смола – безкрайно черни, а погледът – леден. Независимо от позата, в коя-
то е нарисувана – анфас („Галарина“, 1945 г.), профил („Портрет на Гала с омар“, 
„Портрет на Гала със самолет на носа“, 1933 г.), полуобърната („Портрет на Гала 
с два агнешки котлета, закрепени на рамото ѝ“, 1933 г.) или в гръб, („Жена ми 
гола съзерцава собственото си тяло, превърнало се в стъпала, три прешлена 
на колона, небе и архитектура“, 1945 г.) – Гала запълва цялото платно, а всичко 
останало е на заден план (Фиг. 4). 

Да я разглеждат ѝ харесва. На всички картини музата има жизненолюбив 
вид, защото само тя единствена олицетворява за Дали инстинкта за живот и 
равновесие. А той от своя страна, напълно искрен признава: „АЗ се прекло-
нявам пред Гала, подчинявам ѝ се напълно и в духовния смисъл.“ Поредната 
творба, изразяваща това преклонение, носи името „Атомната Леда“ от 1949 г. 
Вдъхновен от митологията и разказа за любовта между Зевс и Леда, художни-
кът ги свързва със своята муза, чието първо име е Елена. Хубавата Елена про-
изхожда от Леда и навярно Дали прави естествена връзка между образа на Гала 
и този на съименницата ѝ, прочута с красотата си в древния свят.

Полина А. Михнева
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Автор на над 1500 картини, илюстрации за книги, графики, литографии, 
скулптури, бижута, театрални и филмови декори, Дали пише и книги, прави 
дизайн на облекла, занимава се с още много неща. Но, култът към него и изо-
билието от негови творби в различни жанрове и стилове, водят до появата на 
многобройни фалшификати, което неведнъж предизвиква редица проблеми и 
скандали на световния пазар на изкуство. Въпреки това, Дали винаги остава 
невъзмутим, създавайки нови и нови сюрреалистични шедьоври.

В края на 60-те години Дали купува за Гала замъкът Пубол, където тя се 
оттегля след охладнелите им вече отношения, а той може да я посещава само с 
нейното писмено съгласие. Гала вече е на около седемдесет години, но колко-
то повече остарява, толкова стремежът ѝ към любов и чувствени наслади не 
стихва. Времето си в замъка прекарва обградена от компанията на млади хора. 
Опитвайки да задържи тяхното внимание, Гала подарява на любовниците си 
картини на Дали, къщи и скъпи коли. Но отминаващото време е безпощадно. 
Гала се завръща при Дали завинаги – болна и почти безпомощна. На 10 юни 
1982 г., през втората половина на деня, погледа на остарялата Градива застива 
вперен в морето. Отдала целият си живот на своя гений, но винаги оставала в 
сянката му, тя и никой друг му е необходима ежечасово от момента на първата 
им среща. След като нея вече я няма, Дали понася най-тежката си загуба.

Казват, че в замъка Пубол били приготвени два саркофага с отвори от-
страни, за да могат и в смъртта двамата с Гала да се държат за ръце, но не станало 
така. Дали наредил да балсамират тялото ѝ да я погребат облечена в любимата ѝ 
червена рокля на Диор. Самият художник отказва да присъства на погребение-
то на музата си. Без Гала животът на гения става муден, скучен и безсмислен. 
Цялото му безумие и сюрреалистични заваления си отиват завинаги, здравето 
му рязко се влошава, той изпада в депресия и почти не се появява в обществото. 
Дали е приет за член на Академията по изящни изкуства на Франция. Испания 
го удостоява с най-висшата награда, кралят Хуан Карлос му връчва Големият 
кръст на Изабела Католичката, през същата тази 1982 г. художникът е обявен 
за маркиз де Пубол, но Дали е нещастен. Последните си години великият гений 
прекарва в пълна самота в замъка на любимата си, където се мести след смърт-
та ѝ. Без Гала Дали не съществува! Великият провокатор Салвадор Дали умира 
на 23 януари 1989 г. и тялото му е погребано в Театъра-музей на Фигерас.

Любовта е движещата сила, тя вдъхновява мислите и действията. 
Вдъхновителка на трима бележити творци, една жена, притежаваща неоспори-
мата дарба да открива таланти и да ги подтиква да разцъфнат в целият си бля-
сък, е била въплъщение на тази сила. Жена, въплътена завинаги в изкуството, 
жена необикновена и митична, жена – муза, а геният Салвадор Дали е нейното 
„най-сложно творение“, както сама го нарича.

Погребани отделно, те остават завинаги заедно – на снимките, на карти-
ните, създадени от него, в книгите, написани за тях, в дневниците си. „Тя ще 
бъде моята Градива, – пише Дали в своя дневник – „веднага казах: Гала, моята 
жена, всъщност е Градива, водеща напред моята Победа, моята жена“. Но затова 

Гала – митичната муза на Салвадор Дали
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трябва да ме излекува. И тя ме излекува благодарение на безмерната си, бездън-
на любов, дълбочината на която се прояви на практика и надмина най-амбици-
озните методи на психоанализата“. И още: „Гала става солта на моя живот, моят 
маяк, моят двойник, тя – това съм аз“. [1:190] 

От средата на 30-те години на XX век художникът подписва своите плат-
на: Гала-Салвадор Дали.
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СПЕЦИФИКАТА НА УПРАВЛЕНИЕТО  
НА УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА – РЕЗУЛТАТИ  

ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Ралица Петрова Базайтова

THE MANAGEMENT CHARACTER OF THE SCHOOLS  
OF ARTS – RESULTS FROM A SURVEY STUDY

Ralitza Petrova Bazaytova

ABSTRACT: The article reflects on the management character of the schools of arts in Bul-
garia and the results from a survey study, with answers from the principal and deputy prin-
cipals of the schools of art, which are under the administration of the Ministry of culture.

KEY WORDS: schools of arts, management character, gifted and talented students

Обект на цялостното изследване е управлението на държавните учили-
ща по изкуствата и по културата, които са 23 на брой. Предмет на изследва-
нето са определени елементи на спецификата на управлението на училищата 
по изкуствата. Целта на изследването е да се докаже, че има специфика при 
управлението на този вид училища, както и че тази специфика има принос за 
подготовката на учениците и бъдещото им развитие и реализиране на пазара на 
труда. С цел подпомагане на изследването е проведена анкета с целевата група 
училищни директори и заместник директори.

Анкетата е реализирана през 2018 и 2019 г. сред представители на ръко-
водството на училищата по изкуствата – директори и заместник – директори 
по време на директорски съвещания в Русе и Стара Загора. Получени са 23 от-
говора. Отговорили са 99 % от директорите на училищата по изкуствата, което 
прави изследването представително. Анкетата съдържа 10 въпроса, на които 
може да се даде отговор „да“, „не“ или „не зная“, има и отворени въпроси, при 
които може да се изписва подробно мнението на анкетираните. 

При провеждането на анкетата беше идентифициран един често срещан 
проблем при подобни проучвания – т. нар. желани отговори, отговори свърза-
ни с очакванията и със стремежа да се харесат, също така да представят подо-
баващо своята образователна институция. Както сполучливо отбелязва етно-
логът Рачко Попов в статията си „За моите теренни възстановки“ в сборника 
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„Българската етнология в началото на XXI век. Теория и практика“, Сборник с 
материали от конференция в памет на проф. Стоян Генчев по случай 80-годи-
ни от рождението му, 24-25 март 2016 г., София ИЕФЕМ-БАН, Издателство на 
БАН „Проф. Марин Дринов“, С., 2016 г.: „Разбирането на културата в стопански 
организации от възможно най-широка перспектива отвън и отвътре предпола-
га значителна свобода на изследователя и откритост на полето, които обаче на 
практика невинаги са лесно постижими. Важно е изследователят да не се оставя 
да бъде използван от никоя група заинтересовани, например от управителите. 
Само ако не се ръководи от перспективите на рентабилност на предприятието 
или не се ориентира от други интереси, например на профсъюзите, ученият 
може да прави комбинация от допълващи се и взаимно коригиращи се методи 
като интервю, наблюдение, анализ на документи и обекти по начин, който би 
могъл да донесе полза.“ Същото с пълно право се отнася и за ръководствата на 
училищата по изкуствата и училищата по културата. Съзнавайки трудностите 
и проблемите, които са налични и ясни, тази анкета беше проведена като една 
първа стъпка на проучване на мненията и нагласите, която ще бъде допълнена 
с интервюта и други форми на изследване. Това е първо по рода си проучва-
не сред ръководствата на училищата по изкуствата и училищата по култура-
та. Анкети са провеждани пилотно през настоящата година от Националния 
инспекторат по образованието сред ученици и техните родители в специално 
избрани и посочени няколко училища по изкуствата и училища по културата. 
Всички тези анкети представляват интерес и очевидно това е новата тенденция 
за изследване на състоянието и нагласите в системата на предучилищното и 
училищното образование.

Ето и резултатите от настоящата анкета:
На въпроса съществува ли специфика при училищата по изкуствата и 

училищата по културата спрямо останалите училища в страната, сто процента 
са отговорили „да“. На въпроса дали училищата по изкуствата и училищата по 
културата следва да бъдат към Министерството на културата, сто процента са 
отговорили „да“. 

Спецификата на училищата по изкуствата и училищата по културата е 
описана като:

– Осигуряват професионалната подготовка и обучение в сферата на из-
куствата и културата и изграждат и доусъвършенстват таланта на въз-
питаниците си;

– Постъпване чрез изпит за проверка на способностите;
– Специализирани учебни програми, учебни планове, активна худо-

жествено-творческа дейност, специализирано професионално обуче-
ние, наличие на индивидуални часове;

– Специализирано обучение, индивидуално обучение, тясна професио-
нална ориентация;

– В тези училища се провеждате класови, групови и индивидуални за-
нятия. При обучението на групи се следи индивидуалното творческо 
развитие спрямо заложбите на детето;

Ралица Петрова Базайтова
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– Сценични изяви на учениците, организация на културни събития;
– Специфично седмично разписание, повече часове в блок, комбинация 

между различни специалности в малки групи, практика извън училище;
– Специфични учебни планове и учебни програми, възможности за кул-

турен обмен – участия в конкурси, международни форуми, по-ранна 
реализация, атмосфера в училище, която е различна от тази в другите 
училища;

– Специализирани ателиета и зали за изучаване на изкуства – поради 
необходимостта да се осигурят специфични условия и места на препо-
даване по изкуствата, различни от останалите учебни предмети.

– Дават знания и умения, които не могат да се получат в общообразова-
телното училище;

– Подготвят високо квалифицирани кадри, професионалисти в областта 
на изкуствата и културата;

– Изграждане на естетически вкус в част от младото поколение;
– Задълбочено развиване на способностите на учениците в областта на 

изкуствата, специфична организация на учебния процес, възможнос-
ти за изява и реализация;

– Развиват духовността;
– Работещите и учащите в тази училища /като различност от масата/ 

проявяват търпимост и толерантност към другите в много голяма сте-
пен, няма насилие и конфликти, има ред и дисциплина;

– Уникалност, собствена идентичност.
Прави впечатление, че всички тези двадесет и три отговора много точно 

описват спецификата на училищата по изкуствата, като всеки обръща внима-
ние на различни аспекти от нея. Няма два повтарящи се отговора.

Постиженията на училищата по изкуствата и училищата по културата са 
описани като:

– Високо качество на образованието в сферата на изкуствата, възмож-
ности за надграждане на таланта, възможност за участие в конкурси, 
фестивали, представяне на българската култура на наши и световни 
сцени, изграждане на иновативно творчество.

– Международни, национални и регионални постижения;
– Отлични постижения;
– С национално значение – представяне на отлични постижения в об-

ластта на изкуствата и на културата;
– Известни композитори, диригенти, художници, балетни артисти, му-

зиканти, преподаватели във висши училища са възпитаници на учили-
щата по изкуствата;

– Активно участие в културния календар на града, в който се намират, 
международни и национални форуми, конкурси, проекти, печелене на 
престижни награди, организиране на конкурси, изложби, балетни по-
становки;

Спецификата на управлението на училищата по изкуствата...
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– Стипендии, множество награди от национални и международни кон-
курси награди от конкурси;

– Отличия на всички регионални, национални и международни конкурси;
– Участие във всякакъв вид конкурси и прояви у нас и в чужбина;
– Участие в извънучилищни културни форуми;
– Училищата дават на учениците професия;
– Изграждане на отношение към изкуството и културата;
– Естетическо възпитание;
– Възпитават и създават бъдещи творци;
– Постижения, свързани с културата – изложби, конкурси и други;
– Професионални изяви, участия и награди от конкурси, представяне 

пред широка публика.
– Посланици на българската култура и изпълнителско майсторство у 

нас и в чужбина;
– Училищата изпълняват отредената им роля – да съхраняват и развиват 

изкуствата;
– Училищата подготвят специфични кадри, работят като културни ин-

ституции, произвеждащи културен продукт.
– Приобщават децата към културната среда и увеличават потреблението 

на културата и изкуството;
– Показват състоянието и нивото на художественото образование, оси-

гуряват кадри за културните институции;
– Успешно представяне на учениците на национално и международно 

равнище, създаване на мотивация у учениците да се обучават именно в 
такъв тип училище.

Прави впечатление, че и тук всички дватесет и три отговора много точно 
описват поситженията на училищата по изкуствата, като всеки обръща вни-
мание на различни аспекти от тях. Почти няма два повтарящи се отговора, а 
всички те се допълват, като описват различните аспекти на постиженията на 
училищата по изкуствата и по културата.

Проблемите при управлението на училищата по изкуствата и училищата 
по културата са описани като:

– Липса на средства за капиталови разходи;
– Неподходящо заплащане, което не води до мотивация на персонала;
– Финансови, както и със състоянието на материалната база;
– Проблеми с делегирания бюджет, които водят до нуждата да се прие-

ма по-голям брой ученици, вместо по-малък, но с по-добри качества и 
способности;

– Проблеми на законодателно ниво – стремеж на унификация на всички 
училища в страната;

– Унифицирането на учебните програми с училищата с разширено изу-
чаване на изкуства;

– Липса на съдействие на държавната политика;

Ралица Петрова Базайтова
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– Липса на съвременни компетенции при персонала;
– Проблеми с квалификацията на учителите по отношение на новите 

технологии, липса на обучени кадри с интерактивни дъски, използване 
на мултимедия,

– Проблеми с опазване на материалната база;
– Проблеми с трудовата дисциплина на персонала и със спазването на 

работното време;
– Липса на съобразяване на спецификата спрямо общата администра-

тивна рамка;
– Трудности при адаптиране на учебните планове и седмичните разпи-

сания спрямо тези на общообразователните училища, за да се вместят 
в общовалидните изисквания;

– Трудности при намиране на подходящи преподаватели по специализи-
раните учебни дисциплини;

– Проблем с наличието на огромна училищна документация, която рас-
те от година на година;

– Проблеми, породени от необходимостта да се управлява голям брой 
преподавателски състав при спецификата, при която има индивидуал-
ни часове.

Седем от отговорилите са посочили, че няма проблеми. Посочено е също 
така, че ако съществуват проблеми, не са запознати с тях. Прави впечатление 
също така, че част от посочените проблеми не са свързани чак толкова със спе-
цификата, а са общовалидни проблеми на образователната система у нас. Про-
учването е правено преди увеличението на заплатите в системата на образова-
нието през 2019 г. и представлява интерес какви резултати би дало при повтор-
но провеждане в следващ период. Прави впечатление, че в повечето отговори 
се посочват проблеми, които са породени от външни фактори.

На въпроса за възможностите за оптимизация при управлението на учи-
лищата по изкуствата и училищата по културата са получени следните отговори:

– Да има по-малка по обем документация и да бъде по-облекчена по от-
ношение на попълването;

– Да има целеви допълнителни средства за творческата дейност;
– Повече права и възможности за действие на специалистите в Минис-

терството на културата, предвид спецификата на това образование;
– Финансиране, информираност, електронно управление, оптимизиране 

на информационната система, използване на съвременни технологии;
– Да бъдат зачетени и отразени в законовите норми особеностите при 

изучаването на изкуствата;
– Ясно разпределение на отговорностите и конкретните задължения на 

отделните участници в управленския екип, а не концентрация на цяла-
та отговорност върху директора;

– Подобряване на материалната база и оптимизиране условията на ра-
бота;
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– Училищата да бъдат по-гъвкави;
– Приоретизиране на уникалните за страната специалности, съхранява-

не на автентичните културни ценности на България;
– Допълнително финансиране на учебно-творческите практики и учеб-

ните практики;
– По-добра практическа подготовка за бъдещата професия. По-тясно 

профилиране след Х клас. Например изучаване на нови учебни пред-
мети, свързани със съвременната музика и джаза, работа с компютър-
ни програми в сферата на музиката, използване на звукозаписно сту-
дио, повече оркестрово свирене и други;

– Да се работи съвместно с бизнеса, дуално обучение;
– Обучаване на учителите по общообразователните предмети за работа с 

интерактивна дъска и мултимедия, провеждане на обучения, свързани 
с приобщаващото образование, работата с деца със специални образо-
вателни потребности, активно взаимодействие с обществения съвет, с 
ученическия съвет, както и с институциите – община, РУО, ОЗД, служ-
бите за социално подпомагане, използване на системите за достъп.

Осем от отговорилите са посочили, че няма какво да се оптимизира, има 
също посочено, че няма предложения на този етап. Прави впечатление, че в 
преобладаващата част от отговорите, предложенията са свързани с външните 
фактори и идеите, че оптимизацията може да дойде от там. Само едно предло-
жение говори за идеи за организационно подобрение вътре в организацията, за 
обучение и квалификация на съществуващите кадри, за използване на същест-
вуващите възможности, а и за търсене на взаимодействие с останалите играчи 
на образователната и културната сцена.

Разширяването на достъпа чрез прием от I клас е оценено като положи-
телно явление от 16 отговорили, което представлява преобладаващия брой, 
като към един отговор има допълнителна забележка „Само за някои специ-
алности“. Вероятно това са директори на училища в които вече има прием от 
първи клас в сферата на музикалното изкуство, танца и изобразителното изку-
ство. Отговори „не“ са получени от петима директори, двама са отговорили „не 
зная“. Този вид отговори вероятно са получени от директори на училища, които 
за момента обхващат само гимназиален етап и те самите нямат наблюдения, а 
от друга страна считат, че този въпрос не се отнася до тях. 

Устойчива тенденция се наблюдава при отговора на въпроса за разширя-
ването на достъпа чрез прием по нови специалности. Той е оценен като положи-
телно явление от 19 отговорили, което е една значителна част. Има една забележ-
ка „При внимателно следене на процеса“. Поначало откриването на нови специ-
алности, разнообразяването на гамата от предложения, но в рамките на самите 
училища, се счита за положително явление и качество на добрия директор.

На въпроса за разширяване на достъпа чрез откриване на нови училища 
по изкуствата отговорът е в голямата си част категоричен. Само четирима от 
отговорилите считат откриването на нови училища по изкуствата за положи-

Ралица Петрова Базайтова
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телно явление, трима са посочили, че не могат да преценят, а една значителна 
част – 16 отговорили считат евентуалното откриване на ново училище по из-
куствата за явление, което не е положително. Сред опасенията са, че това може 
да доведе до отлив в съществуващите училища, от друга страна, да се открие, а 
да няма достатъчно кандидати. Описан е също така коментар, че училищата са 
достатъчно на брой, като сега е по-важно съществуващите да се подкрепят и за-
пазят, а не да се откриват нови. Единадесет от отговорилите са посочили, че не 
могат да преценят при отговора на въпроса относно разширяването на достъпа 
на деца с увреждания и представители на уязвимите групи. Има една забележ-
ка, че за някои професии и специалности и някои заболявания обучението не 
е осъществимо. Шест от отговорилите са посочили отговор „не“ на същия въ-
прос. Положителен отговор са дали само пет от отговорилите. Вероятно и тук 
този вид отговори са породени от липсата на достатъчно лични наблюдения от 
училища, в които до момента не са се обучавали деца с увреждания и предста-
вители на уязвимите групи. Следва да се отбележи също така, че понастоящем 
нормативната база за прием не дава привилегии на цитираните деца, те канди-
датстват и се приемат на общо основание, без да имат предимства и привиле-
гии. Приетите и обучаваните към настоящия момент ученици със специални 
образователни потребности се обучават и завършват успешно. 

Дванадесет от отговорилите са жени, шест броя от отговорилите са мъже, 
има и непосочили пол – 5 броя, което би могло да се прецени като свързано с 
идеята за запазване на анонимността. Значителна част от отговорилите са над 
50 години – само четирима са под 50 годишна възраст, има и шест, които не са 
посочили своята възраст. 

Изводите от настоящото проучване са следните: Спецификите на учили-
щата по изкуствата и училищата по културата са високо ценени от ръковод-
ствата на самите училища, от тези, които ги управляват и носят пълната от-
говорност за това. Високо ценена е принадлежността им към Министерство-
то на културата, както и творческите успехи на възпитаниците и създавания 
творчески продукт. Като негативно явление се описват опитите за унификация 
на системата на предучилищното и училищното образование, които намаляват 
спецификата на училищата по изкуствата и училищата по културата. При ана-
лиза на съществуващите проблеми и пътищата за тяхното решаване, ръковод-
ствата на училищата посочват твърде малко проблеми, свързани с оператив-
ното ръководство и управление вътре в самите училища, а предимно посочват 
проблемите като идващи отвън и причинени от външни фактори, предимно 
общовалидни за системата на образованието. По тази причина и решенията 
се търсят навън, като се посочват и предложения, които се надяват да бъдат 
възприети и чути. Преобладаващата част от тези проблеми са насочени към 
Министерството на образоваинето и науката, като са свързани с обема и вида 
на документацията, изискванията към учебните планове и седмичните разпи-
сания. Съществува група констатации, свързани с физическата среда в учили-
ще и проблемите на нейното подобряване, капиталови ремонти, нова техника и 
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инстументариум, модернизация, които от своя страна създават необходимите 
условия за качествено образование по изкуствата и по културата, наред с ква-
илфикацията на кадрите и модерните подходи на преподаване.

Ралица Базайтова
rbazaytova@hotmail.com

ШУ „Епископ Константин Преславски“

Ралица Петрова Базайтова
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КУКЛОТЕРАПИЯТА КАТО ЕФЕКТИВЕН ПОДХОД  
ПРИ КОМУНИКАТИВНИ НАРУШЕНИЯ

Рая Р. Попова 

DOLL-THERAPY AS AN EFFECTIVE APPROACH  
TO COMMUNICABLE DISABILITIES

Raya R. Popova 

ABSTRACT: In this technological time, the amount children with speech pathologies are 
constantly increasing. This phenomenon also forces interactive and flexible forms of work. 
In search of new and up – to – date work patterns, we are unintentionally returning to the 
oldest meth teachers – the fairy tale and the doll.

Logically connected speech instruction also helps children to develop ethical concepts and 
ideas. Doll-therapy as a process facilitates the perception of moral norms and motives for 
behavior and their interpretation in role-playing with a doll.The doll, for its part, enriches 
their content and incorporates the child with communicative violations to the society dem-
onstrating successful models of communication and interaction with both peers and adults.

KEY WORDS: Doll-therapy, approach, communication disorders, speech, projection, fairy 
tale, communication skills, emotions, integration, mental abilities.

„Вярвам, че приказките, стари и нови, образоват ума.  
Приказката е мястото на хипотезите.  

Тя може да ни даде ключовете,  
за влезем в реалността по нови пътища“ 

Джани Родари

В нашето технологично време децата с речеви патологии се увеличават 
непрекъснато. Този феномен от своя страна налага и по интерактивни и гъвка-
ви форми на работа. В търсенето на нови и актуални работни модели неусетно 
се връщаме към най-старите учители приказката и куклата.

Обучението в логически свързана реч съдейства и за формирането у де-
цата на етични представи и понятия. Куклотерапията като процес улеснява 
възприемането на нравствените норми и мотиви за поведение и интерпрета-
цията им при ролевата игра с кукла. Куклата от своя страна обогатява тяхно-
то съдържание и приобщава детето с комуникативни нарушения към социума 
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демонстрирайки успешни модели за комуникация и взаимодействие както с 
връстниците, така и с възрастните. 

В нашето технологично време децата с речеви патологии се увеличават 
непрекъснато. Този феномен от своя страна налага и по интерактивни и гъвка-
ви форми на работа. В търсенето на нови и актуални работни модели неусетно 
се връщаме към най-старите учители приказката и куклата. Куклотерапията е 
раздел от арттерапията, в който куклата се използва с цел психокорекционно 
въздействие и като преходен обект между специалиста и детето. Идентифици-
райки се с определен образ, детето в условна ситуация прави проекция и ни 
разкрива част от своя вътрешен свят. В продължение на хиляди години куклите 
са неразделна част от човешката култура. Куклата придружава човек от люлка-
та до училищната скамейка и често остава завинаги в живота му като обект на 
носталгия или като вид амулет, талисман. Хората отдавна вярват, че куклата 
притежава тайнствени магически сили. В Русия съществува легенда, в която 
се разказва, че в християнско семейство се разболяло момче. То непрекъснато 
питало баща си кога ще дойде лятото. За да облекчи страданията на детето си 
бащата направил птици и ги окачил по тавана. Детето ги видяло и оздравяло. 
Самата практика за лечение посредством кукли съществува отдавна. Напри-
мер, невропатологът Малкъм Райт от Уелс още в 1926 година използвал кукли и 
куклен театър при невротични пациенти. 

Съвременната логопедия успешно интегрира използването на високите 
технологии с праисторическото знание. Използването на приказки и кукли в 
логопедичното занятие е ключът към успеха в развитието на свързана реч при 
ученици с комуникативни нарушения. Могат да се използват различни форми 
на работа /предвид състоянието на детето/:

• Разказване на приказка;
• Изработване на кукла;
• Запознаване с куклата;
• Куклен етюд;
• Анализ на приказката;
• Постановка по приказката;
• Съчинение по приказката;
• Куклотерапия.

Чрез куклата в процеса на игра детето с комуникативни нарушения опоз-
нава реалния свят, социалните отношетия в него и активно трупа опит посред-
ством участието си в игровата ситуация. Можем да използваме приказката и 
куклата за:

• Обогатяване на понятийния апарат;
• Откриване на звук в думи от приказката;
• Повтаряне на думи от приказката включващи определен звук;
• Формиране на дуалистични категории.

Рая Р. Попова 
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При включване на кукла и приказка в логопедичното занятие се работи 
и върху общуването като цяло. Общуването (или комуникация) е процес, чрез 
който хората, както и останалите живи организми и информационни системи, 
обменят информация. Както знаем информационната обмяна включва създа-
ване, редактиране и изпращане на съобщения или информация. Има много на-
чини на комуникиране и много различни езикови методи. Речта и езикът са 
само част от комуникационния процес. Несловесното общуване включва също 
и процеса на предаване на информация без да се използва реч. При прякото об-
щуване между хората голяма част от информацията се предава по несловесен 
път, най-вече чрез т.нар. език на тялото – жестове, поза, мимика. Тук куклата 
се явява изключително полезен инструмент особено при деца от аутистичния 
спектър. Върху общуването оказват влияние и други несловесни фактори, като 
облекло, прическа или социалната или архитектурна среда, в която протича то. 
Дори при словесното общуване важна роля играят несловесни елементи, на-
ричани параезик. Сред тях са силата и тембъра на гласа, прозодични елементи, 
като ритъм, интонация и ударение, които чудесно могат да се демонстрират на 
детето посредством кукла. Работата с кукла може да бъде използвана и за раз-
витие на прозодичната страна на речта, речевото дишане, дикцията, темпа и 
ритъма на речта. Куклотерапията не е просто игра, а интерактивна форма на 
взаимодействие при която ученика с когнитивен дефицит с лекота изпълнява 
корекционните логопедични задачи. На база извършената логопедична дей-
ност с ученици с умерен когнитивен дефицит, нуждаещи се от допълнителна 
подкрепа в ОУ „Братя Миладинови“ – Сливен могат да бъдат изведени следни-
те характеристики: 

• налице е затруднение в създаване и поддържане на социални контакти; 
• наблюдава се неразбиране и/или трудности при спазване на социални 

правила и норми на поведение в училище и в обществото; 
• нарушени са уменията за общуване с връстници и възрастни; 
• учениците използват ограничени средства за комуникация – вербална 

и невербална; 
• срещат трудности при формиране и развитие на умения за работа в 

екип /в рамките на учебния клас/; 
• налице е беден емоционален регистър;
• комуникативните затруднения създават проблеми при оказване на съ-

трудничество по време на учебната дейност;
• налице са трудности при формиране на адекватна самооценка и само-

рефлексия; 
• комуникативните нарушения ограничават възможностите за адекват-

но изразяване на житейски преживявания; 
• епизодично комуникативните нарушения водят и до прояви на вер-

бална и/или физическа агресия; 
• учениците с комуникативни нарушения срещат трудности и при разби-

ране на сложни инструкции и задачи поради ограничен социален опит.

Куклотерапията като ефективен подход при комуникативни нарушения



834

Използването на куклотерапията като ефективен подход при комуника-
тивни нарушения създава условия за обогатяване на социалния опит и разви-
ване на социалните и комуникативни умения. Куклата позволява на учениците 
с комуникативни нарушения да общуват на няколко нива – визуално, тактилно, 
кинетично. Основана на творческия процес куклотерапията им дава възмож-
ност да експериментират (да натрупат опит), да изразят себеси и да общуват 
в една безопасна среда, в която всичко е възможно. Хуманистичната природа 
на куклотерапията създава условия за преживяване на доверие от страна на 
детето към възрастния, за изграждане на отношения на партньорство. Отсъст-
вието на критика и оценъчност в процеса спомага за възприемането на кукло-
терапията като изключително ефективен подход при работа с деца с комуни-
кативни нарушения.При куклотерапията от особена важност е съблюдаване-
то на принципа за свобода. Свободата и спонтанността при работата с кукли 
позволява израза на емоции по един незастрашаващ за ученика със специални 
образователни потребности начин. Куклата може да е носител на страховете на 
детето, но и победител във всяка приказна ситуация, което дава възможност за 
изпитване на удоволствие както при правенето и, така и при одухотворяването 
и и боравенето с нея. Съществуващата връзка между поведение и дейност /
на мозъка/ наричаме сензорна интеграция. Сензорната интеграция е значима 
за процеса на научаване. Сензорната интеграция започва преди раждането и 
продължава през целия живот [4]. Куклотерапията като ефективен подход при 
ученици с комуникативни нарушения подпомага систематизирането на нова 
информация и подреждането и в когнитивни схеми. Тя тренира фината и обща 
моторика, вниманието, паметовите процеси, мисленето и въображението. Ос-
ъзнаването дава възможност за усвояване на контролирана и целенасочена 
реч и за избор на езикови средства при конкретна комуникативна ситуация. 
Този процес се реализира най-пряко чрез развитието на логически свързаната 
реч. Куклотерапията е най добрия помощник на логопеда. Няма друга дейност, 
която да обезпечи това комплексно въздействие върху речта на детето, което 
дава логопедичната работата с кукла. Свързаната реч се явява самостоятелен 
вид реч обвързан с мисловните процеси и включващ анализ синтез, сравнение, 
обобщение, абстракция и конкретизация. Децата овладяват езика като един-
ство от лексика, граматиката и фонетика, но безспорно е водещото място на 
логически свързаната реч в тяхното говорно развитие и нейната огромна роля 
за възпитаване на познавателните им способности. Тя е основата за усвояване 
на граматически правилен и изразителен говор и за решаване задачите на лек-
сиката и фонетиката. Куклотерапията е ефективен подход за работа с ученици 
с комуникативни нарушения. Тя повишава мотивацията за активно участие в 
логопедичното занятие. Посредством интеракцията с куклата детето разсъж-
дава, открива причинно – следствени връзки, прави изводи. Още Пиаже насоч-
ва вниманието ни към факта, че: „…интелектът на детето и неговите емоции са 
неразривно свързани. Чувствата са своеобразен регулатор на вътрешната енер-
гия, който влияе на цялата човешка дейност, в това число и на обучението“[1]. 
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Известно е, че умствените способности се формират най-добре в процеса на 
активна творческа дейност. Ето защо при овладяването на свързаната реч от-
деляме водещо място на куклотерапията като ефективен подход при работа с 
ученици с комуникативни нарушения. В логопедичната работа с участието на 
кукла детето решава задачи, които изискват активна творческа дейност и овла-
дяване на следните умения:

• Да използва говорни умения при съставянето на различни разкази, 
като изпълнява задачата по действен, нагледен и словесен сигнал;

• Да обогатява речника си, като си служи с определени глаголи, същест-
вителни и прилагателни имена, да ги активизира в речта и да се разши-
ряват и уточняват връзките на думите с представите и понятията;

• Да проектира своя разказ;
• Да подчинява изложението на заглавието;
• Да изразява логически свързано различни съждения;
• Да употребява уместно основното глаголно време в зависимост от от-

ношението на детето към разказваната случка и да изразява мислите 
си граматически правилно, съгласно изискванията на устната реч.

Обучението в логически свързана реч съдейства и за формирането у де-
цата на етични представи и понятия. Куклотерапията като процес улеснява 
възприемането на нравствените норми и мотиви за поведение и интерпрета-
цията им при ролевата игра с кукла. Куклата от своя страна обогатява тяхно-
то съдържание и приобщава детето с комуникативни нарушения към социума 
демонстрирайки успешни модели за комуникация и взаимодействие както с 
връстниците, така и с възрастните. 
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ИДЕИТЕ НА НОВОТО ВРЕМЕ:  
ОТ ДЖОТТО ДО ЛЕОНАРДО

Росица Б. Петрова

THE IDEAS OF THE NEW TIME:  
FROM GIOTTO TO LEONARDO

Rositsa B. Petrova

ABSTRACT: Present paper is dedicated to the Italian Renaissance – a period of great im-
portance for the development of human civilization and its art. The text covers the period 
of transition from the Middle Ages to the New Age, from the «canonical» art to the art of 
the new artists, with their new outlooks and pictorial techniques. It follows the nascency of 
the “ideas of the Modern Time», starting from Giotto, Brunelleschi, Gibberti, and Alberti, 
to Leonardo da Vinci who personifies the innovation in the expression and thinking of the 
Renaissance man, and sets a whole new direction in the development of art. 

KEY WORDS: Renaissance, art, perspective, Leonardo da Vinci, new techniques, new out-
looks.

Изследването е финансирано по проект № № РД-08-85/31.01.2019 г. от параграф 
Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Безспорно, дефинициите за това що е „изкуство“, са твърде много, но ако 
се опитаме да изразим накратко смисъла на понятието, можем да кажем, че то 
представя по най-добър начин необходимостта на човека не само да разбира 
себе си, но и да изразява идеите и възгледите си. Самото изкуство се заражда 
с човека и му служи не само като средство за представяне и материализиране 
на впечатления, а и като начин за изразяване на позиция, отношение, възглед, 
религиозна принадлежност, светоглед и т.н. Изкуството обогатява и развива 
своята същност в хода на човешката еволюция, защото то иманентно се корени 
в потребността и възможността на човека да опознава света наоколо, за да раз-
бере по-цялостно самия себе си. 

Многобройни са определенията, с които теоретиците на изкуството са 
търсели дефиниране на теоретичните аспекти на изкуството. Едно от най-по-
пулярните в българската естетика гласи, че „изкуството е специфична форма 
на човешка дейност и обществено съзнание, която представлява отношение 



837

към действителността, изразено чрез художествени идеи, образи и форми. 
Удовлетворяващо духовните потребности на хората, изкуството е един от глав-
ните начини за естетическо усвояване на света и е съставна част от културата 
на човечеството. Изкуството произтича от действителността, то е своеобразен 
аналог на живота и едновременно с това е специфична образна форма, съдейст-
ваща за естетическо общуване между хората.“[1:48] В този смисъл, изкуството 
се явява съставна част на културната история и белег за идентичност на съвре-
менната общественост. 

В историята на цивилизацията се дефинират три основни културни 
епохи – Античност, Средновековие и епохата на Новото време, позната още 
като Ренесанс (Възраждане). Всяка от тези епохи носи заряда на характерните 
за нея време, ценности и разбирания, а изкуството в тях се явява изразител 
на мисленето и схващанията на човека, създавайки все повече и повече арте-
факти, които в последствие се превръщат в база, в отправна точка за по-ната-
тъшното развитие на изкуството. Както вече споменахме, изкуството започва 
своето развитие заедно развитието на човека и обществото, и в тази връзка е 
важно да подчертаем значимостта на изкуството на древните елини, повлияни 
от своя страна от изкуството на Древен Египет и Мала Азия. В основата на 
древноелинското изкуство стои човекът, древногръцката митология и необхо-
димостта от хармонично и пропорционално изображение на човешкото тяло. 
По същото време се заражда и философията, която неимоверно повлиява на 
възприемането на света и на изразяването на личностната позиция на твореца. 
Именно оформянето на цялостен творчески светоглед лежи в ядрото на думата 
„η ποιητική“ (поетика), възникнала в старогръцкия език като название за изящ-
но изкуство. От своя страна древногръцкото наследство става основа за по-на-
татъшното развитие на изкуството на Древен Рим, а оттам и на изкуството на 
европейската цивилизация като цяло. 

Единството на средновековната цивилизация се определя от синтеза 
между античното художествено и мисловно наследство, християнската рели-
гия, общностните и фолклорните традиции на различните племена и народи. 
Политическата нестабилност на Западна Европа през Средновековието, по-
ражда нов тип устройство в социално-икономически план, основаващ се върху 
авторитета и икономическата сила на аристократичните родове и новите крал-
ства, възникнали на териториите на Римската империя. Военната, политиче-
ската и съдебната власт е в ръцете на местни владетели, между които същест-
вуват васални отношения на взаимна зависимост. Една от най-съществените 
черти на Средновековието е определящата роля на християнската Църква и на 
нейния религиозния светоглед. Папската институция постепенно придобива 
върховен авторитет в западноевропейския културен контекст и оказва влияние 
върху светската власт и политическия живот като цяло. Духовното наследство 
на древноелинската класическа античност се съхранява благодарение на из-
ползването на латинския език като език на Римо-Католическата църква, на ад-
министрацията, дипломацията, науката и книжовността. В определен момент, 

Идеите на новото време: от Джотто до Леонардо
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обаче, в центъра на вниманието се установява въпросът за преустройството на 
обществото, защото, както пише Алпатов, „човекът започнал да осъзнава своя-
та отговорност и призвание в живота, и да търси израз на самосъзнанието си в 
художественото творчество.“[2:7]

Важно е да отбележим, че новото течение в изкуството се оформя пър-
воначално в литературата по онова време, благодарение на Данте, Петрарка и 
Бокачо. Данте и неговата написана в алегоричен стил поема „Божествена ко-
медия“ съчетава средновековните възгледи с идеите на настъпващия Ренесанс, 
като сочи пътя за моралното и политическото възраждане на човека. Чрез нея 
тосканското наречие се утвърждава като литературен език на Италия. „От 
Петрарка води началото си легендата за Средновековието като за време на пре-
тенциозно невежество и заедно с това, време на забрава на Платон и господство 
на аристотелизма; тъкмо от него е и легендата за Ренесанса като за време на въз-
раждане на „истинското“ просвещение и „откриване на Античността“.“[3:51] 
Причината, поради която и Бокачо заема място в тази категория, редом с Данте 
и Петрарка, е неговото умение да индивидуализира героите си.

Мислителите и творците през Ренесанса изоставят присъщите на сред-
новековието теоцентрични възгледи, изучават човека като реално земно съще-
ство и прославят свободната личност с нейните чувства, стремежи и творчески 
изяви.[4] От друга страна, промяната, която настъпва със самото начало на 
Ренесанса, несъмнено доказва, че се задава един нов, различен поглед и върху 
произведенията на изкуството. В творчеството на италианското средновековие 
се долавя влиянието на византийската живопис, и по-точно на иконописта, с 
изискванията на нейния канон. „Но в творбите на италианските майстори се 
долавя едно по-наивно, непосредствено чувство, формите се опростяват, цве-
товете стават по-ярки. Те не са така виртуозно изпълнени като византийските, 
но в малко грубоватата им изразителност се криел залогът за плодотворното 
влияние на това течение в по-нататъшното развитие на изкуството.“[2:10] 

В този преломен за развитието на изкуството момент на преход между 
две епохи, се появява личността на Джотто ди Бондоне, роден през 1267 г. Той е 
флорентинският художник и архитект, който прекъсва следването на византий-
ските модели и поставя начало на изграждането на ново изкуство. Негов учител 
е бил небезизвестният тогава Чимабуе1, благодарение и на когото, Джотто се 
докосва до Рим и открива античната архитектура. Първите значими произве-
дения, с които изгрява звездата на младия художник, са стенописите в храма 
„Св. Франциск“ в Асизи. След като започва своята самостоятелна дейност, сла-
вата му вече е толкова голяма, че заедно с учениците си и други последователи 
и творци, успява да приеме голяма част от отправените му поръчки от страна 
на много високопоставени клиенти, между които са папи, големи религиозни 
ордени, богати търговци и банкери. Художественото наследство на Джото е на-
истина огромно, но неговата ценност не се заключава само в мащаба му, а в 

1 Флорентински художник и автор на мозайки. Последният велик художник, рису-
ващ във византийския стил, доминирал в Италия през средните векове.
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изключителната му стойност по отношение на развитието на изобразителното 
изкуство. 

Едни от най-впечатляващите му творби са фреските в параклиса на 
„Cappella degli Scrovegni“ в Падуа. Джотто създава едно ново живописно „виж-
дане“, което отразява реалността такава каквато е и това се наблюдава във 
всичките му творби. Разликата с творчеството на предшествениците му е, че 
в творенията му християнският, античният и новият идеал се сливат в едно. 
„Той показва живота в цялата сложност и многообразие на неговите прояви, с 
цялата противоречивост на тъмните му и светли страни.“[2:11] С помощта на 
подсилени светлосенки и реалистично изобразени архитектурни елементи, и 
заменяйки златния фон със синьо небе и природни пейзажи, Джотто пости-
га обем и дълбочина на изображението, които го водят до един несъвършен, 
но доста силен реализъм. В картините на майстора се наблюдава предаване на 
душевното състояние на персонажите, човешките фигури са здраво стъпили 
на земята, а дрехите им падат по естествен начин. Позиционирането на еле-
ментите от композицията е планово и това спомага за реалното предаване на 
усещанията, задава първите стъпки в развитието на линейната перспектива и 
светлосенъчното моделиране. 

Джотто подчинява цвета на формата, т.е. избягва установените от визан-
тийския стил разбирания и техники. Много от изследователите на изкуството 
го наричат основоположник на фигурната живопис на Новото време. „В твор-
чеството на Джотто като че ли са заложени всички задачи, над които предстояло 
да работят италианските майстори през следващите столетия.“[2:13] То пред-
начертава пътя в развитието на новите художествени школи, като Сиенската, 
например. „Под силното влияние на Джотто, Пиетро Лоренцети упорито на-
лага реализма в изкуството на школата и се превръща в един от най- важните 
предвестници на Ренесансовото изкуство. Като най-значими негови произве-
дения се отбелязват фреските му в Ниската църква в Асизи, където той рису-
ва „Разпъването на кръста“, „Свалянето от кръста“ и „Погребение Христово“.
[5:19] Неговият брат, художникът Амброзио Лоренцети, също следва модела 
на реалистичното рисуване на Джотто. Художниците на Сиена се конкурират с 
флорентинските, но Сиенската школа, която се отличава с особеното, присъщо 
само на нея смесване на византийски, готически и ренесансови елементи, през 
периода XV-XVI в. бива изместена от челните позиции от Флорентинската.

През XIII и XIV в. се наблюдават първите стъпки в осмислянето на иде-
ите и похватите на творците на Новото време, затова този период се нарича 
Проторенесанс или ранен Ренесанс. Следващият етап, определян като зрял 
Ренесанс, настъпва през XV в. във Флоренция. Градът е подчинен на богатия 
род Медичи, под чиято опека, заедно с редица други заможни семейства, се съз-
дали условия за развитие на търговията и финансите, които заедно с демокра-
тичните принципи, проправят път на развитието на културата и изкуството. В 
центъра на внимание застава човекът: „Неслучайно, по-късно, за представите-
лите на тази епоха се наложило названието „хуманисти“, въпреки първоначал-
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ното му по-тясно значение, с произход от латинската дума „humanus“ (човеш-
ки). В отношението си към човека хуманистите имали много общо с древни-
те.“ Изкуството в Италия, най-ясно демонстрира разцвета на културата през 
Ренесанса, защото представлява „естествен творчески израз на хората от онова 
време; за тях изкуството имало по-голямо значение от религията, философия-
та, историята и морала. Повечето хуманисти били свързани по един или друг 
начин с изкуството.“[2:16]

Вследствие на икономическия подем през този период, се създава благо-
приятна предпоставка за развитието и стимулирането на изкуството. По това 
време във Флоренция е обявен конкурс за украсата на бронзовата врата на бап-
тистерия „San Giovanni Batista“ със зададена тема „Авраам принася в жертва 
Исаак“. Отличени са релефите на Гиберти и Брунелески, а името на Лоренцо 
Гиберти остава написано със златни букви в историята на изкуството не само 
заради печеленето на конкурса, а и заради думите на Микеланджело, които спо-
ред Вазари, нарича готовото произведение „Вратите на Рая“: „Secondo il Vasari 
fu invece Michelangelo a darle questo nome quando, vedendo le due ante dorate, avrebbe 
detto: „elle son tanto belle che starebbon bene alle porte del Paradiso“.[6] 

Филипо Брунелески е следващият италиански художник и архитект, кой-
то допринася за развитието на линейната перспектива, чрез своите две рисун-
ки: една скица на храма „San Giovanni di Firenze“ и една перспективна рисунка 
на L-образния площад на Palazzo Vecchio. Измежду неговите съвременници се 
откроява и Томазо Мазачо, който освен, че е приятел с Брунелески, е и един 
от последователите на Джотто. Той пръв успява да осъществи перспективните 
идеи на приятеля си и да ги използва в творбите си, особено във фрескaтa „Св. 
Троица“ в храма „Santa Maria Novella“. 

В този ред на мисли, без съмнение трябва да отбележим и името на 
Леонбатиста Алберти – художник, инженер, архитект и писател, оставил след 
себе си, не само забележително творчество, но и теоретично изложение на вече 
навлязлата в употреба линейна перспектива. Той пише трактатите си не само 
на латински, а и на италиански език, което прави трудовете му достъпни за 
по-широка публика, тъй като са написани и на езика на народа. Известният му 
наръчник „Della pittura libri tre“ представя начините за рисуване чрез линеарно-
перспективни конструкции и бива посветен на Брунелески, Мазачо, Гиберти 
и Лука дела Робия. „Алберти пръв описва античната идея за натуралистично-
то рисуване като „гледка от прозорец“, казвайки, че целта на перспективата е 
да третира двуизмерното пространство на картината, сякаш то е прозорец, в 
който триизмерните събития се появяват.“ Създадената от него, перспективна 
система, служи на поколения творци и е призната за „costruzione leggittima“.
[5:22] Алберти дава своя принос и към изграждането на художествения идеал 
за тоналната хармония в картината. Според него „цветовете трябва да бъдат 
систематизирани в универсална скала, според тяхното отношение към бялото и 
черното, така че тяхната универсализирана употреба да доведе до създаване на 
балансирана атмосфера на светлини и сенки в перспективната картина.“[5:23] 
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Друг значим художник-теоретик от онова време е Пиеро делла Франческа. 
Сред по-известните негови творби се посочват фреските му в църквата в Арецо, 
портретите на Федерико да Монтефелтро и на Батиста Сфорца, и картината 
„Бичуването на Христос“. Като теоретик допринася за културното наследство, 
оставяйки след себе си множество трактати на различни теми, между които мо-
жем да отличим „Живописната перспектива“ и нейният критически характер, 
тъй като в нея се сравняват различни текстове на латински и италиански език, 
писани дотогава.[5:23-24] „Освен това, Алберти и Пиеро делла Франческа са 
първите автори, които са оставили след себе си систематизирани теоретични 
трактати по перспектива, които не се ограничават само до чисто технически 
упражнения по линейна перспектива, а свързват нейната зрително- илюзиони-
стична система с хуманистична философия.“[5:24] 

Най-известният творец на Новото време е Леонардо да Винчи, изключи-
телен художник, архитект, скулптор, мислител, инженер, изобретател, човек на 
науката, който е считан за олицетворение на ренесансовия идеал за човек.[5:24] 
Всестранно развита личност, безспорен талант с разнородни интереси не само 
в областите на изкуствата и философията, а и в точните науки като математика 
и механика. Занимава се и с темите и проблемите, свързани с перспективата: 
„Маркирайки дефектите на линейната перспектива, той не споделя мнението, 
че единствено геометричните закони са в състояние да предадат вярно изобра-
зяваната действителност и посочва необходимостта от намиране на други на-
чини и средства, чрез които може да се постигне желаното вярно изображение. 
По мнението на Леонардо решението на проблема се състои в това образите 
и обектите да се изпълняват в различна степен на завършеност, да се обръща 
внимание на светлината и сенките, и да се спазват правилата на формулирана-
та от него „въздушна перспектива“.“[5:25] Леонардовият трактат за живописта 
„Trattato della Pittura“ включва водените от него бележки, систематизирани от 
неговия ученик Франческо Мелци през около 1542 г. „Според някои изследова-
тели, основната цел на Леонардо е била да създаде една систематизирана „син-
тетична перспектива“, която да включва в себе си „естествената перспектива“ 
на Ренесанса, постиженията на античната оптика, както и физичните и психо-
логическите ограничения, които неизменно съществуват при изграждането на 
триизмерен образ върху двуизмерна изобразителна плоскост.“[5:25] Именно в 
този трактат за първи път се споменава за зрителната измама на синия цвят 
на въздуха, които изглежда безцветен, но в голям обем придава син нюанс на 
отдалечените предмети.

Безспорно, едно от най-интересните открития на италианския Ренесанс, 
е приложението на линейната перспектива в живописта. Чрез извеждането и 
спазването на нейните правила художниците успяват да постигнат достовер-
ност в предаването на дълбочината на пространството. Освен това, така сми-
словия център на всяка творба се поставя в самия наблюдател, чиято зрител-
на позиция формира главната точка на изображението и дава възможност за 
обособяване на композиционен център в картината. „Към тези три основни 
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приложения на перспективата в ренесансовото изобразително изкуство (илю-
зия за пространство, разказвателен фокус и структурен фокус), може да бъде 
добавено и четвърто – художниците вече разполагали със средство за цялостна 
промяна на значението на класическите сюжетни линии.“ [5:29] 

Още в младежките си години Леонардо удивлява Флоренция с таланта 
си, който проличал особено рано, още с изобразяването на ангел и няколко 
стръкчета трева в картината „Кръщение“ на неговия учител Верокио.2 Този ан-
гел изпъкнал вред всички други елементи в картината със своята миловидност, 
красота, изящество и одухотвореност. В началото на XVI в. много флорентин-
ски художници напускат родните си места, за да търсят поле за изява. Така по-
стъпил и Леонардо, който в желанието си да намери реализация получава по-
кровителство в лицето на херцога на Милано. Там той се занимава с различните 
дворцови поръчки, възползвайки се от дадената му по-широка възможност да 
прилага знанията, изобретателността и въображението си. В тази благоприятна 
среда геният създава редица забележителни картини, стенописи и глинен модел 
на конната статуя на своя покровител. Научно-познавателните му интереси са 
тясно свързани с естетическото възприемане на света. „Човекът стоял в центъ-
ра на вниманието на Леонардо, който се стараел да го наблюдава също така про-
ницателно, както наблюдавал в природата.“ Много характерно и отличително е 
желанието на автора да обгърне и обхване с поглед целият видим свят, който се 
въплъщава в живописта му, чрез необятния простор, който се наблюдава в кар-
тините му. „Всичко видяно се отпечатвало ясно в паметта на Леонардо. Но не 
му била достатъчна само видимостта на нещата, той се стремял да намери обяс-
нение за всичко.“[2:58] „Природата така се отнася към Човека, както Човекът се 
отнася към Бога. „Първодвигателят“ за него е по-скоро Природата, отколкото 
Бог. Или по-точно: едва ли той отделя Бог от Природата.“[3:102]

Особено отличителни са записките и рисунките на Леонардо, които она-
гледяват всички негови мисли, теории, впечатления и творби. Именно те под-
чертават най-силно качествата му на учен от нова величина, различна от тази 
на останалите художници през епохата. Измежду всички тези рисунки се от-
криват и образите на ангелите и светците в картините му, които са обаятелно 
красиви и поразяват с удивителна сериозност и разум. „В сравнение с тях хора-
та от картините на Леонардовите предшественици, дори замислените мадони 
на Ботичели,3 рисувани по същото време, изглеждат наивни и малко познали 
живота. Леонардовите образи, обаче преминават пред нас като нещо възвише-
но и необикновено, едва ли не отвъдно, като красива мечта или сън, въпреки 
че са рисувани от натура.“[2:60] В Милано е създадена творбата му „Мадоната 

2 Италиански скулптор, живописец, ювелир. Представител на Флорентинската 
школа. Съчетава реалистични търсения с изтънчен аристократизъм, учител на Леонар-
до да Винчи.

3 Алесандро Ботичели е известен творец на Ренесанса, ученик на маестро Фра Фи-
липо Липи, след това и на Верокио. Известен е като „геният на цветовете“. Сред неговите 
произведения се открояват „Раждането на Венера“ и „Пролет“.
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в пещерата“, която по форма и съдържание носи възвишеността на зрялото ре-
несансово изкуство и чиято изразителност е ясно подчертана от изградената 
пирамидална композиция. За разлика от религиозните картини с конкретен 
сюжет от евангелските текстове, тук присъства и вътрешен сюжет, който не се 
онагледява, а се разкрива при „прочита“ на отделните фигури, като особено 
отчетлива е връзката майка-природа. 

В този период е създадена и най-значимата творба на Леонардо – фрес-
ката „Тайната вечеря“ в базиликата „Santa Maria delle Grazie“ в Милано, напра-
вена по поръка на неговия покровител Лодовико Сфорца. Уникалността на 
рисунките, записките и разработките, които спомагат за създаването на тази 
творба, несъмнено онагледяват мисълта и творческия дух на гения, с които 
той представя традиционната тема на Христос заобиколен от учениците си на 
последната трапеза, като драма с общочовешка значимост.[2:61] Дванадесетте 
апостола са групирани по трима, за да бъдат изпълнени изискванията на симе-
трията и разнообразие. Всяка група е индивидуална и всеки от групата също е 
индивидуализиран чрез жестовете си. Юда е застанал отляво, с ръце върху ма-
сата, поразен от узнаването на неговата тайна и устремил поглед към Христос. 
Леонардо не го отделя от групата, за да го постави встрани и в сянка, както го 
изобразяват много от художниците, работили върху този сюжет. Геният проти-
вопоставя силните емоции на апостолите с образа на Христос, който спокойно 
понася нещастието си и проявява благородство в страданието си. „В „Тайната 
вечеря“ е осъществено това, което Леонардо смята за предимство на живописта 
пред словесното изкуство: цялото събитие е показано в един миг, ние като че 
проследяваме развитието на движенията, изразяващи извънредно сложна ко-
лективна драма.“ Разработена е цяла гама от движения на ръцете, между които 
основна роля е дадена на показалеца, както и в други леонардови произведе-
ния, например, в позата на св. Ана от картината „Светото семейство“, на ангела 
в „Мадоната на скалите“, на св. Йоан Кръстител и др.[3:107] През Ренесанса се 
променя и отношението към жената, средновековните схващания за нея като за 
създание по-низше от мъжа и като за носител на греховност, биват отхвърлени 
от хуманистите. По-интересното е, че през Ренесанса жената и нейната физиче-
ска красота биват високо оценени като източник на вдъхновение в изкуството. 
Пример в това отношение са портретите на Леонардо да Винчи като този на 
Джиневра ди Бенчи от ранния му период, „Мадона Лита“, „Дамата с хермелина“, 
„Мадоната в скалите“, „Йоан Кръстител“ и др.

След падането от власт на Лодовико Сфорца, Леонардо за кратко попа-
да при Чезаре Борджия, при когото ръководел фортификационните му про-
екти. През 1503 г. художникът се завръща във Флоренция, където рисува един 
от най-забележителните портрети в историята на световното изкуство – този 
на Мона Лиза, известна още и като „Джокондата“. Творбата е създадена по по-
ръчка на именития Франческо дел Джокондо, който поискал портрет на съ-
пругата си. Поръчителят така и не получава портрета, тъй като, според сведе-
нията, Леонардо никога не се разделя с творението си. Така картината достига 
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до кралския двор в Париж, където Леонардо прекарва последните години от 
живота си. Творбата представлява портрет на млада жена, в които са използва-
ни няколко различни композиционни похвата. Например, лекото завъртане на 
посоката на бюста и на главата създава впечатление за движение в иначе ста-
тичната позиция на полуфигурата и засилва нейната изразителност. Липсата 
на ясни контури създава плавен преход на нюансите, използвани така, че да се 
подчертава лицето на мадам Лиза. За да създаде илюзия за дълбочина на прос-
транството, Леонардо не се ограничава само до геометричните построения на 
перпскетивата, а използва цветовете и светлината. „У Джокондата усмивката се 
съчетава със съсредоточения и проницателен поглед; тази усмивка привлича, а 
студеният поглед отблъсква. Вече самото това противоречие придава на целия 
образ на жената необикновена сложност и го лишава от онази цялостност, коя-
то обладават образите на у Леонардовите предшественици.“[2:63]

Бележките на Леонардо по всички теми, които го интересуват, стават 
обект на редица изследвания и проучвания. Забележителни са и неговите раз-
работки за създаването на летящи съоръжения, вдъхновени от полета на пти-
ците. Друг интересен пример са записките му върху средновековните бести-
арии, като например тези „за честността, за благоразумието, религиозността 
на слона, за въздържаността на еднорога, за съпружеската вярност на косте-
нурките.“ Предполага се, че ги e използвал като материал за алегориите, които 
използва в живописта си. Други негови бележки имат по-скоро методологичен 
характер, нещо като „съвети“ към самия себе си и едновременно с това „съве-
ти“ към всички художници. Някои записки свидетелстват за отношението му 
към хуманистите, които го укоряват в невежество: „…те (хуманистите) се при-
смиват и се перчат с чужди заслуги; те оспорват моите заслуги на изобретател, 
който е повече от тях, декламиращите чужди произведения.“[3:96] 

Като математик и механик, Леонардо има много допирни точки с фило-
софските възгледи на Николай Кузански.4 И двамата споделят мнението, че за 
да бъде едно изследване научно, то трябва да бъде математически доказуемо, 
защото математиката е основната наука. Законът за пропорциите също има го-
лямо значение, защото „пропорцията се намира не само в числата и в мерките, 
но и в звуците, в теглилките, във времената и пространствата, и навред царува 
тя.“[3:97] В този контекст особено популярна и много интересна леонардова 
скица със записки е „Витрувианския човек“. Рисунката е създадена като опит за 
изучаването на пропорциите на човешкото (мъжко) тяло. 

Леонардо, следвайки Николай Кузански, доразвива една мисъл: „за без-
крайно малката величина, явяваща се основна, за точката, която сама по себе 
си е нищо и която в същото време е всичко, тъй като от нея възниква всичко, за 

4 Германски философ и учен от епохата на Ренесанса, живял в Италия, кардинал 
(1448). Поддържа възгледа, че светът е безкраен и се намира в постоянно развитие. Спо-
ред него човешкото знание е „знание за незнанието“ и се осъществява чрез „догадки“ 
и „предположения“. Пантеизмът му влиза в противоречие с църковната догматика, но 
оказва влияние върху Николай Коперник, Джордано Бруно и др.

Росица Б. Петрова
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момента, който е точка от времето в пресичането на всичко минало и на всич-
ко бъдеще: „това нищо е съпричастно на всичко… и делимото е причастно на 
неделимото“.“[3:97] Друга много интересна теория на Леонардо е тази за грани-
цата: „Само това знание, което изхожда от понятието граница е истинско зна-
ние: „наука се нарича разсъждението, което изхожда от крайните принципи, 
по-нататък от които вече няма нищо, което да се отнася към дадена област на 
знанието“. В защита на тази си теза, дава пример с геометрията, в чиято основа 
стои точката, като начало за всички построения. „От точката, от това „нищо“ 
възниква пространството, както от нулата – десетиците, стотиците, хилядите. 
Точката и нулата дават понятието как частта може да се окаже равна на цялото: 
„всички тези нищо“ във вселената са равни, по отношение на тяхната субстан-
ция и на тяхната екзистенция, на единственото „нищо“. Нищото е всичко.“[3:97]
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AD NOMINA COLORUM: БЯЛО, ПО-БЯЛО, НАЙ-БЯЛО
Ростислава Г. Тодорова-Енчева1

AD NOMINA COLORUM: WHITE, WHITER, WHITEST
Rostislava G. Todorova-Encheva2

ABSTRACT: Paper deals with the main features of different types of white paint, used in 
painting. It briefly follows the history of pigments, their chemical and pictorial qualities, 
and explains the advantages and disadvantages of each of the white paints that have been 
set in the contemporary pictorial practice. Attention is paid to their onomastics, because the 
text aims to explain the meaning of the popular names of paints, used routinely by artists. 

KEY WORDS: colors, paints, names, pigments, white, painting, Kremserweiss, Zinkweiss, 
Titanweiss 

Изследването е финансирано по проект „Визуални изследвания, форми на сетив-
ност“ № РД-08-85/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски универси-
тет „Епископ Константин Преславски“.

Василий Кандински описва белия цвят като „незвучене“, а неговата ахро-
матичност той оприличава на абсолютното мълчание, но не на мъртвото мъл-
чание на черното, а на мълчанието, което, както би се изразил един теолог, е 
заредено с вътрешна потенция и само на пръв поглед изглежда застинало. За 
да изрази своята дефиниция за същността на бялото, Кандински използва като 
контрапункт мнението на импресионистите: 

“More particularly speaking, white, although often considered as no colour (a 
theory largely due to the Impressionists, who saw no white in nature as a symbol of a 
world from which all colour as a definite attribute has disappeared). 

This world is too far above us for its harmony to touch our souls. A great silence, 
like an impenetrable wall, shrouds its life from our understanding. White, therefore, has 

1 Дължа голяма благодарност на моя съпруг проф. дхн Добромир Д. Енчев, който допри-
несе съществено за качествата на настоящото изследване и то не само по отношение на него-
вата химическа част, а и що се касае до някои от идеите и междупредметните връзки в него.

2 My earnest gratitude is due to my husband Prof. D.Sc. Dobromir D. Enchev who has 
contributed significantly to the qualities of the present study what concerned its chemical part 
and also some of the ideas and successful proffers in it.
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this harmony of silence, which works upon us negatively, like many pauses in music that 
break temporarily the melody. It is not a dead silence, but one pregnant with possibilities. 
White has the appeal of the nothingness that is before birth, of the world in the ice age.”[1] 

Казано с други думи, ако си позволим отново да приложим теологическа 
терминология, белият цвят в теорията на цветовете на Кандински има апофа-
тичен характер и съдържа в себе си онова мълчание, което накратко бихме мог-
ли да наречем мълчание на вечността. 

Той съдържа в себе си едновременно и нищо, и всичко, по същия начин 
по който, безцветната на пръв поглед бяла светлина съдържа в себе си целия 
цветови спектър. Още през 1666 г. Исаак Нютон демонстрира как пречупване-
то на светлината през призма води до нейната рефракция и разкриването на 
цветните ѝ компоненти [2:81]. А Демокрит, през 450 г.пр.Р.Хр. счита белия цвят 
за един от четирите първични цвята: бял, черен, червен и бледожълто зелен. 
Днес знаем, че белият цвят принадлежи към ахроматичните цветове [3:57–59] 
и е най-отразяващият светлината измежду тях, т.е., неговата основна характе-
ристика е светлотата му. Но когато говорим за бялото в контекста на теорията 
и практиката на живописта, вече става дума за неговата белота. Този зареден 
с вътрешно противоречие цвят намира своето приложение в живописта чрез 
употребата на няколко вида бели бои, създадени въз основа на минерали, нату-
рални пигменти и химични съединения, които имат различна степен на белота. 

Според най-популярната в България „Технология на изящните изкуства“ 
на Кирил Цонев, основните и най-пригодни за употреба бели бои са оловната 
бяла, цинковата бяла и варта, а с по-малко приложение са титановата бяла, 
литопонът, баритната бяла, бялата глина, кредата и гипсът [4:190]. За да 
разграничим по-ясно различните видове бели бои според него, ще ги разгле-
даме в рамките на две основни групи: бои, създадени въз основа на химически 
съединения и бои, създадени въз основа на природни материали. Според „Color 
of Art Pigment Database“ на David Meyers, белите пигменти се делят на три ос-
новни групи: „исторически“ бели пигменти и минерални бели пигменти, които 
не присъстват с имената си в Color Index International (CI)3; натурални бели пиг-
менти, които присъстват в CI под името NW (Natural White); и бели пигменти, 
които присъстват в CI под името PW (Pigment White). [5] 

Сравнявайки данните от двете изследвания, ще се опитаме да очертаем 
основните характеристики на най-масово употребяваните в художествената 
практика бели бои. Ще изясним и особеностите в именуването на отделните 
бои, за да улесним читатели, ученици и студенти, в процеса на тяхното запозна-
ване със специфичната терминология на живописта. Ще се водим по структура-
та на текста у Кирил Цонев, допълвайки го с данни от по-съвременни източни-
ци, за да запълним някои нормални празноти в неговото значимо изследване, 
предизвикани от факта, че то е издадено преди цели четиридесет и пет години.

3 Colour Index™ is published by the Society of Dyers and Colourists (SDC) and American 
Association of Textile Chemists and Colourists (AATCC). Данните в базата на David Meyers 
са индексирани според Colour Index™ (third edition, 1997).

Ad Nomina Colorum: бяло, по-бяло, най-бяло



848

Към първата група на най-употребяваните бели бои според Кирил Цонев 
спадат: оловна бяла, цинкова бяла, титанова бяла, баритна бяла и литопон. 

Оловната бяла (Kremserweiss, Kremserweiß) се състои основно от неор-
ганичния пигмент оловен карбонат (2PbCO3.Pb(OH)2) [6], който се добива по 
различни начини и се употребява както за приготвяне на боя, така и за маслен 
грунд за живопис [4:191–194]. Историческите данни сочат, че оловна бяла се е 
употребявала още в дълбока древност, от ок. 400 г. пр. Р.Хр., а Плиний Стари 
и Витрувий през I в.сл.Р.Хр. описват правенето на тази боя от олово и оцет. 
Оловната бяла е масово използвана чак до ХIХ в. [7], когато заради токсичност-
та си и заради високата си цена, бива изместена от цинковата бяла, а през ХХ в. и 
от титановата бяла. Оловната боя дава блестящо бяло, има ниска фоточувстви-
телност, кремообразна текстура, плътна и покривна, не се напуква, съхне бър-
зо и ускорява съхненето и на другите бои, с които е смесена. Недостатъците ѝ 
са на първо място нейната силна токсичност, пожълтяването ѝ, ако се смеси с 
яйчена емулсия и почерняването ѝ, ако бъде изложена на сернисти газове (на-
пример от газена лампа) [4:193]. Michael Douma дава директен пример за това, 
цитирайки един византийски ръкопис от 1220 г., запазен в колекцията на The 
British Library, в чиито миниатюри ангелите изглеждат черни заради реакцията 
на оловната бяла боя с изпаренията от газените лампи, използвани в библиоте-
ката през XIX в. [7].

По отношение на името на оловната бяла Цонев пише, че най-популяр-
ното ѝ название е това с немската дума „кремзервайс“, заради името на немския 
град Кремз, в който се е добивала една от най-добрите бели бои. Като най-ка-
чествена Цонев посочва оловната бяла, добивана в австрийския град Кремниц и 
уточнява, че поради тази причина боята се нарича още и „кремницвайс“ [4:191]. 
Michael Douma обаче изрично посочва, че производството в Кремниц е преус-
тановено през 1938 г., следователно такава боя вече не съществува и употребата 
на името ѝ впоследствие е погрешно [7]. В таблицата на David Meyers, в третата 
група на белите пигменти, които присъстват в CI под името PW (Pigment White), 
присъстват цели 33 пигмента (от PW 1 до PW 33), от които на първо място е 
поставена оловното бяло (PW 1). Авторът изрично уточнява, че пигментът е 
познат под много наименования и изброява цели 65 такива4 [8]. Важно е да спо-
менем, че по-популярното име на оловната бяла боя на немски език е буквално-
то „оловнобяло“ – „блайвайс“ (Bleiweiss, Bleiweiß) [9]. Интересен е фактът, че по-
ради тези изброените исторически факти, липсата на оловна бяла, или нейното 
наличие и състав, са от съществено значение за датировката на произведения на 
изкуството, както и за установяването на тяхната оригиналност. 

Цинковата бяла (Zinkweiss, Zinkweiß) се състои от цинков оксид (ZnO) на 
прах, който се употребява както за направата на боя, така и в някои грундове за 

4 Те произхождат главно от многобройни исторически имена на художници, географ-
ски локации и специфични методи на добиване. Днес тези имена са по-скоро търговски 
термини, но трябва да се има предвид, че при някои от производителите на пигменти все 
още има пряка връзка между името и конкретния начин на създаване на пигмента.

Ростислава Г. Тодорова-Енчева
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живопис, но винаги в комбинация с друг пълнител, заради склонността си към 
напукване. [4:195–197] Историческите данни сочат, че още в края на XVIII в. са 
се търсили начини за заместване на оловната бяла с друга, по-безопасна боя. 
Около 1780 г. френското правителство поставя такава задача на известния хи-
мик Louis-Bernard Guyton de Morveau, който през 1782 г. докладва, че най-до-
брият заместител би бил цинковият оксид, който бил синтезиран в Дижонската 
академия. Съединението е било познато в Древна Гърция още ок. 400 г.пр.РХр., 
но започва да се произвежда промишлено едва през 1845 г. от французина 
Leclaire, а през 1849 г. е одобрен официално като заместител на оловната боя от 
френския министър на обществените дела [10:151–152]. От 1850 г. цинковата 
бяла боя започва да се произвежда масово из цяла Европа [11]. Освен, че не 
е отровна, цинковата бяла има голямото предимство да не се влияе от свет-
лината, както и от сернистите съединения, но е слабо покривна, съхне дълго, 
има склонност към напукване до такава степен, че специалистите препоръчват 
картини, рисувани с нея, да не се навиват на руло [4:195]. 

По отношение на името на цинковата бяла боя Цонев изброява девет 
наименования, но не се спира на нито едно от тях. Освен наложеното между 
художниците име „цинквайс“, той споменава и „хинизишвайс“ (Chinesischweiss, 
Chinesischweiß). Това наименование, означаващо „китайско бяло“, произлиза 
от факта, че през 1834 г. английските производители на бои Winsor и Newton, 
взимайки предвид слабата покривност и дългото съхнене на цинковата бяла, я 
пускат в продажба като боя за акварел под името „Chinese white“ [10:151]. В таб-
лицата на David Meyers, в третата група на белите пигменти, цинковото бяло е 
поставено на четвърта позиция (PW 4). Авторът изброява 25 наименования на 
пигмента, между които, освен вече споменатите „цинквайс“ и „китайско бяло“, 
присъстват и имена като „French white“, „Snow white“ и „Snow Flowers“. По отно-
шение на качествата му, авторът пише, че пигментът притежава леки топли, 
жълтеникави подтонове и понякога се смесва с титаново бяло, за да се използ-
ват предимствата на двете бои [8]. По отношение на смесванията Цонев пише, 
че понякога цинковата бяла се смесва с оловна бяла и се нарича „мишвайс“ 
(Mischweiss, Mischweiß), т.е. „смесено бяло“.

Титановата бяла (Titanweiss, Titanweiß) се състои от титанов диоксид 
(TiO2). По собствените му думи, Кирил Цонев не е разполагал с достатъчно 
данни, за да опише детайлно качествата на титановата бяла боя, затова ѝ е отде-
лил само един абзац, в който казва, че тя е по-покривна от цинковата и по-слабо 
покривна от оловната бяла, съхне по-бързо от цинковата, но по-бавно от олов-
ната. Интересен е фактът, че Цонев цитира проф. М. Дьорнер, според когото 
титановата бяла силно жълтее, когато бива смесена с масла, затова не трябва 
да се употребява за направата на маслени бои и грундове на маслена основа 
[4:197] – становище, опровергано от времето, защото в момента именно ти-
тановата бяла е най-масово употребяваната маслена бяла боя. Историческите 
данни сочат, че въпреки широкото присъствие на титанови съединения в ес-
тествена минерална форма и откриването на химическия елемент титан още 
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през 1791 г., добивът на титанов диоксид като пигмент е плод на технологиите 
на ХХ в. и по-точно от 1908 г., в САЩ и Норвегия [12:296]. Титановата бяла 
боя обаче започва да се произвежда масово от ноември 1918 г. [9], защото едва 
тогава заработва специално изградената във Фредрикщад, Норвегия, фабрика. 
Името на пигмента, произвеждан от нея, е „Kronos Titanvitt“ [12:297]. По отно-
шение на качествата на титановата бяла, трябва да добавим, че забележката на 
Дьорнер е от 1934 г., но дори и тогава, той уточнява, че ожълтяването ѝ от мас-
лото може да бъде поправено с добавянето на цинкова бяла. През 1942 г. Хилер 
съобщава, че титановата бяла е превъзмогнала първоначалните си проблеми 
при добавянето на масло. През 1987 г. става ясно, че единственият подходящ 
пигмент за бяла акрилна боя е именно титановият. В днешно време титанова-
та бяла е единствената бяла боя, която дава блестящо бял цвят, нетоксична е 
и проявява добри характеристики по отношение на съхнене, фоточувствител-
ност и издръжливост [12:303]. 

По отношение на името на титановата бяла боя, Кирил Цонев не дава ва-
рианти освен „титанова бяла“. Наложеното в България име за маслена бяла боя 
обаче от години е „титанвайс“. В таблицата на David Meyers, в третата група 
на белите пигменти, титановото бяло е поставено на шеста позиция (PW 6). 
Авторът изброява цели 53 наименования на пигмента, между които присъстват 
„Aeroweiss“, „Permanent White“, „Santorini White“, „Radiant White“, „Titanox“ и др. По 
отношение на качествата му, авторът пише, че пигментът дава чисто, неутрално 
бяло, с лек син подтон [8]. Навлизането в употреба на термина „титанвайс“ (от 
нем. Titanweiss, Titanweiß) е пример за търсене на удобство чрез преминаване от 
сложносъставен термин, указващ химическия състав на художествения матери-
ал, към еднословен морфолого-синтактичен синоним вариант [13:52, 55]. 

Баритната бяла (Schwerspat, Permanentenweiss) може да се състои от 
естествения продукт минерала швершпат (барит), или от промишлено добит 
бариев сулфат (BaSO₄). Цонев я описва като боя с добра фоточувствителност, 
но не особено покривна и пожълтяваща при употреба с масла. Споменава, че 
поради близостта си по относително тегло с оловната боя, често се използва за 
нейното фалшифициране [4:198]. 

Името на баритната бяла „швершпат“, споменато от Цонев, идва от нем-
ското наименование на минерала барит (Schwerspat), което буквално означава 
„тежък прът“. Баритната бяла, обаче има и други популярни имена, първото от 
които е „баритвайс“ (Barytweiss) [14:47]. В таблицата на David Meyers, в третата 
група на белите пигменти, баритното бяло е поставено на двадесет и първа по-
зиция (PW 21), макар в същата група да присъстват още няколко бели пигмен-
та на бариева основа. Авторът изброява 18 наименования на пигмента, между 
които присъстват „Permalba“ и „Tyrol White“. По отношение на качествата му, 
авторът пише, че пигментът се използва повече като пълнител, предимно при 
бои на водна основа [8].

Литопон е смес от баритна бяла, цинкова бяла и цинков сулфид (ZnS), 
която се употребява основно за направата на пастелни бои. В бои на водна 
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основа чернее, а при бои на маслена основа прави жълти петна [4:197–198]. В 
таблицата на David Meyers, в третата група на белите пигменти, литопонът е 
поставен на пета позиция (PW 5). Авторът изброява 38 наименования на пиг-
мента, между които присъстват „Albanol“, „Porcelain White“, „English White“ и 
„Knight’s White“. По отношение на качествата му, авторът пише, че пигментът 
е по-мътен или по-сивкав от цинковата бяла и титановата бяла и се използва 
повече като пълнител, в гвашови, или евтини бои на водна основа [8]. 

Името на литопона е производно на името на откривателя и първия му 
производител – американския химически концерн DuPont. Важно е да се от-
бележи, че с това название се отбелязват няколко баритни съединения, кои-
то участват в състава на бели пигменти. Химическата формула на литопона е 
(ZnS + BaS04) [14:47].

Към втората група на изброените от Кирил Цонев като най-употребява-
ните бели бои спадат: вар, бяла глина, креда, гипс. 

Варта или варовото бяло се получава при заливането на негасената вар 
(CaO) с вода. Негасената вар се добива от „варовит камък чрез силно нагряване 
с дървени въглища“. Понякога варовикът, от който се добива варта, съдържа 
магнезий и тогава добитата от него вар се нарича „постна“, за разлика от тази, 
която не съдържа магнезий и се нарича „блажна“. Двете, според изследовате-
лите, имат различни качества и се използват по различен начин за определени 
мазилки и за фреско. Гасената вар се оставя да отлежи, като по-дългият срок на 
отлежаването води до подобряване на качествата на варната боя [4:119–120]. 
Варното бяло може да се използва както в течно, така и в сухо състояние, ако 
се смели и смеси с оцет. Употребява се широко във фресковата техника и в ми-
нералната живопис [4:200]. 

В таблицата на David Meyers варовото бяло (Lime White) присъства в пър-
вата група на „историческите“ и минералните бели пигменти, в която намират 
място 11 пигмента. Варовото бяло заема осмата позиция в групата. Авторът го 
описва като смес от калциев хидроксид (Ca(OH)2), познат още като гасена вар и 
по-малки количества калциев карбонат (CaCO3), т.е., варовик. Пигментът дава 
ярко бяло, особено подходящо за фреско, употребява се от дълбока древност и 
винаги е бил толкова популярен, че е познат под много имена: „Armenini’s White“, 
„Bianco di San Giovanni“, „Cennini’s White“, „Portlandite“ и др. [15]. Българското 
име на варта, или варовото бяло, произлиза от името на варовика, от който се 
добива. 

Бялата глина (Kaolin) представлява природен продукт – алуминиев си-
ликат хидроксид (Al2Si2O5(OH)4), който е неразтворим във вода и киселини. 
Каолинът издържа на високи температури, киселини и основи, но задържа вла-
га. Поради особеностите си, се използва не толкова като чист бял пигмент, а 
по-скоро като съставна част в много от земните бои: охра, умбра, зелени зем-
ни, червена охра, в железните окиси, както и в синтетичната ултрамаринена 
синя. Използва се също при производството на гвашовите и пастелните бои 
[4:198–199].
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Името на каолина идва от името на мястото, където за първи път е от-
крит – планините Као-Линг, провинция Янгси, югоизточен Китай [16:214–215]. 
В таблицата на David Meyers, в третата група на белите пигменти, каолинът е 
поставен на деветнадесета позиция (PW 19). Авторът изброява 30 наименова-
ния на пигмента, между които присъстват „China Clay“ и „Porcelain Clay“. По от-
ношение на качествата му, авторът пише, че каолинът дава ярко бяло, с богато 
разнообразие от подтонове [8]. 

Кредата е вид варовик, който се използва като бяла боя още от каменната 
епоха. Кирил Цонев я дели на „лека“ и „тежка“, като леката представлява чист 
калциев карбонат (CaCO3) и служи предимно за пълнител и грунд, а тежката 
креда е естествен продукт, който се добива от залежи. Тя се състои от вкамене-
лости на ракообразни и миди от кредовата епоха и в нея освен калциев карбо-
нат се срещат и други примеси. Най-добра за нуждите на живописта е утаената 
във вода тежка креда, докато неутаената се използва за направата на грундове. 
Служи предимно за темперна и минерална живопис, както и за направата на 
пастелни бои. Кирил Цонев изрично подчертава, че най-долнокачествена от 
тежките креди е сивата креда [4:199–200], за която в други издания на своята 
технология казва, че трябва да се избягва, а на българския пазар тя се продава 
под името „винервайс“. 

В таблицата на David Meyers, в третата група на белите пигменти, креда-
та е поставена на осемнадесета позиция (PW 18). Авторът изброява цели 54 
наименования на пигмента, между които присъстват „Limestone“ и „Alabaster 
White“. По отношение на качествата ѝ, авторът пише, че кредата дава чисто 
бяло до кремаво бяло, с леки подтонове [8]. Според други източници, някои 
от имената му са също „Spanish White“, „Paris White“, „Crete White“ и т.н., според 
мястото на добива му [16:99].

Гипсът е естествен продукт, който се добива от залежи, като кредата. По 
състав той е калциев сулфат (CaSO4) и представлява чисто бял прах, със слаба 
покривност и фоточувствителност. Използва се предимно за пълнител в ан-
глийската червена и хромовите жълти бои, в някои от пастелните бои, но най-
често се употребява в строителството [4:200]. 

В таблицата на David Meyers, в третата група на белите пигменти, гипсът 
е поставен на двадесет и пета позиция (PW 25). Авторът изброява 30 наимено-
вания на пигмента, между които присъстват „Gypsum“, „Plaster of Paris“, „Gesso“, 
„Tera Alba“ и „Alabaster“ [8]. Според други източници, най-разпространеното 
име на този минерал „гипс“ идва от гр. Γύψος, със значение на „изгорен мине-
рал“ [16:184–185].

Сравнявайки данните от различните изследвания, споменахме много-
кратно третата група на белите пигменти и еднократно говорихме за пигмент 
от първата група в систематизацията на David Meyers. За да не нарушаваме ба-
ланса в сравнителния анализ, трябва да характеризираме накратко останалите 
пигменти от първата и втората група на Meyers, някои от които са повече от 
любопитни, макар и не толкова често употребявани. 
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В първата група на „историческите“ и минералните бели пигменти, David 
Meyers поставя 11 пигмента, от които до този момент споменахме само варното 
бяло [15]. Освен него, тук присъстват пигменти като: костно бяло (Bone White), 
получено от стрити кости; керамично бяло (Ceramic White), което се среща в 
Сибир под формата на редкия минерал таусонит, или се синтезира химически; 
диамантен прах (Diamond Powder), който се получава от стрити диаманти; яй-
чена черупка (Egg Shell) – получава се от стрити яйчени черупки;5 еленов рог 
(Hartshorn) – получава се от стрити рога от европейски благороден елен (Cervus 
elaphus); оловен хлорид хидроксид (Lead Chloride Hydroxide) – пигмент, получен 
от минерала лаурионит (PbCl(OH));6 Оловен фосфит (Lead Phosphite) – неор-
ганично съединение, патентовано през 1949 г.;7 манганово бяло (Manganese 
Carbonate) – пигмент, получен от минерала родохрозит, чиито цвят варира 
между бяло и бледорозово; стридено бяло (Shell White) – пигмент, получен от 
стриването на стридени черупки;8 алуминиево бяло (Alumina White) – пигмент, 
получен от стриването на минерала албит;9 

Във втората група на натуралните бели пигменти, които присъстват в 
CI под името NW (Natural White), David Meyers поставя само един [17]. Това 
е гуанин (Guanine) – пигмент, получен от гуаното на някои морски птици. 
Минералът гуанин за първи път е изолиран от птичите екскременти през 1844 г. 
от немския химик Юлиус Бодо Унгер, а получава името си официално през 
1846 г. [18]. Пигментът се получава и от рибешки люспи, предимно от сардина 
и херинга. Познат под още много имена, като „Dew Pearl“, „Essence d‘orient“, „Fish 
Silver“, „Mearlmaid“ и т.н., той присъства в CI под името NW 1 (Natural White 1). 
Дава цвят преливащ от бяло към сребърно, или от жълто до белезникаво бяло, 
с хубав блясък.

Картината на най-употребяваните в живописта бели пигменти опреде-
лено няма да бъде пълна, ако не споменем някои от пигментите и рецептите 
за тяхното смесване, за да се получи бяла боя, присъстващи в зографските ер-
минии, използвани от българските възрожденски иконописци. Любопитни не 
само от гледна точна на сравнителния анализ, с употребата на пигменти от ев-
ропейската и световната живописна практика, те имат собствен поетичен език 
и цветиста терминология. 

5 Използвал се е за акварел и фреско, както и за пълнител в бои на водна и маслена 
основа. През 1557 г. италианският лекар и алхимик Алесио Пиемонтезе го включва в ре-
цептите от своя трактат „Тайните на дон Алесио от Пиемонт“ De‘ secreti del reuerendo donno 
Alessio Piemontese, prima parte, diuisa in sei libri, In Venetia: per Sigismondo Bordogna, 1555.

6 Лаурионитът е открит през 1888 г. в района на град Лаврион в гръцката област 
Атика.

7 Продаван като пигмент от групата на оловните бели под търговското име Dyphos. 
[16:236]

8 Употребява се от векове в японското изкуство, където е познат под името Gofun, 
Gofun Shirayuki, Japanese Pearl White и Mother of Pearl.

9 Получава се и от химичното съединение натриев алумосиликат (AlNa12SiO5), кой-
то дава прозрачнобял цвят с известен зеленикав нюанс.
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В Ерминията на Димитър (Дичо) Зограф няма указания за приготвяне на 
пигменти и различни бои от тях, но за бяло се споменава „оловно белило“. 

Един пасаж, наречен „Рисуване с яйце с всякакво багрило“ гласи: „Добри 
са: оловно белило, чивит, жинжифра, сулиен, кармъз, гюлбахар, синьо и зелено 
пембе, саридамла жълта багра. Всичките тези багрила са добри с яйце“ [19:42]. 

В „Как да грундираш икона“ пък, се казва: „1 ока умъртвен гипс и 100 дра-
ма туткал. Умъртвеният гипс стрий добре“ [19:40].

В Ерминията на Захарий Петрович обаче намираме директно указание за 
правене на оловна бяла боя, озаглавено „Как да правиш топчета от оловно белило“: 

„Вземи олово и го направи на широки колелца. Сложи в гърне оцет и ока-
чи вътре в гърнето оловните късчета, запечати добре гърнето и го постави 
в непрегорял тор, но той да е в топло помещение и нека така стои гърнето 
10 или 15 дни. След това извади оловните късове, изтърси ги на мрамора и ги 
стрий. Постави полученото в широк съд да изсъхне и така ще бъде добър усту-
беч (оловно белило)“ [19:209]. 

На друго място се дават указания за ‚Багрила, които се работят с безир, 
с яйце и със замк“: 

„Бяло багрило. Прост устубеч, церуза, французка, венециански устубеч, 
церуза венецианска, друг устубеч, който е като „лепидес“ – сиреч на зрънца, 
топчици, плакуни (такъв, б. А. В.) е потребен за безира. Фосилис велсцисилис – 
бял варак“ [19:218].

Дори съвсем бегъл опит за превод, използвайки цитираните в настоящ-
ия текст източници на имена на пигменти, показва, че за добиването на хуба-
ва бяла боя иконописецът е смесил цели 5 бели пигмента: проста оловна бяла, 
френска оловна бяла, венецианска оловна бяла и оловен бял пигмент на люс-
пи, който се налага да бъде използван заради безира, който ще направи боята 
маслена. Последните две думи в рецептата са указания какъв пълнител да се 
използва за сгъстяване на боята и с какво да се позлатява – пълнителят трябва 
да е креда, а позлатяването да се направи с бял варак.

Дори само този цитат показва, че българските възрожденски зографи по нищо 
не са отстъпвали в технологичните си знания на своите европейски колеги, имали са 
достъп до същите художествени материали и не са скъпили парите си за най-качест-
вените от тях, което обяснява и дълговечността на изписаните от тях образи. 
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ЦЕНАТА НА ИЗКУСТВОТО:  
ЕДНО „КЪРВАВОЧЕРВЕНО ОГЛЕДАЛО“  

ЗА 1,1 МИЛИОН ДОЛАРА 
Румяна И. Стоилова

THE PRICE OF ART:  
A “BLOODY RED MIRROR” FOR 1.1 MILLION DOLLARS

Rumyana I. Stoilova

ABSTRACT: This paper considers the question about the price of art, ad more precisely 
when and why huge sums are paid for some artworks, while others fall into oblivion, despite 
of their obvious artistic qualities. The focus here is the $ 1.1 million “Bloody Red Mirror” by 
Gerhard Richter and the unfortunate fate of the Russian artist Haim Sutin. 

KEY WORDS: price, sale, abstraction, PR, history, Richter, Sutin.

Живеем в един материален свят, в който всяко нещо може да се измери 
със стойността на парите. Днес на всичко можем да сложим цена и несъмнено, 
на точното място и време, ще се намери и купувач. Можем да си купим буквално 
всичко – от най-прости неща, нужни за битовизма, до най-екстравагантни пре-
живявания. Произведенията на изкуството също са предмет на покупко-про-
дажба. Преди Втората световна война изкуството е било насочено към предста-
вителите на високата класа, интелигенцията и самите художници, но днес вече 
хора от всякакви обществени прослойки, възрасти, религии и националности 
купуват картини. Но съществуват ли реални критерии, които да обосноват це-
ната на една картина? Как се оценяват изкуство и живопис, които в същността 
си не са продукт? Дали цената, която плащаме е за картината като физическо 
проявление, което виждаме в рамката, или заради историята около нея, заради 
харизмата на автора, заради емоцията, която може би предизвиква само и един-
ствено в нас самите. История за милиони или милиони за една история? 

Ще се опитаме да отговорим на този въпрос, като разгледаме една кон-
кретна творба – „Кърваво червено огледало“ на Герхард Рихтер (Фиг.1), продаде-
на за 1,1 млн. долара. Кое в едно на пръв поглед обикновено огледало, боядисано 
в цвят, може да повлияе на ценителите на изкуството, кой го оценява на тази 
висока цена и кой и защо решава да я плати? Има ли значение масовото мнение? 
Защо една такава творба носи реално богатство на автора си днес, а много зна-
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менити художници приживе са тънели в бедност и мизерия и са оценени едва 
след смъртта си? На този фон ще съпоставим живота и творчеството на руския 
художник, творил в Париж – Хаим Сутин, за когото се твърди, че е рисувал гол 
и починал от язва вследствие на постоянния глад, на който е бил подложен. 

Да започнем с това какво представлява изкуството. Трудно е да се даде 
единно, точно и изчерпателно определение за това що е изкуство [1:106–116]. 
Като изходна позиция, все пак, съм избрала едно от определенията за неговата 
същност: „…същност на изкуството, негово съществено основание е матери-
алното отразяване на емоционалните страни на действителността, на общест-
вения живот в художествени образи“ [2:14]. и „Произведението на изкуството 
е продукт на художественото творчество като единство на духовната и прак-
тическата дейност на човека. Те не бива да се отъждествяват. Според научното 
разбиране за материята по начина на съществуването си произведението на 
изкуството е материален продукт на художественото творчество. Въпреки че 
художникът създава тези произведения, ръководейки се от съзнанието си, те 
съществуват обективно, т.е. извън и независимо от съзнанието на хората. Вли-
зат в общественото битие, съхраняват се в историческото развитие на обще-
ството и се възприемат с помощта на сетивата (зрение, слух, осезание), докато 
съзнанието на художника и творческият процес изчезват заедно с него“ [2:9].

Накратко можем да обобщим, че разбирането за изкуство варира в доста 
широки граници и има различни интерпретации, които зависят от културата, 
времето, движението, или обществото, а защо не и от възможността авторът 
сам да определи дали е правил изкуство според своето разбиране за такова. И 
в този смисъл, ако разбирането за изкуство е толкова широко, какви биха били 
критериите за определянето на паричната стойност на една картина?

Според Любомира Попова („Fineluart“), „и цената на картината, и стой-
ността на изкуството са понятия, които не се изчерпват единствено с оценката 
им относно евентуалната продажба на художественото произведение, тъй като 
то в същността си не е продукт“ [3].

Попова очертава една рамка от критерии, която включва следните фактори:
– стил, вид изкуство, жанр, техника, размери, възраст, носител (платно, 

дърво, фазер, картон) – второстепенни фактори, но не за подценяване;
– дали е оригинал, репродукция, авторско копие, част от серия, дали е 

правено на ръка, или е серийно производство – един от най-сериозни-
те критерии;

– името на художника, дали е класик, дали е популярен в конкретния 
момент;

– биографията и медийното присъствие на артиста;
– къде и как се продава – дали е в галерия с твърда цена, или на търг, 

колко е известна самата галерия;
– естетическата и емоционална стойност на картината; 
– идеята на картината и дълбочината на концепцията ѝ. Понякога кон-

цепцията е ясна и недвусмислена за публиката, а в други случаи пос-
ланието е твърде абстрактно и достига единствено до критиците и до 
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други артисти. Несъмнено, какво иска да внуши авторът е субективен 
фактор. Особено в абстрактното изкуство, където в една картина мо-
гат да се прочетат крайно различни образи, емоции и идеи. 

Много красноречиво се изказва и българският художник Павел Митков 
в едно интервю: „Картините си рисувам бързо, просто защото иначе няма да се 
получи това, което прави най-силно впечатление на всички и което генерира ми-
сли и емоции в душите на хората по необясним начин. Смятам, че нещо, което е 
обмисляно дълго, в което са вложени прекалено много съмнения и мисли, няма 
същия ефект като онова, което е излязло за минути и е спонтанно създадено… 
Най-харесваните картини са тези, които са най-бързо създадени. Те съдържат 
онзи чист детски ентусиазъм, нережисиран, непрограмиран от живота. А хората 
имат нужда да видят нещо по-различно, да се върнат към детството си, или да 
отидат към по-философската част от живота, където чистият материализъм няма 
такова отражение… Това, че нещо е създадено бързо, не означава, че трябва да е 
евтино. Това, че е създадено бавно и трудно, не означава, че трябва да е скъпо“ [6].

Макар да говори конкретно за своето творчество, общовалидни са ду-
мите му, че в изкуството хората търсят различното, търсят емоцията, търсят 
отражение на себе си, на своите спомени, мисли, житейски опит. Митков казва 
също, че „…картините не се продават. Картините се купуват“ [6] като визира 
това, че е изключително важна аурата на автора, която обгръща творбата. Ку-
пувайки дадено произведение на изкуството, ние вземаме и част от енергията 
на този, който го е създал. В този ред на мисли, като че ли в днешно време най-
скъпите творби на живи автори се оценяват като такива не толкова по съдър-
жанието им, колкото по точно тази необяснима енергия, която витае около тях. 

Фиг. 1 “Spiegel, blutrot”, colour-coated glass, 1991, Gerhard Richter, 215 cm x 170 cm, 
Catalogue Raisonné: 736-3 
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Нека да разгледаме една конкретна творба на германския художник Гер-
хард Рихтер – „Spiegel, blutrot“ („Кърваво червено огледало“), продадена през 
2009 г. за 1.1 милиона долара (Фиг.1). Всъщност, това наистина е едно огледало, 
боядисано в червен цвят. Абстрактно произведение на изкуството или просто 
боядисано огледало? 

Факт е, че много от произведенията на съвременното изкуство не могат 
да бъдат разбрани без пояснения и разбиране на контекста. Зрителят трудно ще 
възприеме продукцията, когато се изправи срещу нея сам. Обикновено просто 
решава дали му харесва, или не, например цветът на картината, или компози-
цията. Цялото съдържание, което самият творец включва в работата си, остава 
недостъпно за зрителя, когато той я гледа просто като картина. Абстрактното 
изкуство не може да съществува извън контекста. Трябва да се разбере логи-
ката на развитието на автора и неговата работа, обстоятелствата, при който е 
създал произведението, налага се дори зрителят да може да погледне в себе си, 
за да стигне до абстракцията. И в същото време, тя не е задължителна. Може да 
видим това, което се вижда и да разчетем това, което ние искаме. Сякаш е на-
правена наполовина и търси този, който ще ѝ добави собствен контекст. В този 
смисъл може да се каже, че всеки зрител е съавтор в голяма степен, защото в оп-
ита си да го разбере, той добавя значения и вариации на произведението. Така 
че може би контекстът на едно произведение на изкуството е неговото ядро, а 
не негово допълнение? За да успеем да разберем стойността на „Кърваво черве-
ното огледало“ на Рихтер, нека да видим накратко кой е авторът.

Фиг. 2 „Vermalung (Grau)“, 1972, Gerhard Richter, oil on canvas, 70 cm x 55 cm., 
Catalogue Raisonné: 330-2 
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„Герхард Рихтер – един от най-известните майстори на съвременната 
живопис. Роден на 9 декември 1932 г. в Дрезден. От 1948 до 1951 г. се обучава 
в художествено училище в Цитау, след това през 1952–1956 г. и във висшето 
училище за изобразително изкуство в Севиля. През 1961 г. емигрира в Западна 
Германия, където продължава образованието си в Академията за изкуства в 
Дюселдорф (1961 — 1963). Герхард Рихтер започва да работи със Сигмар Полке 
в духа на поп-арта. Следващите петнадесет години Рихтер е работил на гра-
ницата между живопис и фотография. Първата изложба на Герхард Рихтер 
се провежда през 1963 г. в празен павилион в Дюселдорф, но вече през 1967 г. 
творчеството му е отбелязано с наградата Junger Westen. През 1970-те годи-
ни на Рихтер, автор на серия от картини, в духа на минимализма, озаглавени 
„Vermalung (grau)“ или „Сиво“ (Фиг. 2), която представлява плоски, черно-бели 
повърхности. През 1972 г. Рихтер е представял изкуството на Германия на Ве-
нецианското биенале. Първата самостоятелна изложба на творбите му в САЩ 
е през 1973 г. В края на 70-те и началото на 80-те години Рихтер продължава да 
създава абстрактни платна, понякога цветни, понякога само сиви. Художникът 
изследва изразителните средства на живописта, обръщайки се към нея на всич-
ки етапи от своето творчество. Творчеството на Рихтер съчетава традицията 
на реализма с поп-арта, неформалната живопис, от последните модни течения 
на абстрактния експресионизъм и фотореализма. Рихтер разбира живописта 
като търсене на реалността на днешния ден. През 1981 г. Герхард Рихтер по-
лучава наградата Arnold Bode, а през 1985 г. – и наградата Oskar Kokoschka. От 
този момент нататък работите на художника могат да се видят във всички най-
големи изложбени зали в света. През 2002 г. открива голяма ретроспективна 
изложба, наречена „Forty Years of Painting“ в Музея на модерното изкуство в 
Ню Йорк. Изложбата представя 188 експоната – безпрецедентен брой произве-
дения за експозицията на съвременен художник. Негови творби са включени в 
колекциите на най-големите музеи на Европа. През 2005г. оглавява списъка на 
най-скъпите майстори на съвременната живопис“ [5].

Можем да чуем много мнения от типа: „Всеки може да боядиса едно ог-
ледало в червен цвят“, или „Това все едно го е рисувало дете“ и други. Но, ко-
гато се запознаем с живота и творчеството на автора, можем да видим, че има 
известна разлика дали този човек ще боядиса огледалото, или ще го боядисам 
аз, например. Зад това огледало има дългогодишна история, обвързана с изоб-
разителното изкуство, има опит, има личен стил, има години търсене на начин 
да изразиш себе си, идеите и разбиранията си, както за изкуството, така и за 
живота като цяло. Има признания, отличия и награди, участия в изложби, в 
световни галерии и музеи. И ето тук разбираме, че не е толкова скъпо само по 
себе си огледалото, а историята зад него. Аурата, създадена от образа на ця-
лостното творчество на автора. Не се продава огледало, а се продава Рихтер. 
Частица от художника и човека. 

В такъв случай, съвременните творци може би са късметлии, че богати-
те хора днес инвестират огромни суми в тяхното изкуство. През различните 
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времена можем да видим историите на много художници, които буквално са 
гладували, а днес картините им струват милиони. Такъв е примерът с руския 
художник Хаим Сутин, творил в Париж – митична личност, за която се носят 
много легенди. Но, не е легенда, а достоверен факт това, че през 2016 г. карти-
ната му „Бычья туша“ („Труп на бик“) е продадена за 28,165 млн. долара (Фиг. 
3), „Камердинер“ – за 16,9 млн. долара, „Малкият сладкар“(Фиг. 4) – за 18 млн. 
долара и „Невеста“ – за 15,6 млн. долара. 

Фиг. 3 „Бычья туша“, 1924, Хаим Сутин, масло, холст, 140.3×107.6 см. 

„На фона на тези баснословни суми, звучи ужасно реалната история на 
Сутин – рисувал гол, защото не отделял пари за дрехи – с мизерните си сред-
ства купувал бои и четки, често заспивал гладен и умрял след операция на ув-
редения си от глад стомах.

Днес много колекционери по света считат Сутин за равен на Ван Гог, Мунк 
и Пикасо. Приживе художникът не се приобщава към нито едно от модните за 
времето авангардистки движения – има собствен почерк на рисуване, макар 
да минава за авангардист. Ето как го описва негов съвременник: „Всичките си 
картини рисуваше гол. Рисуваше храната, преди да я изяде. Не я докосваше, 
преди да я нарисува, дори да е много гладен. С жените се държеше смехотвор-
но, изглеждаше неугледно, а около него винаги цареше безпорядък“. Сутин е 
от онези руски художници, които в годините на Октомврийската революция, 
напускат Русия и заминават за Париж. Там започват да ги наричат „френски“ 
художници, макар той винаги да подчертавал, че е руснак.

Хаим Соломонович Сутин почти до наши дни е непознат в родината си 
и прочут по света. В момента негови картини има в галериите на цяла Западна 
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Европа и Америка. Платна на художника се появяват в аукционите и за тях се 
провежда щуро наддаване. Както стана ясно, Сутин имал една особеност – да 
рисува гол. Но това той правел не защото бил ексхибиционист, напротив – бил 
доста срамежлив човек. Не искал да си цапа дрехите, защото нямал пари за об-
лекло. Всъщност, мизерните му средства често не стигали и за храна. История-
та на живота му, извън творчеството, е белязана с една дума – лишение.

Сутин заминава за Париж съвсем млад, с надеждата да му провърви и 
да стане известен. Вместо това, в продължение на дълги години води мизерен 
живот. Натурщици на платната му ставали парижки проститутки и бродяги. 
Често рисувал и трупове на животни, които гледал в кланица срещу жилище-
то си. Трескаво рисувал и продавал работите си за дребни стотинки. В Париж 
се сближава с Амедео Модиляни, с когото стават близки приятели. Модиляни 
считал Сутин за гений и без всякаква професионална завист, буквално го взел 
под крилото си – грижел се за него, запознавал го с важни хора, научил го на 
елементарни маниери в обществото и дори му нарисувал портрет. В един мо-
мент Сутин става ярка фигура сред художниците от т.нар. Парижка школа.

Фиг. 4 „Малкият сладкар“,1927, Хаим Сутин, масло, холст, 76,5 x 68,9 см.

След десет години на лишения и душевни терзания, най-сетне изгрява и 
звездният му момент – през 1923 г. в Париж пристига американският меценат и 
колекционер Алберт Барнс и купува 60 работи на художника, срещу 2000 франка. 
Благодарение на него, Сутин става известен и в Америка. Богатството и славата, 
обаче ни най-малко не променили нито бита, нито характера на Сутин. Той ви-
наги бил толкова объркан в обществото, че никога не знаел как да се домогне до 
онзи успех, който да му носи и пари. Вероятно всичко това е дало отпечатък и 
върху картините му, защото някои изкуствоведи се изразяват за тях с: „Болезне-
но е да ги гледаш!..“ От платната на Сутин наистина лъхат тъга и безнадеждност.
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Заради постоянното гладуване, художникът страдал от болки в стомаха. 
Откриват му язва и през 1943 г. го оперират, но се оказва късно. Сутин умира в 
тежката обстановка на война, когато Париж е окупиран от немците. Пабло Пи-
касо, Жан Кокто и Макс Жакоб изпращат художника до вечното му жилище“[4].

В крайна сметка, според мен, всичко е въпрос на т. нар. PR. Днес рекламата 
владее съзнанието на потребителя. Разбира се, не във всеки случай познавачът 
на изкуството и купувачът на картини гледат на художествените произведения 
като на стока, или на автора като на бранд, но все пак, когато става въпрос за 
такива големи суми, е ясно, че картината е повече инвестиция, отколкото украса 
на стената. В случая със Сутин виждаме как едни и същи произведения не стру-
ват почти нищо, докато авторът им е жив и едва след смъртта му биват продава-
ни за милиони. Добър PR от страна на колекционера, пръв притежаващ негови 
платна, може би? Но ето, че отново се продава историята – за тежкия живот 
на художника, за страданията, през които е минал, за близостта му с известни 
художници като Пикасо и Модиляни. Тези фактори биха могли да бъдат използ-
вани по най-добрия начин, за да оформят една истинска история за милиони. 
Както при Рихтер, така и при Сутин. Важно е кога, къде и кой ще я разкаже.
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ЕФЕКТИВНИТЕ ПРАКТИКИ ЗА РЕШАВАНЕ НА 
КОНФЛИКТИ – ЗНАЧИМ РЕСУРС ЗА ОСИГУРЯВАНЕ 
НА ПРИОБЩАВАЩА СРЕДА В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

„САВА ДОБРОПЛОДНИ“, ГР. ШУМЕН
Румяна Цв. Буковалова

EFFECTIVE CONFLICT RESOLUTION STRATEGIES – 
A KEY SOURSE FOR PROVIDING SUPPORTIVE 

ENVIRONMENT AT SAVA DOBROPLODNI  
SECONDARY SCHOOL
Rumyana Ts. Bukovalova 

ABSTRACT: The aim of this report is to present key elements for creating supportive en-
vironment at Sava Dobroplodni Secondary School, city of Shumen; activities realized in 
order to evaluate levels of school aggression and harassment among classmates, elements 
of conflict structure, conflict functions as well as the effective methods and strategies for 
conflict resolution at school. 

KEY WORDS: school, supportive environment, relationships with classmates, conflict, con-
flict resolution.

„Социалният и научният въпрос не се състои в това как да отстраним 
или да предотвратим конфликта – защото подобно отстраняване е невъзмож-
но – а как да живеем в оживен спор, вместо в смъртоносна караница“ [1].

Законът за предучилищното и училищното образование регламентира 
приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование. 
С влизането в сила на ЗПУО от 01.08.2016 година в институциите от систе-
мата на предучилищното и училищното образование приобщаващото обра-
зование беше определено като „процес на осъзнаване, приемане и подкрепа 
на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от по-
требности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресур-
си, 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“ [2].
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Механизмите за прилагане на приобщаващо образование са разписа-
ни подробно в държавния образователен стандарт – Наредбата за приоб-
щаващото образование [3]. Общата и допълнителна подкрепа за личностно 
развитие, която се предоставя в Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. 
Шумен, следва изискванията на ЗПУО и НПО и осигурява на децата и уче-
ниците подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие 
на способностите и уменията им и за включването и участието им в общност-
та на училището. В началото на учебната година със заповед на директора 
се назначава координатор за организиране и координиране на процеса на 
осигуряване на общата и допълнителна подкрепа. Сформират се необходи-
мите екипи от учители и други педагогически специалисти като психолог, 
логопед, ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора и др. През из-
миналата 2018/2019 учебна година бяха проведени 550 срещи на екипи по 
повод на осигуряване на подкрепа на 377 ученици. Бяха организирани 261 
часа консултации и допълнително обучение на учениците по учебните пред-
мети, идентифицирани като затрудняващи ученика, и за ученици, които са 
напреднали по даден учебен предмет. Прилагат се диференцирани подхо-
ди за обучение, които дават различни възможности за индивидуализиране 
и групиране на потребностите на учениците и насочване на обучението в 
най-голямо съответствие с тях. Провеждат се групови и индивидуални дей-
ности по кариерно ориентиране и индивидуално консултиране. Учениците 
се поощряват с морални и материални награди: връчват им се грамоти и се 
изпращат благодарствени писма до семействата им за реализиране на из-
следователски проекти, високи постижения в учебната дейност и участие в 
занимания по интереси, излъчват се първенец на випуска и профила, които 
получават и финансова награда, ежегодно непосредствено преди 24 май на 
церемонията „Сава академия“, се връчват грамоти от името на училището и 
Сдружение с нестопанска цел „Училищно настоятелство при СУ „Сава До-
броплодни“ на учениците, които през годината са се класирали на призови 
места на международни, национални и регионални конкурси, състезания, 
фестивали и олимпиади, участвали са в училищни прояви или са проявили 
гражданска доблест. В училището целогодишно се обновява библиотечният 
фонд, учебно-техническото оборудване, в.т.ч. и компютърните кабинети. За-
купуват се нови книги и оборудване: компютри, интерактивни дъски, учеб-
но-техническо оборудване. Осигурен е достъп на учениците до медицинско 
обслужване и програми за здравословен начин на живот, организирани са 
занимания по интереси в 87 групи, клубове, секции и др. Ученици от други 
населени места при необходимост се настаняват в общежитие. Разработени 
са две индивидуални учебни програми за допълнителна подкрепа за уче-
ници със специални образователни потребности. Изготвени са съвместно с 
учениците правила за поведението им в паралелката и групата. Разглеждат 
се теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното обра-
зование в часа на класа, в заниманията по интереси и във факултативните 
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часове, реализират се ефективни дейности за партньорство с родителите: 
родителски срещи, отбелязват се празници с участието на деца и родители, 
спортни прояви, съвместни посещения на културни забележителности, Ве-
ликденски дарителски базар, обучение в коучинг умения, група за позитив-
но родителство, консултации с психолог и др. 

Планират се и се реализират дейности за развитие на компетентно-
стите на всички членове на училищната общност за запознаване с различ-
ните форми на насилие и с техники за преодоляването им. Провеждат се 
кампании срещу насилието, агресията и тормоза в училището, организират 
се спортни събития за утвърждаване на принципите на честната игра и не-
насилие, работи се за формиране у децата и учениците на умения за общу-
ване чрез използване на игрови методи и техники, извършват се проверки 
по жалби и сигнали, свързани с агресия и посегателство на и между деца и 
ученици. Планират се и се реализират дейности по превенция и интервен-
ция въз основа на Механизма за противодействие на училищния тормоз [4] 
между децата и учениците в училище. В началото на всяка учебна година 
всички ученици, учители, служители и родители се запознават с Механи-
зма, който дефинира две понятия – насилие и тормоз, като понятието на-
силие е надградено с разбивка на отделните видове насилие – физическо, 
психическо, сексуално и пренегбегване (според Правилника за прилагане на 
Закона за закрила на детето). Провеждат се консултации с педагогически 
съветник, психолог и социален работник. Учениците се включват в групови 
форми за работа за превенция и начини за справяне с афективни състоя-
ния при прояви на агресия, за развитие на сензитивността към насилието и 
тормоза, възпитаване на уважение и толерантност и начини на реакция при 
неприемливо поведение. При провежданите срещи с родителите темите са 
във връзка с поведението на децата, мерките, които училището предприема 
и наложените санкции. Поведението на децата след тези действия на специа-
листите се проследява. Провеждат се срещи с учителите и съучениците им. В 
ситуации на насилие и тормоз се предоставя подкрепа на всички участници. 
Училището е изградило система на взаимодействие с Комплекса за социални 
услуги за деца и семейства – Шумен за превантивни дейности и интервен-
ция. Наред с тези форми в СУ „Сава Доброплодни“ се прилагат много други 
приобщаващи практики – изграден е механизъм за анализ и проследяване 
на състоянието и ефективността от дейностите, изготвени и достъпни на 
сайта на училището са Практически насоки за действията, които учители и 
ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други 
критични ситуации, проведени са обучения на класните ръководители за 
изграждане на капацитет за справяне с насилието, действа етичен кодекс на 
училищната общност. 

Координационният съвет за справяне с насилието и тормоза, класните 
ръководители и Комисията за превенция на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетни към СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен, в нача-

Румяна Цв. Буковалова



867

лото на всяка учебна година провеждат проучване сред учениците от учебното 
заведение във връзка с установяването на нивото на насилие и тормоз. В про-
учването през месец октомври 2018 г. участваха 447 ученици на възраст 14 –19 
години. 155 от тях са момчета и 282 – момичета. В рамките на един учебен час на 
учениците бе предложен „Въпросник за тормоза от връстниците в училище“, 
разработен от Пламен Калчев от Софийския университет „Свети Климент Ох-
ридски“ (Приложение 4 към Механизма за противодействие на тормоза и наси-
лието в институциите в системата на предучилищното и училищното образо-
вание). Учениците бяха запознати предварително със значението на понятието 
„училищен тормоз“ и неговата специфика спрямо конфликтите, караниците и 
другите видове проблемни взаимоотношения. Учениците бяха насърчени да 
бъдат откровени и спокойно да отбелязват отговорите си върху листа. Беше 
им обяснено, че проучването е анонимно и резултатите от него ще помогнат за 
справяне с проблема, ако съществува такъв. 

18% от учениците, участвали в анкетата, дават положителен отговор на 
въпроса „Има ли в класа ученици, към които останалите се отнасят зле: обиж-
дат ги, подиграват им се, блъскат ги грубо или ги удрят, разпространяват за тях 
клюки, слухове, изключват ги от нещата, които останалите правят заедно?“

5% от учениците са отговорили, че почти всеки ден са били свидетели на 
лошо отношение към друг ученик. 

14% споделят, че това се случва от време на време, 24% – рядко и 56% ми-
слят, че няма такова отношение в техния клас.

Според преобладаващото мнение на учениците, най-често агресията се 
изразява в обиди (обиждат, псуват, измислят неприлични прякори); в дразнене 
и говорене зад гърба (разпространяват се неверни неща, клюки). На четвърто 
място са удрянето и блъскането. Местата, където агресията се реализира, спо-
ред учениците (по ред на броя избори), обикновено са: класната стая, коридора, 
на улицата, в двора на училището, в тоалетните, пред кафето. 

Значим ресурс за осигуряване на приобщаваща среда в средното учили-
ще е своевременното решаване на възникналите конфликти. Поведението на 
децата в училище е продукт на различна култура, жизнен опит и социален 
контекст. Те имат различни ценности и възприятия, цели и очаквания. Пред 
тях стоят различни предизвикателства. За да ги достигнат, децата влизат в 
отношения на сътрудничество, но също така и в отношения на конкуренция. 
Двата процеса винаги протичат паралелно. Конфликтът е част от отноше-
нията между децата. Понятието „конфликт“ (лат. conflictus – стълкновение, 
сблъсък), произлиза от „con“ – със и „fligo“ – блъскам. Конфликт е стълкно-
вението на поне две противоположности, сблъсък на интереси, действия, 
наставления, разбирания и др. При възникнали конфликтни ситуации е ва-
жно да се реагира веднага след получаване на информацията, като се отчитат 
индивидуалните потребности на всяко дете, въвлечено пряко или косвено в 
ситуацията, като се прилага принципът на най-добрия интерес на детето. По-
голямата част от конфликтните ситуации, преминали в насилие и тормоз, могат 
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да бъдат овладени от учителите, а някои – от самите деца. Всяка намеса изисква 
внимателна преценка на ситуацията и нейната тежест. Необходимо е да се зала-
га на екипната работа.

За да можем да реагираме адекватно в ситуация на конфликт, е добре да 
познаваме неговата структура и функции. В своя учебник „Конфликтология“ 
Красимир Марков [5] определя основните структурни елементи на конфликта: 
„1. Субекти и участници в конфликта; 2. Обект на конфликта; 3. Представа за 
ситуацията; 4. Мотиви на конфликта; 5. Действия в условията на конфликт; 6. 
Енергетика на конфликта.“ 

М. Николова и Б. Михалева [6] представят субектите и участниците в 
конфликти в училище и очертават влиянието на факторите на средата върху 
техните мотиви и незадоволени потребности: „ученик-ученик“, „ученик-учи-
тел“, „ученик-родител“, „учител-родител“. Във всяка една от тях е възможно да 
има разновидности с участието на повече от един субект за всяка от конфликту-
ващите страни. В първата конфигурация участниците са равнопоставени, но в 
другите не е така. Налице е различна позиция в йерархията на семейните и фор-
малните отношения в училище, в които учениците и учителите са включени.

Разновидности на конфликта от конфигурация „ученик-ученик“:
• „ученик–ученик, учещи в един клас, на една възраст;
• „ученик–ученик“ от едно и също училище, но от различни класове, а 

понякога и възраст;
• „ученик–ученик“ от различни училища;
• „ученик–група ученици“ от един клас;
• „ученик–група ученици“ от различни класове на едно училище;
• „ученик–група ученици“ от различни училища.
Разновидности на конфликта от конфигурация „ученик–учител“:
• „ученик–учител“, при условие че учителят преподава на ученика;
• „ученик–учител“ от едно и също училище, но учителят не преподава на 

ученика;
• „ученик–учител“ от различни училища (среща се епизодично).
• „учител–учител“. 
В конфигурация „ученик–родител“ могат да бъдат откроени следните 

разновидности на конфликта:
• „ученик–родител“, когато отношенията между тях са изградени на ос-

новата на опеката като тактика на семейното общуване. Това означава, че ро-
дителите подкрепят детето си и му оказват помощ, понякога дори го обсебват 
в това. За тях е важно детето им да успява в училище и затова го освобождават 
от всички ангажименти в дома и семейството. За отбелязване е, че това не е 
желание на самото дете. Много често с тези прекомерни грижи, без да съзна-
ват, родителите потискат желанието на детето в семейството за проява на са-
мостоятелност и активност. Оказва се, че те не познават собственото си дете, 
защото в дома то е смирено и изпълнява желанията им, защото това му осигу-
рява комфорт, но в училище е активно, поема отговорности, изпълнява задачи. 
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Узнавайки за това, родителите често си мислят, че тяхната рожба изпълнява 
нарежданията на учителите под натиск. Така този тип отношения „ученик–ро-
дител“, макар да са изградени на основата на обич към детето, могат да доведат 
до възникване на конфликти между учителя и родителите.

• „родител–ученик“, когато отношенията са изградени на основата на 
конфронтацията като тактика на семейното общуване. Същността на тези от-
ношения се изразява в пълна незаинтересованост от страна родителите за тях-
ното/техните деца. Последните се чувстват сами и самотни и знаят, че никога не 
могат да разчитат на родителите си. По-често конфликтите, в които те влизат, 
са с родителите им и много по-рядко с учители. Това е така, защото именно в 
учителите те преоткриват хората, които са загрижени за тях и за бъдещето им. 
Възможни са и други прояви в поведението на такива ученици. Разочарова-
ни от отношението на родителите си към тях, те се настройват негативно към 
всички възрастни, с които влизат в актове на общуване. В този смисъл се проя-
вява агресия, провокирана в семейството, но насочена към учители, а понякога 
и към съученици и др.

• „родител–ученик“, когато отношенията са изградени на основата на 
диктата като тактика на семейното общуване. Тук проблемите са наистина го-
леми и се свързват с безпрекословно налагане волята на единия или двамата 
родители над детето/децата в семейството. Диктатът върви най-често и с до-
машно насилие, където детето се оказва непосредствена жертва (понякога и 
опосредствана, ако е свидетел как се проявява насилие над други членове на 
семейството). У такива деца може да се формира активна агресия, която те про-
явяват в отсъствието на родителя насилник към други членове на семейството, 
към съученици, а понякога и към напълно непознати хора. Има и други ситу-
ации, при които детето жертва формира у себе си пасивна агресия, която се 
реализира в автоагресия или пълно „затваряне“ в себе си.

• „родител–ученик“, когато родителите живеят в чужбина, а ученикът е 
оставен на грижите на баба и дядо или други роднини. Прекъсването на връз-
ката родител–дете в тези случаи може да формира много негативни преживя-
вания у детето и да доведе до редица и чести конфликти с други деца, чиито ро-
дители са тук и са с децата си. Този проблем е наистина сериозен за настоящия 
момент в България, когато много семейства са разделени с децата си, най-вече 
поради финансови причини. Оказва се, че такива деца се нуждаят в много по-
голяма степен от родителите си, отколкото от парите им.

• „родител–ученик“, когато родителите са разведени и детето живее при 
единия от тях. Такива деца се научават да манипулират родителите си и се полз-
ват от ситуацията, като се облагодетелстват от чувството им за вина, че са се 
разделили. Възможно е самите родители да започнат да се надпреварват в „ку-
пуване“ на вниманието и обичта на детето си и така да го комерсиализират.

• „родител–ученик“, когато родителят е с многократно завишени изиск-
вания към детето си, но то няма възможности да ги покрие. Много често, за да 
се спаси от наказанията на родителите, детето прехвърля вината за недобрите 
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си оценки върху учителя, като го представя като лош, прекалено строг и като 
„заяждащ се“ с него. Това е повод за възникване на конфликти между родители 
и учители.

Конфликтът трябва да се разглежда като част от живота на всеки чо-
век, като нормален продукт на разнообразието в ценностите и убежденията, 
в нагласите и възприятията, в конкурентните интереси на хората. Погрешен 
възглед е, че конфликтът непременно трябва да завърши със загуба за едната 
страна и победа за другата. Конфликтът трябва да бъде решен по начин, който 
удовлетворява всички участници, за да се чувстват всички победители.“

Красимир Марков [5]: формулира следните функции на конфликта:
Конфликтът изпълнява социални функции, които могат да бъдат поло-

жителни и отрицателни. Дали конфликтът действа позитивно или негативно, 
се обуславя от социалната среда. В свободно структурираните групи, в които 
конфликтът се приема за норма, съществуват разнообразни механизми за не-
говото регулиране и като правило той допринася за динамизъм и възприемчи-
вост към прогреса. В тоталитарно организираната социална група, конфликтът 
по принцип не се признава като такъв, а ако случайно възникне, единственият 
механизъм за неговото разрешаване е чрез сила.

Кои позитивни функции на конфликта са характерни за откритите соци-
ални групи:

– конфликтът разкрива и разрешава противоречия и с това способства 
за общественото развитие. Своевременно откритият и разрешен кон-
фликт може да предотврати по-сериозни конфликти, водещи до тежки 
последствия; 

– в откритата група конфликтът изпълнява функция на стабилизация и 
интеграция на вътрешногруповите и междугруповите отношения, сне-
ма социалното напрежение;

– конфликтът увеличава интензивността на връзките и отношенията, 
стимулира социалните процеси, дава на обществото динамизъм, по-
ощрява творчеството и иновациите и в този смисъл е фактор за об-
ществения прогрес;

– намирайки се в състояние на конфликт, хората по-ясно осъзнават как-
то своите, така и противниковите интереси. Това позволява по-пълно 
да се изяснят съществените обективни причини, проблеми и противо-
речия в развитието;

– конфликтът дава възможност да се получи информация за околната 
социална среда и съотношението между силовия потенциал на кон-
фликтуващите формирования;

– външният конфликт дава възможност за вътрешногрупова интегра-
ция и идентификация, укрепват груповата кохезия, мобилизира въ-
трешните ресурси и помага от една страна да се намерят приятели и 
съюзници, а от друга да се изяснят враговете;
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– вътрешният конфликт изпълнява следните функции: създаване и под-
държане на баланс на силите; социален контрол за съблюдаването на 
общоприети правила, норми и ценности; създаване на нови социални 
норми; адаптация и социализация на индивидите и групите; образу-
ване на групи и установяване и поддържане на техните нормативни и 
физически граници; установяване и поддържане на относително ста-
билна структура на вътрешногруповите и междугруповите отноше-
ния; установяване на неформална йерархия в групите и обществото, в 
това число и определяне на неформалните лидери;

– конфликтът изяснява позициите, интересите и целите на участниците, 
и по този начин способства за балансирано решение на възникващите 
проблеми.

Същевременно социалните конфликти имат негативни функции, когато:
• водят до хаос и нестабилност;
• обществото не е в състояние да осигури ред и мир;
• противоборството се води с насилствени методи;
• като последствия на конфликта са налице големи материални и морал-

ни загуби;
• има опасност за живота и здравето на хората. Освен негативните и по-

зитивните функции, които конфликтите играят, от гледна точка на со-
циалната среда и обществото, те имат такива функции и по отношение 
на участниците в конфликта.

Позитивни функции на конфликта по отношение на участниците в него:
• конфликтът пълно или частично отстранява противоречия, възниква-

ли в резултат на несъвършенството на действието на много фактори, 
което означава, че той разкрива нерешените въпроси;

• конфликтът позволява по-дълбоко да се оценят индивиуалнопсихоло-
гическите особености на хората, участващи в него. Той подлага на про-
верка ценностните ориентации на човека, относителната сила на него-
вите мотиви и тяхната насоченост, формира психологическа устойчи-
вост към трудни ситуации;

• конфликтът позволява да се отслаби психичното напрежение. Кон-
фликтното взаимодействие, когато е съпроводено с емоционална реак-
ция, освен че може да има негативни последствия, като правило води 
до снемане на емоционалното напрежение и последващо снижаване на 
интензивността на отрицателните емоции;

• конфликтът служи като източник на развитие на личността, тъй като 
човек разширява възможностите си и усъвършенства методите си за 
взаимодействие с околните и същевременно придобива социален опит 
за разрешаване на трудни ситуации;

• конфликтът може да подобри качеството на индивидуалната дейност;
• когато човек отстоява справедливи цели в конфликт, това води до по-

вишаване на авторитета му сред околните;
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• междуличностните конфликти, като отражение на процеса на социа-
лизация, са едно от средствата за самоутвърждаване на личността и 
формиране на нейна активна позиция.

Негативни функции на конфликта по отношение на участниците:
• повечето от конфликтите оказват изразено негативно въздействие 

върху психичното състояние на участниците в тях;
• неблагоприятно развиващите се конфликти могат да се съпровождат с 

психично и физическо насилие, което води до травмиране на опонента;
• като трудна ситуация, конфликтът винаги се съпровожда със стрес, 

което при чести конфликти или такива с високо емоционално напре-
жение води до така наречените болести на стреса (най-често заболява-
ния на сърдечно съдовата и храносмилателната система);

• конфликтът се явява разрушител на системата от междуличностни от-
ношения, която е съществувала между страните до неговото възник-
ване. Понякога в резултат на конфликта, взаимоотношенията между 
участниците в него изобщо се прекратяват;

• конфликтът формира негативен образ на другата страна, което води до 
негативни нагласи към нея, а следователно и до преднамерено отноше-
ние към нея и готовност да се действа срещу нея;

• конфликтите могат да се отразяват негативно върху ефективността на ин-
дивидуалната дейност на опонентите. Като правило, участниците в кон-
фликта обръщат по-голямо внимание на него, отколкото на дейността си;

• конфликтът закрепя в социалния опит на човека методи и способи за 
насилствено разрешаване на проблемите. Ако един път победи с наси-
лие, човек възпроизвежда този опит и в други аналогични ситуации на 
социално взаимодействие;

• конфликтите често влияят отрицателно върху развитието на личност-
та. Те могат да съдействат за формиране у човек на неверие в справед-
ливостта, убеденост, че другият е винаги прав и т.н.“

Съвременната нормативна уредба отрежда на учителите и класните ръ-
ководители важна роля при разпознаване на агресивното поведение и в упра-
влението на конфликтите. ( Чл. 186 от ЗПУО, чл. 45 от НПО), [4, стр.13, 19] Дей-
ността на психолозите и на педагогическите съветници е ключова за създаване-
то, реализирането и развиването на институционални политики за подкрепа и 
работа с деца и ученици. Те се включват в екипите за превенция и интервенции, 
когато проявите на насилие и тормоз са от второ или трето ниво по класифи-
кацията на формите на насилие и тормоз на Механизма за противодействие на 
тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и учи-
лищното образование.

Ще ви запозная с три казуса от практиката ми като педагогически съвет-
ник, които илюстрират интервенция при случаи на насилие от второ ниво.

Първият е за насилие с електронни средства. Петък е. Ученичката А. от 
12. клас има час по втори чужд език. Групата е сформирана от няколко класа 
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според желанията на учениците. Тече грипна епидемия. Тя влиза малко преди 
звънеца в класната стая с медицинска маска на лицето. Ученичката В. от друг 
клас и прави снимка с мобилния си телефон. А. не сяда на чина си, а се при-
ближава до В. и започва да дърпа телефона от ръцете и и да иска снимката да 
се изтрие. В. не успява да изтрие снимката, защото се страхува, че А. дърпа от 
ръцете и новия и телефон и може да го счупи. А. оценява това като съпротива и 
одрасква другото момиче по врата. В. иска да отдели нападателката от себе си и 
я блъска с ръце. В това време влиза учителката по чужд език. Тя веднага разделя 
двете момичета. А. изтичва навън от класната стая. В. се разплаква и идва в ка-
бинета на педагогическия съветник. Учителката продължава урока с останали-
те ученици, защото В. и е казала къде отива и тя знае, че аз ще бъда уведомена. 
Първата процедура по интервенция е осъществена: ситуацията е прекратена. 
Моята първа задача е да установя дали В. се нуждае от медицинска помощ. От-
веждам я при медицинския специалист, който обработва следата от одраскано 
и дава чаша вода на видимо развълнуваното момиче. След това вече в кабинета 
на педагогическия съветник сядаме една срещу друга без прегради помежду 
ни и аз изслушвам нейния разказ. Няма нужда да обяснявам какво е предиз-
викало бурната реакция на А.. В. сама казва, че това е направената снимка без 
нейното съгласие, че поема вината за случилото се и иска да се извини. Веднага 
уведомявам заместник-директора по учебната дейност и се опитвам да намеря 
другата ученичка. Охранителят казва, че тя тичешком е напуснала сградата на 
училището. Звъня на А. по телефона. Тя ми отговаря, че също много съжаля-
ва, че тя е виновна и че отива на лекар. Казва, че всичко е приключило, че си е 
изпуснала нервите и ще се извини в понеделник, защото пак имат час по втори 
чужд език. Познавам добре и двете момичета, затова им казвам, че разчитам 
на тяхното обещание. Предлагам им да ме извикат, ако в понеделник искат да 
им посреднича. Обаждам се на класните ръководители и на родителите на А. и 
настойника на В., която живее с решение на съда при него поради претърпяно 
физическо насилие от приятеля на майка си във втори клас и социална оценка 
за нисък родителски капацитет на майката. С групата по чужд език се срещам 
след биенето на звънеца: коментираме ситуацията и вентилираме емоциите. 
Координационният съвет направи оценка на случая и прецени, че няма нужда 
да се подава сигнал до полицията. Беше инициирана работа по случай. На двете 
момичета бяха изготвени планове за обща подкрепа със срок от две седмици. И 
двете ученички бяха навършили 18 години. В понеделник те се срещнаха преди 
часа и след кратък разговор и взаимно извинение конфликтът беше прекратен. 
При срещите с класния ръководител и педагогическия съветник основната цел 
беше осъзнаването на проблемното поведение, намирането на друга форма на 
изразяване на позицията и повишаване на мотивацията за успешно завършва-
не на средно образование.

Вторият пример е от работата ми с ученици от 10. клас.
В една от паралелките се обучава момчето Д. което е с обучителни затруд-

нения. Родителите не са подали заявление за допълнителна подкрепа и не са 
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представили медицински документи за състоянито на Д., но след като коорди-
наторът на процеса на обща и допълнителна подкрепа и класният ръководител 
запознаха всички учители, които преподават на паралелката, с неговия случай, 
учителите прилагат индивидуален подход при преподаването. Д. има положи-
телни оценки по всички учебни предмети. По характер е търпелив, изпълните-
лен и дисциплиниран, добронамерен и дружелюбен.

В съседната класна стая учат ученици от 12. клас. Един ден през февруари 
един ученик от този дванадесети клас ме спира и ми казва: «Госпожо, вземете 
мерки. Момичетата от девети клас упражняват насилие над Д. По цяло между-
часие не му дават мира. Вчера им писа домашното по немски език, вместо да си 
почива.» Веднага споделих информацията с класния ръководител и през голя-
мато междучасие разговаряхме първо с Д., а после и с класа му. Д. отрече някой 
да го притеснява, или да му досажда. Според него той просто бил приятел с 
тези момичета от ІХ клас и му било приятно да говори с тях и да им обръща 
внимание. Съучениците му също не бяха останали с впечатление, че някой кара 
Д. насила да прави нещо, или да злоупотребява с него. Извиках на разговор и 
четирите момичета от ІХ клас. След като те ми разказаха, че почти всяко меж-
дучасие или Д. ги търси, или те – него, но никой не се сърди и не е притеснен, 
аз им казах, че е много хубаво, че са приятели, но им препоръчах да внимават 
какви услуги искат от него и колко време и усилия би му струвало да ги извър-
ши. Няколко ученици от класа на Д. бяха помолени да изградят подкрепяща 
мрежа около него – да му помагат с уроците и, ако се наложи, да ме информират 
приемливи услуги ли искат от него момичетата. Уведомих ученика от 12 клас 
за проведените наблюдения и разговори. След една седмица и след един месец 
проверих как се развиват отношенията между тези ученици. Нямаше индика-
ции от никоя от страните за нещо нередно. 

В третия случай постъпи оплакване от Г. от десети клас, че от един месец 
е тормозен от съучениците си. Беше видимо развълнуван и подтиснат. Вместо 
да се обръщат към него по име, момчетата от класа и три момичета използвали 
прякор. Той говорил с класния ръководител и за една седмица престанали, но 
после продължили да се обръщат така към него, въпреки протестите му. Споде-
ли, че вече не издържа. Веднага след сигнала проведох разговор с класния ръко-
водител и се уточнихме да организираме групова среща на другия ден по време 
на часа на класа. Столовете бяха подредени в голям кръг. Проведохме разговор 
с класа, по време на който беше обяснено какво е психическо насилие, че всеки 
човек държи на името си и че на Г. не му е приятно да се обръщат към него с 
прякор. Изяснено беше, че се разчита на добронамереността на учениците, но 
ако някой не се съобрази, ще последва налагане на санкция по Правилника за 
дейността на училището. За извършеното бяха уведомени родителите на Г. Не 
постъпиха нови сигнали, а настроението на Г. видимо се подобри. 

В отношенията между учениците често има противоречия, но това не оз-
начава, че те винаги прерастват в конфликт. За да не се допуска разрастване на 
конфликти в училище, или бързо да се неутрализират, от особена важност са 
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педагогическата наблюдателност, общуването на учителите с учениците и на-
временната работа по намаляване на напрежението между тях. 

Всички педагогически специалисти трябва да притежават подготовка за 
справяне с агресивно поведение и агресия в класната стая и да развиват такива 
важни за професионаната им дейност качества, като комуникативност, емпа-
тичност, рефлективност, търпимост, стресоустойчивост.

За ефективното справяне с агресията и тормоза от изключително значе-
ние е да се повлияе и промени поведението на всяко дете, а не да се съсредото-
чават усилията само върху преките извършители и потърпевши. Начините и 
подходите за това са различни, но те са неделима част от общата стратегия за 
справяне с явлението – положителната подкрепа, ненасилствената комуника-
ция, подкрепа на всеки опит на детето да реши междуличностните си конфли-
кти по мирен, ненасилствен начин, да се помага на децата да изразяват с думи 
в спокойна форма своите искания и чувства към другите, да им се обяснява 
механизмът на конфликтите, да се учат да искат помощ от другите, да осъзнаят 
причините и следствията от агресията, зачитане на личното достойнство и цен-
ността на всеки един, цялата училищна общност – ученици, учители, родители, 
непедагогически персонал да бъде ангажирана с проблема и въвлечена в актив-
ното прилагане на мерките за неговото решаване.
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ПЕРСПЕКТИВАТА КАТО ИЗРАЗНО СРЕДСТВО  
В ИЗОБРАЗИТЕЛНОТО ИЗКУСТВО.  

СИМВОЛНО ЗНАЧЕНИЕ НА ПЕРСПЕКТИВАТА
Светлан П. Стефанов

PERSPECTIVE AS A MEANS OF EXPRESSION  
IN THE VISUAL ARTS. SYMBOLIC MEANING  

OF PERSPECTIVE
Svetlan P. Stefanov

ABSTRACT: Each of the means of expression used in the field of the fine arts, besides the 
„material“ manifestation associated with the specific pictorial materials and techniques, 
also has a wider symbolic meaning, helping to transmit the feelings, emotions, the worldview 
and the ideas of the artist through his work. The focus of this article is to use the perspective 
not as much as a „help method for achieving a realistic drawing“, but rather as a creatively 
meaningful and purposefully applied means of expression

KEY WORDS: perspective, space, symbol, means of expression

Целта на творческия процес в изобразителното изкуство е изследване и 
осмисляне на поле от битието, вълнуващо художника и в крайна сметка съз-
даване на произведение на изкуството – картина, скулптура, графичен лист, 
инсталация, произведение на приложните изкуства и др. Изразните средства-
та, с помощта на които се реализира това произведение, за различните видове 
изобразителни изкуства са както универсални, така и специфични. Както от-
белязва Благомир Папазов: „Сферата на визуалното им представяне включва 
както аспекта на изобразяване (достигане на определена зрителна аналогия), 
така и пластичния им начин на въздействие (чрез формата, линията, цвета 
или средствата на пространството и перспективата, докато те обработ-
ват „визуалния материал”).” (Папазов 2013: 149). Всяко от изразните средства, 
използвани в полето на изобразителните изкуства, освен „материално” прояв-
ление, свързано с конкретните изобразителни материали и техники, притежава 
и по-широко символно значение, спомагащо за предаването на чувствата, емо-
циите, мирогледа и идеите на твореца чрез неговото произведение. Фокусът на 
настоящата статия е насочена към използването на перспективата не толкова 
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като „помощен метод за постигане на реалистична рисунка” (Тодорова 2011: 9), 
а по-скоро като творчески осмислено и целенасочено прилагано изразно сред-
ство или иначе казано „начин на осмисляне на процеса на наблюдение, който 
рамкира и организира пространството с художествена цел” (Тодорова 2011: 9). 

Проблемите на перспективата са занимавали умовете на много художни-
ци, архитекти, изкуствоведи и учени от различни области на науката. Като ос-
новен инструмент за изграждане на триизмерен образ върху двуизмерна плос-
кост тя е била във фокуса на вниманието на Брунелески, Алберти, Леонардо да 
Винчи, Дюрер и много др. В много от трудовете, посветени на перспективата, се 
разглеждат теоретичните основи на линейната перспектива и как тя да се при-
лага от художници и архитекти. Въпросът е разглеждан и от обратната страна, 
т.е. че линейната перспектива има своите слабости и не е в състояние точно 
да реши проблемите, свързани с репрезентирането на триизмерното простран-
ство върху плоскост. В това изложение моята цел е да изместя фокуса и без да 
навлизам формално в теорията на перспективата, да се опитам да предложа 
поглед, свързан с творческото използване на различни перспективни системи. 

Пространство
В изобразително изкуство пространството заема централно място, то е 

изходната точка, tabula rasa, сцената, съживена от авторовата идея, материали-
зирана с помощта на специфичните изразни средства и техники. Малко по-ши-
роко погледнато, пространството на произведението на визуалните изкуства – 
двуизмерно или триизмерно, освен самото себе си включва и зрителя. И тук 
изниква важният за художника въпрос: как да представи произведението си, 
като включи в уравнението и страничен наблюдател. 

Могат да бъдат представени няколко прости примера. В храмовото изоб-
разително изкуство, от епохата на Ренесанса в западна Европа и след това, ог-
ромните вътрешни архитектурни пространства (стени, тавани, куполи и др.) 
поставят художника в ситуация да решава изобразителни проблеми, свързани 
не само със самото произведение, но и с гледната точка на зрителя (Сикстин-
ската капела). Друг пример е използването на дъга вместо права линия в някои 
архитектурни елементи на храмове в антична Гърция, с цел визуално формите 
да изглеждат прави (Панофский 2004: 112, 113). Основно средство наред с ком-
позицията при решаването на подобни проблеми е използването на перспек-
тивата (понякога няколко различни перспективи както в Атинската школа 
(Scuola di Atene) на Рафаело Санцио (Федоров 1960: 12) и то не само като начин 
за визуализиране на пространството и обектите в него, но и като изразно сред-
ство, помагащо на художника да реализира идеите си. Ето защо от гледна точ-
ка на използването на перспективата въпросът за пространството и неговото 
представяне от художника е важен за мен. От гледна точка на педагогическата 
практика, при разглеждане на въпросите, свързани с перспективата, по мое 
мнение е необходимо да се обсъждат нещата по-широко, а не само чисто тех-
нически.

Светлан П. Стефанов
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Символ. Перспективата като „символна форма“
Мирча Елиаде прави подробно и задълбочено изследване върху приро-

дата на символа. Той извежда няколко основни черти: символите са винаги ре-
лигиозни, откриват една модалност на реалното или една структура на света, 
които не са очевидни в плана на непосредствения опит. Вероятно най-важна 
функция, според него, е способността на символите да изразяват парадоксални 
положения или някои структури на крайната реалност, които е невъзможно да 
бъдат изразени по друг начин (Елиаде 2004: 168–174).

Бидейки неразделна част от нас хората, символът притежава притегател-
на сила и очарованието да бъде обект на изследване от много и различни учени 
и мислители, но въпреки различните интерпретации има един базисен момент 
за всички тях, а именно концепциите, понятията, обектите, дейностите, които 
символът репрезентира са винаги не дословни и не директни.

За изобразителното изкуство може да се каже, че символът и символи-
ката са иманентни и то не само за по-алегоричните творби. Енциклопедията 
на изобразителните изкуства в България дава следното определение: „Универ-
сална естетическа категория, която по своя обхват и значение е съотносима с 
категориите „художествен образ” и „знак” (Енциклопедия 2006: 23–24).

Иконографията на Ервин Панофски, като метод за анализ на произве-
денията на визуалните изкуства, стъпва именно върху разкриване и тълкува-
не на художествения образ и заложените в него иконични символи и знаци. В 
този ред на мисли може да се каже, че изразните средства на изобразителното 
изкуство винаги имат и символно значение. В подкрепа на тази моя теза мога 
да посоча някои примери: изпозването на златното сечение в композицията, 
символиката на цветовете, формите на сакралната геометрия, експресивност-
та на линията, предаваща различни чувства, емоции и вътрешни състояния 
(хоризонтални линии – покой, вертикални линии – сила, жизненост, растеж, 
жизнена енергия и т.н.). По отношение на използването на перспективата като 
художествено изразно средство отново ще се обърна към творчеството на Па-
нофски и по-конкретно към неговата монография „Перспективата като „сим-
волна форма”. Концептът „символна форма” (някъде се среща и като „симво-
лична форма”) Панофски заема от Ернст Касирер и неговата „Философия на 
символичните форми”. Символичните форми, според Касирер, са форми на 
изразност, които посредничат между света и разума – език, изкуство, наука, 
религия, история, мит (Тодоров 1996). „Те са език, който определя как и какво 
мислим. Именно чрез този символичен език, независимо дали напълно съзна-
телно, или не, човешките същества разкриват значения и в същото време се 
опитват да наложат ред в хаоса на опита. В този теоретичен контекст Панофски 
разглежда перспективата в живописта като символична форма, конструираща 
физическия свят”1. Според собствените му думи „(…) това (перспективата, бел. 

1 Иконологичният подход на Ервин Панофски – някои философски основания и не-
съответствия. Тодор Т. Петев https://liternet.bg/publish17/t_t_petev/ikonologichniat.htm – 
последно посетен на 20.06.2019
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С.С.) не е художествено, а чисто математическо явление, тъй като с пълно право 
можем да кажем, че по-голяма или по-малка грешка или даже пълно отсъствие 
на перспективна конструкция няма никакво отношение към художествената 
ценност (разбира се и строгото следване на законите на перспективата по ни-
какъв начин не вреди на художествената „свобода”). Обаче ако перспективата 
не е ценностен елемент, то тя все пак е стилистически елемент и нещо повече: 
ако и в историята на изкуството се възползваме от удачно намерения термин на 
Ернст Касирер, можем да я определим като една от „символните форми”, чрез 
които „духовно значимото съдържание, което е свързано с конретен чуствен 
знак е вътрешно присъщо на него”2 (Панофски 2004: 46).

Перспективата като изразно средство
След излагането на всички тези теоретични основания ще пристъпя към 

някои примери и ситуации, в които според мен перспективата може да се из-
ползва като изразно средство в художествената практика. 

Нека разгледаме позата на мъртвия Христос в картината на ренесансо-
вия художник Андреа Мантеня „Мъртвият Христос“, ок.1500 г., Пинакотека 
Брера, Милано (Фиг. 2). Джон Л. Уорд пресъздава фотографски (Фиг.1) тази 
поза. Много ясно се вижда, че Мантеня се е отклонил от правилното перспек-
тивно изобразяване на легналата в ракурс фигура. Би могло даже да се каже, че 
всъщност е използвал така наречената обратна перспектива (торсът и главата 
са по-големи, сравни с фиг.1). При все това леглото и главите на двете фигури 
от лявата страна са изобразени събразно принципите на линейната перспекти-
ва, което идва да покаже, че Мантеня едва ли е допуснал грешка, а по-скоро се 
касае за целенасочено авторово решение за допълнително засилване на симво-
ликата на фигурата на мъртвия Христос и решаване на сложна художествена 
задача. Подкрепа на моята теза намирам в изследването на Робърт Смит. Той 
отбелязва, че ренесансовият художник „изобразява по-скоро това, което знае, 
отколкото това, което вижда”3 (Smith 1974: 242). Тази теза всъщност кореспон-
дира много добре с виждането на Сезан за перспективата и нейното използване 
от художника (Тодорова 2011: 40, 41).

Подобен творчески подход можем да видим в купола на църквата „Сан 
Антонио де ла Флорида“, изписан от Франсиско Гоя през 1798 г. Поради мно-
го ниската гледна точка Гоя използва много силни перспективни деформации 
като отстъпва от буквалното прилагане на законите на линейната перспектива 
за сметка на правдивостта на художествения образ. Всъщност този прийом е 
използван още в античността в храмовата архитектура, както отбелязах по-го-
ре. Именно от такива съображения се води и Микеланджело при създаването 
на шедьовъра си „Давид“ с явните диспропорции на главата и дясната ръка на 

2 От руски език превод мой, С.С.
3 От английски език превод мой, С.С.
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статуята. С други думи, художникът съобразява композицията с гледната точка 
на зрителя, като не прилага сляпо законите на перспективата, а я използва като 
изразно средство. Разликата във възприемането при различни гледни точки се 
вижда ясно на фиг. 4 и фиг. 5.

Фиг. 1 Снимка, пресъздаваща позата на „Мъртвият Христос“ на Андреа 
Мантеня. Фотография: Джон Л. Уорд [Ward 1976: 280]

Фиг.2 „Мъртвият Христос“, Андреа Мантеня, ок.1500 г., Пинакотека Брера, 
Милано. Фотография: Джон Л. Уорд [Ward 1976: 280]
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Фиг.3 Франсиско Хосе де Гоя и Лусиентес, купол на църквата  
„Сан Антонио де ла Флорида“, 1798 г., Мадрид

         
Фиг. 4 Микеланджело ди Лудовико 

Буонароти Симони, „Давид“, 1501 – 
1504 г,.Академия за изящни изкуства, 
Флоренция. Фотография: Йорг Битнер

Фиг. 5 Микеланджело ди Лудовико 
Буонароти Симони, „Давид“, 

1501 – 1504 г,.Академия за изящни 
изкуства, Флоренция. Фотография: 

Марко Санчез, 2006
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Използването на различни гледни точки (респективно различна перспек-
тива) във визуалните изкуства става основен творчески похват през XX-ти век 
особено в киното и фотографията. Нисък ракурс, свръх нисък ракурс, висок 
ракурс (птича перспектива), крупен и свръх крупен план, служат за предаване 
на различни послания и психологически състояния (Кафтанджиев 1996: 40–49). 
Всичко това променя културната нагласа и световъзприемане, хората все пове-
че изграждат представите си не от непосредствен сетивен опит, а от фотогра-
фии, телевизия и кино. Художниците не правят изключение и в съвременност-
та много от тях използват за референции изображения от други медии, като 
по този начин пренасят стилистични похвати, несвойствени за традиционните 
изкуства до този момент.

Заключение
Разглежданата тема е много широка и би могла да бъде предмет на много 

по-сериозно изследване. Настоящото изложение цели да очертае важността на 
използването на перспективата не само като инструмент, но и като специфич-
но изразно средство в изобразителното изкуство. Освен това в обучението по 
перспектива на студенти от специалности, свързани с визуалните изкуства, е 
важно да се демонстрира не само чисто технически как се изгражда перспек-
тивен образ, но как да използват различните перспективни и репрезентативни 
системи на едно по-дълбоко осъзнато творческо ниво. Така те ще могат в бъде-
ще по-успешно да представят и комуникират своите идеи като творци.
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НАГРАДАТА НА ПУБЛИКАТА –  
СОЦИАЛИЗИРАЩ ЕЛЕМЕНТ ПО ВРЕМЕ  

НА ТФ „НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА“
Светлана Р. Крумова

THE AUDIENCE AWARD – SOCIALIZING ELEMENT 
DURING NEW BULGARIAN DRAMA THEATRE FESTIVAL

Svetlana R. Krumova

ABSTRACT: The present research not represent a chronological survey of the appearance, 
recognition and application of the Audience Award. The goal is determining the degree of 
socializing such a prize represents. The practical part describes the mechanism for perform-
ing the inquiry for defining the Audience Award at New Bulgarian Drama Theatre in 2019. 
Major conclusions shall be made when performing such survey.

KEY WORDS: Audience Award, socialization, social psychology.

Vox populi – vox Dei! Макар и латинската сентенция да е придобила упо-
треба повече за политически цели, смисълът ѝ все пак цели да установи ролята 
на народа във важна за обществото ситуация, приравнявайки стореното от ма-
сата с това, което е сътворил Бог, според Библията. Също както политическата 
пропаганда има за цел да се оправдае с постъпките на обществото и да придаде 
тежест, чрез участието на самото общество, на случващото се, така и в култур-
ната сфера се наблюдава желанието за утвърждаване на даден продукт или лич-
ност чрез съпричастността на общността към него. 

Днес тази симбиоза, изречена с думите „Глас народен – глас Божий“, е още 
по-вклинена в консуматорското ни общество. В масмедиите се откриват мно-
жество материали, най-вече от културната сфера /но и не само/, които показват, 
че дадено творчество/продукт/личност не може без оценката на масата:

„Дженифър Анистън: Най-важна е любовта на публиката“ – заглавие 
от новинарски сайт на статия, в която известната холивудска актриса ко-
ментира липсата на номинация за Оскар. /www.dariknews.bg/novini/liubopitno/
dzhenifyr-anistyn-naj-vazhna-e-lyubovta-na-publikata-1384965/ 

„Лиляна Галевска: най-голямата награда е любовта на публика-
та“ – заглавие от национален седмичник на публикация, в която на-
родната певица разказва за творческия си път. /www.tretavazrast.com/
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ar t i c l e s / % D 0 % B B % D 0 % B8 % D 0 % B B % D 1 % 8 F % D 0 % B D % D 0 % B 0 - % D 0
% B 3 % D 0 % B 0 % D 0 % B B % D 0 % B 5 % D 0 % B 2 % D 1 % 8 1 % D 0 % BA % D 0 % B 0 -
%D0%BD%D0%B0%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%-
D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D
0%B4%D0%B0-%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D
1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D-
0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0/

„Петър Димитров: Успехът е в любовта на публиката“ – статия в 
лайфстайл интернет издание, в която джаз музикантът говори за стила и 
фестивалите./ www.goguide.bg/koi-kakvo-zashto/6327-local-heroes-Petyr-Dimitrov/

„Милен Тотев: Най-ценната награда е любовта на публиката“ – ин-
тервю в седмично интернет издание с арт директора на Бардфест – Ловеч. 
/www.rusiadnes.bg/bg/litza/2338-milen-totev-nai-tzennata-nagrada-e-lyubovta-na-
publikata.html/

„Стефан Цанев: Не съм искал скандали. Моята награда е публиката“ – 
интервю в интернет списание с драматурга по повод негов спектакъл. /www.
clubz.bg/49193-stefan_canev_ne_sym_iskal_skandali_moqta_nagrada_e_publikata/

И още:
„Росица Йончева от „Фермата“: Най-голямата награда за мен е вотът 

на публиката“ / www.fermata.btv.bg/video/videos/rosica-joncheva-ot-fermata-naj-
goljamata-nagrada-za-men-e-votat-na-publikata.html/

„Любовта на публиката: интервю с Кирил Станев, автор на проекта, 
спечелил приза „Баня на публиката 2011“ в тазгодишното издание на кон-
курса Ideal Standard Баня на годината“ /www.blog.idealstandard.bg/2012/05/%D
0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-
%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0
%B0-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-
%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB-%D1%81/

Примерите са хиляди, всички те утвърждават публиката като неизменен 
и ценен фактор в дейността на индивида днес. Начало на този процес може да 
се търси още в древността. Игрите и боевете на арената са оценявани с овации 
и аплодисменти на присъстващите на зрелището. А данни за сценични форма-
ти с фестивален характер и присъствие на състезателен елемент има още през 
V век пр. н.е., при провеждане на Великите Дионисии, ръководени от първия 
архонт /управник на полиса/. На празника, провеждан в края на март- начало-
то на април се състои състезание, в което поетите представят три трагедии и 
една сатира, а авторите на комедии – отделни пиеси. Още тогава прави впечат-
ление участието на заможните граждани, тъй като на всеки поет се назначава 
по един хорег, който със собствени средства наема хор, актьори и помещение 
за осъществяване на постановката. Състезанието се именува „агон“, открива 
се от „проагон“ – предварителен кръг, в който публиката научава имената на 
участниците, които са трима поети, трима хореги и трима актьори и произве-
денията, които те ще представя. Журито наброява 10 души, които се избират от 
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народа. Всеки участник получава награда, според заслугите си.1 Наследник на 
Дионисиевите дни са хиляди културни формати по света. Днес в България сме 
свидетели на множество такива, в чиито статути присъства „Награда на пуб-
ликата“ – като Международен филмов фестивал София Филм Фест, ТФ „Нова 
българска драма“ – Шумен, МФ „Варненско лято“, Национален конкурс за пе-
сен „Бургас и морето“, Европейски фестивал на пътуващия театър, BG MUSIC 
FESTIVAL и много други. Във всеки един телевизионен риалити формат пуб-
ликата е тази, която активно участва в подкрепата на своя фаворит. Наши му-
зиканти, танцьори, певци, актьори, вокални и танцувални групи са носители 
на множество чуждестранни призове, определяни от публиката /https://www.
bnt.bg/bg/a/37189/. Младият певец Кристиян Костов е първият българин, носи-
тел на приза „Изборът на публиката“ на Наградата за дебютиращи европейски 
изпълнители, добили голяма популярност, извън границите на собствената си 
държава /www.24chasa.bg/ojivlenie/article/6669805/. 

Редица национални поетически, бизнес, фотографски и други конкурси 
имат такъв приз. Фондациите „Българско танцово изкуство“, „Биоразнообра-
зие“, Стопанска академия „Д. А. Ценов“, УНСС /студентска олимпиада по мар-
кетинг/, eCommCongress дават награда от името на публиката. Националната 
асоциация на доброволците в България присъжда на ежегоден конкурс „По-
жарникар на годината“ приз на публиката, дори „Натура 2000“ предоставя та-
кава награда /www.old.lifeneophron.eu/bg/news-view/hot-news/484.html/. Връчват 
се годишни награди на публиката за кулинарни блогове. Израз за придаването 
на тежест на зрителите е осъществената още през 1975 година в Съединените 
американски щати People‘s Choice Awards. Наградите са за постижения в облас-
тта на киното, телевизията и музиката /www.eonline.com/shows/peoples_choice_
awards, https://www.facebook.com/peopleschoice/.

Това изброяване не е самоцел, а следва да покаже до каква степен симби-
озата действие/продукт на индивида се оценява от общността и обратното – до 
каква степен обществото е приело да участва в определянето на „победител“ в 
каква да е категория. 

За целта на настоящото изследване се разгледаме само единия „органи-
зъм“ от симбиозата, поставяйки го в контекста на театралния фестивал и при-
същите му спецификите като: концентрация на културни събития, по-често 
присъствие в затворено пространство, пряко наблюдение. В този смисъл върху 
поведението на публиката биха влияли начинът, по който е попаднал зрителят 
в залата – чрез покана или закупен билет, акустиката на сценичното простран-
ство, комфорта на престой, качеството на това, което наблюдава и как то се 
съотнася с представите и стереотипите на индивиди, до каква степен той се 
отъждествява с персонажа, нивото на експертност, наличието или липсата на 
емоционална и ценностна натовареност. Приемайки, че публиката е „инцидент-

1 Радциг, С. И., История на Старогръцката Литература, 1969 г., София, изд. Народна 
Просвета

Наградата на публиката – социализиращ елемент...



888

но множество“2, се наблюдават следните характеристики: най-ниска степен на 
организираност, най-слаба взаимовръзка между отделните членове, контакти 
между тях почти не съществуват или са ограничени, не съвпадат интересите, 
атитюдите, възрастта и професията им. Попадайки в театралното простран-
ство, индивидите се обединяват като група с нагласа, че ще наблюдават/ участ-
ват. В една такава група всеки е зает със собствените си мисли „Отличителна 
черта на инцидентното множество е изключителната нестабилност на по-
ведението, настроението, чувствата в него.“3 Множеството лесно би могло 
да бъде убедено в нещо, без отделният индивид да се замисля, тъй като в та-
къв момент на него не му се налага да изпълнява определена роля в социума. 
Анонимността дори го прави смел да изрази позиция. Множеството може да 
бъде повлияно от внушението, дефинирано като: „Целенасочено, неаргументи-
рано въздействие на един човек върху друг или върху група хора, които приемат 
това въздействие безкритично.“4 От своя страна внушаемостта също зависи 
от възраст на индивида, степен на умора, субектът, изказващ внушението. Друг 
целенасочен начин за въздействие, който води до формиране на нагласи, пред-
стави, които повлияват върху начина на мислене е пропагандата. С латинския 
си произход „propаgo“ /разпространявам/, пропагандата използва като основен 
метод убеждението, а като основно средство медиите. Най-обичайната ѝ форма 
днес е рекламата. Чрез метода на повторението се формира представа за истин-
ност. По-рекламираните продукти са по-популярни сред хората, което предпо-
лага по-голямо одобрение. Също както при политическия мениджмънт, така 
и при театралния, имиджът заменя идеологията, не е нужно идеята на дадена 
постановка да бъде обяснявана пред масата, достатъчно е само да се представи 
известен индивид, който участва, за да генерира подкрепа. Групата е повлияна 
от харизмата и популярността на „лидера“. 

Липсата на критерий за оценка на отделния индивид също може да ока-
же въздействие върху вземането на решение. Когато той няма такава прибягва 
до съпоставка с оценките на другите, като се доверява на съответния опит и 
убеждение. Инцидентното множество би могло да бъде повлияно от модата. 
Колкото и противоречиво да е да се говори за мода в областта на сценичните 
изкуства, трябва да се отбележи, че модата е една от характеристиките на съвре-
менното масово общество. Тя е „динамична форма на стандартизирано масово 
поведение, възникващо в обстановката на стихийно подражание под влияние 
на доминиращо в обществото настроение, бързоизменящи се вкусове, увлече-
ния…“5 Така един жанр може да стане широко предпочитан и следен от дадено 
множество – например авангардните постановки може да бъдат по-предпочи-
тани, отколкото класическия театър. В такъв случай индивидът не отразява 
своето индивидуално решение, а следва уж утвърденото като модно. Модата 

2 Джонев С. Социална психология Том 4, София – Р., 1997
3 Пак там, с. 10
4 Пак там, с. 49
5 Парыгин Б. Социальняь психология как наука Л., 1967 г. стр 156
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се основава на желанието на човека да се сравнява с другите, но тя обслужва 
и стремежа му към разнообразие и промяна, така че не бива да се пренебрегва. 
Имено модерността е двигателят на не едно цялостни течения в изкуството. 

Въпреки че инцидентното множество има снижен праг на критичност, 
поставен в едни и същи условия индивидът с възложена задача я определя като 
социално значима мисия.6 

Според Аристотел човекът е социално животно и обществото предше-
ства индивида.7 Отделната личност е с различна социализация, приемайки, че 
социализацията е процес на усвояване и възпроизвеждане на социален опит.8 
В процеса на социализация се разпознават няколко взаимосвързани компонен-
ти – социално учене, социална активност, социално чувство, социален интерес, 
социален опит, социално обкръжение, социално влияние.

Културният продукт е вид социално учене, следвайки теорията на Алберт 
Бандура, че един от най-важните типове учене е наблюдението, чрез съпреживя-
ване.9 Социалната активност като състояние, според психологията, е „качество, 
което се базира на потребностите и интересите на личността и съществу-
ва като вътрешна готовност за действие“.10 Няколко са важните моменти – 
индивидът действа по собствено решение, което се базира на личен опит, чрез 
което действие той се изразява, но то все пак е продукт на влиянието на обкръ-
жаващата среда. Всяко действие, разчленено на съставните си части е сложен 
процес, тъй като преминава през няколко фази – цел – мотивация – мобилиза-
ция – вземане на решение и накрая действие, водещо до определен резултат. Мо-
тивацията може да бъде повлияна от външни стимули или от вътрешни такива, 
които от своя страна са положителни или отрицателни. Може да бъде осъзната и 
неосъзната, като последната се свързва с емоциите като оценъчен критерий при 
избора. Съответно те възникват по повод на събития или са следствия от дейст-
вия, довели до резултат. Степента на социална активност зависи от оптималната 
комбинация на тези изброените по-напред фази. „Социалната активност на 
личността представлява, сама по себе си, проявлението на обществено полезна-
та човешка дейност във всички жизнени сфери на обществото.“ 11

Използвайки за основа на съждението индивидуалната психология на 
Алфред Адлер следва да се отбележи, че човекът е социално същество, вграден 
в обществото. Той не може да съществува сам и подкрепата и взаимодействи-
ето с другите са необходими за неговото оцеляване. Ето защо още с раждане-
то у него се възпитава социалното чувство.12 Бебето се нуждае от подкрепата 

6 Вж Джонев С. Социална психология Том 4, София – Р., 1997 г.
7 Вж Богданов Б., Аристотел Политика, София 1995 г.
8 Вж Жечев Ж. Мотивация за социална активност чрез изкуство Ш., 2013
9 Вж Христова В. Моралното развитие на личността – основни психологически 

перспективи ВСУ „Черноризец Храбър“ 
10 Жечев Ж. Мотивация за социална активност чрез изкуство Ш., 2013 с. 5
11 Пак там, с. 17
12 Вж Адлер Алфред Индивидуална психология: Практика и теория част 1 С., 1999 г. 
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на възрастен, малкото дете, учейки се да говори, взаимодейства с хората около 
себе си, научава, че съжителството е естествен процес, усвоява модела на съ-
трудничество и го прилага през целия си живот. Чрез развиване на социалното 
чувство се развива и социалният интерес или казано по друг начин чувство-
то за принадлежност. Участието в този процес засилва усещането за общност. 
Съответно социалният интерес се повишава при възможността за споделяне и 
участие. Извършват се действия в полза на другите, което в дългосрочен план 
само по себе си е ценност. Пораснал и придобил социален опит т.е. всичко оно-
ва, което не е предадено чрез генетичното наследство, индивидът, повлиян от 
социалното обкръжение и вграден в обществото, изпълнява определени задачи 
в сътрудничество с другите и дава своя принос за групата. Действието на ин-
дивида може да бъде екстрасивно мотивирано, т.е. да намира удовлетворение в 
някаква външна награда, или интрасивно – да изпитва удовлетворение от чув-
ството за собствена компетентност и себеутвърждаване. Той приема, участи-
ето в определяне „Награда на публиката“ за част от собствената си ценностна 
система. „Интернализирането на ценност или убеждение е най-устойчивата, 
най-дълбоко вкоренената реакция на социалното влияние.“13 

Ако до тук се затвори кръга на социализиращия елемент „Награда на пуб-
ликата“, то би трябвало да се обърне внимание и на често срещаното явление в 
провеждането на конкурси с местно участие, в които публиката присъжда този 
приз на домакините. Социалната психология обяснява този факт с „ефекта на 
еднородността и фаворизирането на собствената група“ 14, които са следствие 
от непрекъснатото делене на „ние“ и „другите“, „нашите“ и „вашите“. Типично 
проявление на това разделение са футболните агитки, етническите групи и т.н. 
Ако дадена група „познава“ своите членове, възприемайки ги като различни, все-
ки със свой темперамент, чувства, мисли, начин на живот, то на „другата“ група 
се поглежда като сбор от еднакво мислещи и действащи обекти, имено защото 
липсва информация, индивидуализираща принадлежащите ѝ членове, описва-
що ефекта на еднородността. „Фаворизирането на собствената група се отнася 
до склонността на хората да виждат членовете на групата си като стоящи 
по-високо по редица показатели и да раздават награди на своята група…“15

Фаворизирането на собствената група би могло да бъде причината за оп-
ределяне „Наградата на публиката“ през 2019 г. на Театрален фестивал „Нова 
българска драма“. Фестивалът под различни наименования, и с кратки прекъс-
вания съществува още от 1966 година. Цел на форума е „да стимулира създава-
нето, поставянето на сцена и популяризирането на нови драматургични про-
изведения от български автори, утвърждавайки гр. Шумен и театъра му като 
люлка и продължител на традициите на театралното дело у нас.“ 16 „Нова 

13 Арънсън Е. Човекът – социално животно С., 2009 г., с. 62
14 Пак там, с. 190
15 Пак там, с. 191
16 Вандов Н., Вандова М., Международен фестивал Друмеви театрални празници 

„Нова българска драма“. Летопис 1966 – 2016, В., 2016 г.
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българска драма“, заедно с още три театрални събития като Национален фести-
вал на малките театрални форми – Враца, Награда ИКАР на Съюз на Артисти-
те в България и Награда Аскеер на Академия Аскеер, е включен в Методиката 
на Министерство на културата, според която присъждането на приз от такъв 
престижен форум носи допълнително финансиране.17 На проведеното през 
2019 г. издание за първи път в статута е учредена „Награда на публиката“, която 
няма финансово измерение. За определянето ѝ, участие, според попълнените 
анкетни карти и гласуването в социалната мрежа Facebook, вземат 390 души. 
Предвид, че по метод на гласуване „Наградата на публиката“ може да се класи-
фицира в четири категории: излъчена изцяло от онлайн анонимно гласуване в 
платформа; излъчена чрез sms гласуване; излъчена чрез попълване на анкетни 
карти на място; излъчена чрез явно анкетно гласуване в социална мрежа и из-
лъчена чрез комбиниран метод, на Театралния фестивал през 2019 г. за метод 
при определяне на Наградата се ползва комбинираният. В анкетни карти се от-
белязва една от графите „да“ или „не“ за всеки един спектакъл, а в споменатата 
социална мрежа се гласува чрез създадена анкета. В състезателната програма 
участват 6 постановки: на Драматично-куклен театър „Васил Друмев  – „КУ-
КЕРИ“ – танцов спектакъл на Стефания Георгиева, на Драматичен театър –Ло-
веч – „Божан, Петър и Павел“ по „Гераците“ на Елин Пелин, на Театър „Любом-
ир Кабакчиев“ Казанлък - „Цигуларката на Бога“ от Стефан Цанев, на ОСАИК 
„36 маймуни“ – София „Дом за овце и сънища“ от Здрава Каменова, на Дър-
жавен куклен театър – Стара Загора „Жените от портокаловите градини“ от 
Оля Стоянова и на ТР „СФУМАТО“ София „Луда трева“ по текстове на Йордан 
Радичков. Селекцията съчетава различни жанрове и стилове на театралното 
изкуство, като на това издание не преобладава множество утвърдени имена от 
актьорската гилдия, с изключение на Доротея Тончева. Тъй като представлени-
ята се провеждат в две различни по капацитет зали, за по-голямата, на случа-
ен принцип, са връчвани 100 анкетни карти, а за по-малката – 50. Резултатите 
са изчислени сумарно и процентно. „Наградата на публиката“ е присъдена на 
танцовия спектакъл „КУКЕРИ“, с хореограф Стефания Георгиева на ДКТ „В. 
Друмев“ – Шумен, което не съвпадна с връчената от квалифицираното жури 
„Награда за цялостен спектакъл“ на „Луда трева“ по текстове на Йордан Ради-
чков на ТР „СФУМАТО“. 

Изводите, които могат да се посочат след приключване на гласуването 
и определяне „Наградата на публиката“ са няколко. В гласуването не участват 
100% от зрителите, притежаващи анкетни карти. Редовната публика, посеща-
ваща представленията по време на фестивала, търси анкетните карти, за да из-
рази своя вот. Отрицателният вот за всяко представление е минимален. Голям 
процент от него е заради липсата на акустика, написано от гласувалите зрители 
на самата анкетна карта. По същия начин на места е потвърден положителност-

17 Методика за определяне на средствата по чл. 23а, ал.1, т.1 от Закона за закрила на 
културата на държавните културни институти, които осъществяват дейност в областта 
на сценичните изкуства
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та на вота с изречения, подкрепящи даден спектакъл. Гласуването в социалната 
мрежа е по-непопулярно, от това на място в залите. На гърба на някои анкетни 
карти присъстват имена и телефонни номера на участниците в допитването, 
което предполага, че те са очаквали спечелване на награда и това е мотив за 
включването им с проучването. 

В допълнение може да се говори и за вида на анкетните карти – дали те 
да са представени само от два поляризирани отговора, или да включват крите-
рии за оценка. Въпреки процентното отчитане на гласовете съществува веро-
ятността в голямата зала проявената оценка за наблюдаван спектакъл да бъде 
по-адекватна, макар и ниска, докато в малката зала – висока, но с повече лични 
пристрастия. Винаги ще съществува съмнение за манипулация – от страна на 
участниците – няма гаранция, че едно и също лице не е събрало анкетни кар-
ти на нежелаещи да гласуват и ги е попълнило, и от страна на организаторите 
– отговорните за провеждането на „Наградата“ лица също биха могли да зло-
употребят, тъй като те изработват и съхраняват анкетните карти. При гласува-
нето в социалната мрежа на анкетен принцип не присъства отрицателният вот, 
което няма как да се отрази в процентното приравняване на финал. Там обаче 
може да се набере значителен арсенал от участващи, близки до творческия със-
тав на дадена постановка, който да промени изцяло подредбата на спектакли. 
Не на последно място, поради наличие на финансов стимул от страна на държа-
вата при някои фестивали е възможно над техните мениджъри/директори да се 
окаже влияние от страна на принципала или от страна на спомоществуватели, 
тъй като се преплитат множество интереси. 

В световен мащаб съществуват аналитични организации, които специ-
ално се занимават с изследвания предпочитанията на публиката, каквото би 
могло да бъде като критерий и „Наградата на публиката“. Доколко обаче това 
стандартизира изкуството, превръщайки го в единствено задоволяващо по-
требностите на масата, или то съумява да запази своя индивидуализъм, защи-
тавайки представата, че е изкуство, е друг въпрос.

Независимо от причините на възникване – дали приобщаване на хора-
та към изкуството, представяне на тенденции или просто за забавление, със-
тезателните културни формати генерират огромен по обем социална енергия. 
Свидетелите сме на различни такива, които превръщат аудиторията във водещ 
фактор, определящ живота на един продукт, включително и на сценично из-
куство. Публиката е онази, която само с едно движение /или липса на такова/ 
може да „гилотинира“, която и да е творба. Театралният фестивал от своя стра-
на е социалното пространство за комуникация и преживявания. Участвайки в 
такъв, с наложен авторитет и очакван от публиката, форум /а и не само/, инди-
видът демонстрира социален инстинкт, присъщ още от раждането му. Прила-
гайки социалното чувство, социалния интерес, социалното учене, социалната 
активност и социалния опит, под въздействието на социално обкръжение и 
социално влияние той участва в процеса на усвояване и възпроизвеждане на 
социален опит, елемент от който е определяне „Наградата на публиката“.

Светлана Р. Крумова
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КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ В ПРОФЕСИОНАЛНИЯ 
ПРОФИЛ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ

Светлозар П. Вацов 

COMPETENCIES IN THE PROFESSIONAL PROFILE  
ON PEDAGOGICAL SPECIALIST

Svetlozar P. Vatsov

ABSTRACT: A serious staff refreshment in the Bulgarian education is about to happen 
in the following 10 years. One of the most important aims that the society has to set over 
it, is to be realized a maximal correspondence between the demands of the profession and 
those of the person who practice it. Professional profile is a specific term for hidden abilities 
and possibilities of a person to execute effectively a specific working activity. The education 
of people is a key professional competence for the teachers and everyone, who has devoted 
himself to educating others, must possess a set of specific competences. They must be in-
cluded in a new model of job description for6 the future teachers.

KEY WORDS: Professional profile, competences, job description.

Изследването е финансирано по проект „Актуални проблеми на мениджмънта на 
класа“ № РД-08-87/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски универси-
тет „Епископ Константин Преславски“.

Един от големите проблеми на българското образование е сериозната 
тенденция към застаряване на учителския състав. По последни данни 50,22 
процента от учителите в България са над 50 годишни, а едва 5,92 на сто са на 
възраст под 30 години [6]. Това означава, че в следващите 10 години предстои 
сериозно кадрово обновяване. Eдна от най-важните цели, които обществото 
следва да си постави, е да се реализира максимално съответствие между из-
искванията на професията и личността, която я упражнява, защото ако в дру-
гите професии едно подобно разминаване може да бъде коригирано лесно и 
бързо, без да нанесе големи щети върху взаимодействащите си субекти, то за 
тази професия това би било фатално, тъй като дейността на учителя е насочена 
пряко към подрастващите и резултатите от неговата непрофесионална работа 
могат да нанесат непоправими щети, както на отделните обучаеми, така и на 
обществото като цяло.
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В професията на учителя понастоящем настъпва важен преломен мо-
мент, породен от необходимостта от изместване на акцента от самия педагоги-
чески процес към личността на учителя и неговите професионални качества. 
Според много изследователи, занимаващи се с използването на компетентност-
ния подход в образованието, ако в края на 80-те години на XX век учителят е 
бил централна фигура в учебния процес, призвана да осъществи предаване-
то на знанията и практическия опит на подрастващото поколение, както и на 
духовните ценности, културното наследство на нацията и етичните норми на 
обществото, то в началото на новия век той става все повече „рефлексиращ 
практик“, способен за самостоятелно, творческо търсене на решения на про-
блемни ситуации, възникващи непрекъснато в образователния процес. По този 
начин той се превръща в генератор на общочовешките ценности като свобода 
на мисълта, действие за благото на обществото, рефлексия; толерантност към 
другите народи и култури; естетика и духовност; широко използва мултиме-
дийните средства за обучение; разработва собствени педагогически и възпита-
телни концепции, търси най-ефективните форми и методи на обучение.

Професионалната компетентност на учителя е многостранно понятие, 
включващо в себе си множество компоненти: знания, опит, гъвкаво владеене 
на педагогическата технология, умение да се намерят оптимални средства за 
въздействие върху ученика с отчитане на неговите потребности, психофизи-
чески възможности и интереси, право на осъзнан избор на начин на дейност и 
поведение и т. н. Задачата за формирането на такъв род специалисти е призвана 
да осъществи системата на висшето образование. Централна фигура в образо-
вателния процес става учителят професионалист, способен да решава сложни 
педагогически и организационни задачи, постоянно възникващи пред него. 
Следователно, под „компетентност“ е логично да разбираме съвкупността от 
всички знания, умения, навици, практически опит и личностни качества, които 
са необходими за решаване на професионалните задачи.

Оригинален подход към компетентността, основан на съвкупността от 
знания и умения на учителя, както и на неговите способности да мисли рацио-
нално, демонстрира Флорент Шеню [1]. Той трактува професионалната компе-
тенция на учителя не само като съвкупност от теоретични знания и опит, но и 
отдава на тази компетенция особено значение. За Шеню учителят притежава, 
преди всичко, способност към рефлексия. В неговата концепция учителят тряб-
ва да умее творчески да се отнася към учебния процес, да умее да преосмисля 
и правилно да използва наследството от миналото, както и основните идеи на 
съвременните педагози-новатори. Оригиналността на подхода на Шеню към 
въпроса за професионализма на френския учител се заключава в това, че не 
само осъзнава цялата многостранност на това понятие, но и невъзможността 
за неговото точно описание, подчертавайки същевременно такива неизменни 
негови компоненти като рефлексия, креативност, опит, приемственост.

Разглеждайки професионалната компетенция на учителя, Франсоа Мю-
лер дефинира следните нейни съставни компетентности [2]:

Компетентностите в професионалния профил на педагогическия специалист
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1) диагностична: способност да се анализират педагогическите ситуации, 
потребностите и възможностите на учениците;

2) професионална: умение да се разработват програми, форми и методи 
на работа;

3) обучаваща: възможност да се съпровожда ученика в процеса на обуче-
нието, както и да се занимава със самообразование;

4) адитивна: осъществяване на контрол и оценяване на процеса на обучение;
5) ориентираща: установяване на междупредметните връзки: учение – 

работа и училище – общество.
По този начин компетентността на учителя се заключава изключително 

в неговите професионални качества, при това той не взема под внимание нито 
личностните характеристики на учителя, нито неговите възможности.

Андре Перети начертава графично определение на понятието професио-
нална компетенция на съвременния учител и на нейните компоненти. Перети 
определя 30 нейни основни съставки. Той подчертава, че качеството на рабо-
тата на учителя може да бъде оценено само в неговото взаимодействие с об-
ществото. Съгласно Перети „да забравите за това, че сте длъжни да работите в 
колектив, значи да се сблъскате с опасности от три вида: преди всичко, показ-
вате своята слабост пред проблемите на обществото. След това се изолирате и 
противопоставяте както на колектива на учениците, така и на обществото като 
цяло. И, накрая, предава умението да се работи с другите. Учителят никога не 
трябва да забравя, че не съществува педагогика без чувство за хумор, доверие и 
снизходителност“ [5, р. 26].

Според Перети учителят изпълнява множество разнообразни функции, 
обединявайки едновременно: методолог, организатор, вдъхновител, изпълни-
тел, потребител, практик, експериментатор, контрольор, консултант и експерт. 
Всяка от тези функции той „натоварва“ с изпълнението на определени дейст-
вия, както и с реализацията на неговите педагогически качества и способности. 
Учителят за него трябва да умее да се прояви като:

1) организатор: а) да управлява процеса на обучение; б) да създава учеб-
ни групи; в) да координира личностни взаимоотношения;

2) вдъхновител: а) да води след себе си и да обучава; б) да работи в екип; 
като направлява изследванията в него;

3) изпълнител: а) да разработва нови форми на работа; б) да обезпечава 
изпълнението на работата; в) да организира колективни мероприятия;

4) потребител: а) да прилага съвременни форми на работа; б) да използва 
аудиовизуални средства и мултимедийни ресурси;

5) практик: а) да използва имащите в свое разпореждане ресурси; 6) да 
анализира практическата работа; в) да ръководи практическата работа;

6) експериментатор: а) да създава учебни ситуации; б) да наблюдава уче-
ниците; в) да апробира нови методики;

7) контрольор: а) да следи за изпълнението на работата; б) своевременно 
да съобщава за хода на работата; в) да обезпечава безопасността на 
децата;
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8) консултант: а) да удовлетворява обществените потребности; б) да про-
вежда персонални тренинги; в) да проверява резултатите от работата;

9) експерт: а) да изучава сложни въпроси; б) постоянно да повишава 
собствената си квалификация; в) да провежда консултации;

10) методолог: а) да поставя цели и задачи; б) да прави анализ на доку-
ментацията; в) да оказва методическа помощ.

Основните изисквания към личността на учителя се определят, преди 
всичко, от обществото, в което той се труди. Те се формират на основата на по-
рано съществуващите и получили своето признание в новите условия изисква-
ния, както и отчитайки перспективите за развитие на обществото като цяло и на 
системата на образованието, в частност. Основните изисквания към личността 
на учителя и неговата работа са отразени на държавно равнище в официалния 
бюлетин на френското Министерство на националното образование от 4 януари 
2007 г., както и в изискванията към випускниците на педагогическите институ-
ти, публикувани на сайта на Министерството. Министерството определя про-
фесионалната компетентност като „тези способности, знания, умения и практи-
чески навици, които са необходими за изпълнение на професионалната дейност 
в съответствие с изискванията на държавата и обществото“ [3].

В бюлетина се подчертава водещата роля на учителя за формирането на все-
странно образована и развита младеж, за гражданското възпитание и социализа-
цията на подрастващото поколение. Съвременното общество очаква от учителя 
не само високо равнище на знания и култура, но и поставя пред неговата личност 
определени изисквания, които могат да бъдат групирани по следния начин:

1) мисия за образование: предполага наличие у учителя на солидна база 
знания, умения и майсторство в обучението;

2) мисия за възпитаване в духа на обществените ценности: наличие на 
висока духовност, нравствени и етични норми, устойчива система от 
ценности (справедливост, уважение към околните, толерантност към 
другите народи и култури; гражданска позиция, патриотизъм);

3) мисия за социализация на младежта, за нейната интеграция във всич-
ки сфери на жизнена дейност на обществото;

4) мисия за създаване на свободомислещо поколение, умеещо да действа 
самостоятелно и рационално във всякакви жизнени ситуации.

Базирайки се на изследванията на водещите френски учени, Висшият съ-
вет при Министерството на националното образование на Франция дава мето-
дически указания на висшите образователни учреждения за професионално-
педагогическа подготовка на бъдещите учители. Според тях професионалната 
компетентност на френския учител има десет основни компонента:.

1) дисциплинарни и културологични компетенции;
2) езикова компетенция – грамотно владеене на речта и стилистическите 

похвати;
3) прогностична компетенция – умение да се създаде собствен модел на 

обучение, основаващ се на съществуващия практически опит, методи-
чески коректно да се провеждат занятията;
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4) толерантност, еднакво отношение към всички участници в учебния 
процес, независимо от тяхната расова и религиозна принадлежност;

5) управленска компетенция;
6) гностична компетенция – умение обективно да се оценяват знанията и 

работата в екип; да се определят им поощряват неформалните лидери;
7) мултимедийна компетенция – умения рационално да се използват 

мултимедийните ресурси, компютърните технологии, Интернет;
8) комуникативна компетенция – умения да се изграждат междулично-

стни отношения, да се работи в екип;
9) рефлексивна компетенция – способност за самоанализ, самообразова-

ние, склонност към иновации;
10) аксиологична компетенция – високо равнище на духовност, обща 

култура, нравствени, морални и етически норми, общочовешки цен-
ности.

Като цяло компетентностният модел представлява достатъчно сложна 
многокомпонентна система, в която с отделните знания, умения и навици се 
съпоставят техните обекти, с критериите за практическа подготовка – конкрет-
ни материализирани свидетелства, показателни за нейното равнище, а с лично-
стните и професионални аспекти – данни от психологически тестове, анкети, 
събеседвания и др. Моделът може да бъде използван за идентифициране на не-
обходимостта от повишаване на подготовката и квалификацията на педагоги-
ческите кадри. Това може да бъде направено като сравнение на индивидуално-
то ниво на компетентност с разработения обобщен компетентностен профил. 
Компетентностите, включени в компетентностния модел, трябва периодично 
да се актуализират чрез проучване на степента на влиянието им върху трудо-
вото представяне.

Компетентностният подход става основополагащ в последните години и 
в българското образование, В чл. 212 (1) от Закона за предучилищното и учи-
лищното образование „необходимите компетентности като съвкупност от зна-
ния, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педа-
гогически специалист се определят в професионален профил“ [8]. Според чл. 
42 (1) от Наредба № 12 за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти „професионалният профил 
на педагогическия специалист определя необходимите компетентности като 
съвкупност от знания, умения и отношения, които са необходими за:

1. заемане и изпълняване на определена длъжност;
2. определянето на приоритети за професионално усъвършенстване;
4. подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическия спе-

циалист“ [4].
В Наредбата е систематизирано съдържанието на професионалния про-

фил, който всъщност е резюме (описание, обобщение) на базовите знания, 
умения и отношения, необходими за заемане и изпълняване на определена 
длъжност; определянето на приоритети за професионалното усъвършенства-
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не; кариерното развитие; подпомагане на самооценката и за атестирането на 
педагогическия специалист или най-общо казано – за ефективно изпълнение 
на професионалната му дейност. Конкретните знания, умения и отношения са 
групирани в няколко области на компетентности в зависимост от заемането и 
изпълняването на определена длъжност. Професионалните профили за различ-
ните видове педагогически специалисти включват следните компетентности:

– академични; 
– педагогически; 
– комуникативни; 
– административни;
– организационни.
В съдържателен план най-общо академичните компетентности в профе-

сионалния профил на учителя се отнасят до знанията, уменията и отношения-
та, които следва да притежават, познават, прилагат и спазват учителите по от-
ношение на първоначалната професионална подготовка и ученето през целия 
живот. 

Педагогическите компетентности на учителите се отнасят до:
– познаване на държавните образователни стандарти и учебните про-

грами; 
– знанията, уменията и отношенията за планиране на урок, педагогиче-

ска ситуация или дейност в група за целодневна организация на учеб-
ния ден; 

– организиране и ръководене на образователния процес и дейностите; 
оценяване на напредъка на децата и учениците; 

– управление на процесите в отделни групи или паралелки от класове и 
др. 

Комуникативните компетентности в професионалния профил на учите-
ля най-общо се изразяват в знания, умения и отношения за прилагане на фор-
ми, методи и техники за ефективно професионално поведение и работа в екип; 
комуникация и общуване с членове на общността (ученици, родители, педаго-
гически специалисти) и заинтересовани страни. 

Административните компетентности на учителя включват познаването, 
разбирането и прилагането на нормативната уредба за системата на предучи-
лищното и училищното образование, държавните образователни стандарти и 
институционалните документи, необходими за професионалното изпълнение 
на задълженията и отговорностите. 

Организационните компетентности обаче отсъстват в профила на учи-
теля, въпреки че те са ключови и свързани със знания, умения и отношения за 
планиране, анализ и сътрудничество.

Професионалната компетентност е специфичен израз на скритите въз-
можности и способността на личността да изпълнява ефективно определена 
трудова дейност, да заема пълноценно дадена длъжност. Обикновено тя се де-
финира като възможността на личността достатъчно сполучливо да реализира 
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определена професионална дейност на основа предварително акумулираните 
знания, умения, навици и ценности. Така в понятието се обединяват две страни: 

1) природна даденост, изразяваща се в наличните физически и психиче-
ски качества на личността и отразяваща потенциалните възможности 
за работа в професионалната област; 

2) развиване на притежаваните качества и особености чрез професио-
нално обучение, трудов опит, специален стаж.

Най-общо професионалната компетентност може да се разглежда като: 
– възможност на личността да реализира определена професионална 

дейност на основата на предварително усвоени и развити знания, уме-
ния, способности и ценности;

– съответствие между качествата на личността и изискванията на про-
фесията.

Важен показател за оценка на професионалната компетентност са спо-
собностите, необходими за осъществяване на определена професия.. Наличие-
то или отсъствието на определени способности не е гаранция за успех или не-
успех в професионалната дейност. В процеса на обучение, способности, които 
не се развиват, не изграждат желаната професионална пригодност. А отсъстви-
ето на такива, т.е. ако не се полагат усилия за тяхното формиране, ограничава 
професионалните възможности за реализация на индивида. 

За успешно реализиране на всяка дейност са необходими най-малко две 
групи способности: 

1) група на интелектуални способности, която е в основата на реализира-
не на всяка учебно-познавателна дейност и развива характеристиките 
на мислене (структура, съдържание, пълнота, дълбочина, обобщеност, 
точност, съкратеност, усвоеност и логика);

2) другата група способности подпомага саморегулацията и управление-
то на психичното поведение. Тя съставлява характера на личността 
(главно комуникативните и емоционалните способности). 

Професионалната компетентност като съвкупност от знания, умения и 
способности, необходими за упражняване на определена професия е динамич-
на величина. Тя непрекъснато се изменя съдържателно във времето и прос-
транството и в статика (към определен момент), тя е равнище на професионал-
на компетенция, обвързана с личностно-психологическите особености на ин-
дивида. Съществува по-висока степен на съответствие между индивидуалните 
качества на личността и изискванията на професията, ако е налице осъзнато 
чувство за обществена значимост на професията и мотивирано отношения 
към нея. В трудовата психология това се нарича професионална готовност. Тя е 
предпоставка за по-голяма пригодност към професията.

В Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот [7] 
като ключова компетентност е посочена „обучаване на други хора“. За педа-
гозите обучението на хора не е ключова, а професионална компетентност (т.е. 
комбинация от придобити компетентности, разбиране, способности и натру-
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пан предишен опит, необходими за работа в системата като цяло.) Тя от своя 
страна е неразривно свързана с междуличностните компетентности от една 
страна и с набор от ключови компетенции, които подпомагат изграждането на 
компетентността да се обучават хора, от друга. 

Според нас, всеки, който се е посветил на учителската професия, трябва 
да притежава следните компетенции:

1) умения за публична реч;
2) критическо мислене;
3) умения за работа в екип;
4) креативност;
5) междуличностни умения;
6) планиране;
7) умения за анализ на ситуаци;
8) съставяне на прогнози;
9) умения за убеждаване;
10) умения за възлагане на задачи;
11) умения за сработване на екип;
12) умения за координиране на събития;
13) способност за обективно оценяване;
14) гъвкаво реагиране на промени.
15) организационни умения;
16) управление на процес (учебния процес) под постоянно напрежение.
Те трябва да бъдат включени в един нов модел на длъжностна характе-

ристика на бъдещите учители. Длъжностната характеристика разкрива съ-
държателната страна на професията. В нея се очертава кръгът от задължения, 
функции, права и отговорности, посочва се мястото на длъжността в организа-
ционната структура, разкрива се съдържанието на конкретния вид труд. Много 
важно е длъжностната характеристика да акцентира не толкова на задължени-
ята, както е в сега действащите в практиката образци, колкото на личностните 
особености на учителя. 

Една личностна характеристика на длъжността учител според нас трябва 
да съдържа следната информация:

1. Квалификация (завършено образование, учителска правоспособност, 
преминати квалификационни форми).

2. Професионален опит (включително способности за преподаване, ниво 
на организационни и административни умения, добри умения по ИКТ).

3. Умения (за максимално развитие и изява на личностния потенциал на 
всеки ученик; да изгражда и поддържа коректни взаимоотношения с ученици-
те, да демонстрира съпричастност към проблемите на младите хора; да моти-
вира, вдъхновява и стимулира младите хора. да поддържа добра дисциплина, 
да притежава висока степен на отговорност и всеотдайност към задълженията 
си – по отношение на отделено време и вложена енергия; познаване на предмет-
ната област; добро познаване на новостите и последните развития в областта 
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на обучението по съответния предмет с оглед обогатяване на учебния процес; 
способност за ефективна комуникация с ученици, колеги и родители в устна и 
писмена форма).

4. Личностни качества (лична мотивация, гъвкавост, желание за обуче-
ние, стремеж към запознаване с най-новите тенденции и развития по дисци-
плината; способност за работа в екип, ентусиазъм, визия и лоялност, търпение 
и способност за работа под напрежение, отлично здраве, чувство за хумор).

Информация за тези параметри може да бъде получена по различен на-
чин (от формуляра за кандидатстване, от представените от кандидата докумен-
ти, от отговорите му по време на интервюто, при решаване на поставена в не-
говия ход задача). 

Целта на подбора на педагогически персонал е посредством разнообраз-
ни психологически методи да се определи подходящия кандидат за обявената 
длъжностна позиция. Правилно подбраните учители са условие за успех – про-
фесионалната им адаптация и последваща мотивировка са значително облек-
чени, тяхното последващо обучение е по-кратко, инвестициите в карерата им 
носят конкретни практически ползи както на училището, така и на неговите 
възпитаници.

Литература:
1. Chenu, F. (2005) Vers une definition operationnelle de la notion de competence, 

Education permanente, № 162, р. 201-208. 
2. http://francois.muller.free.fr/diversifier/index.htm
3. http://www.education.gouv.fr/bo/2007/1/MENS0603181A.htm
4. Naredba № 12 za statute i profesionalnito razvitie na utshitelite, direktorite i drugite 

pedagogitheski sprcialisti, DV, br. 75 ot 27.09.2016 g
5. Peretti, A.(2000) Competences sociales et relations a autrui. Paris: LHarmattan.
6. Prepodavatelski personal v obstoobrazovatelnite utshilista po vuzrast, http://www.nsi.

bg/bg/content/3468, 25.04.2019 г.
7. The european qualifications framework for lifelong learning, http://ec.europa.eu/dgs/

education_culture/publ/pdf/eqf/broch_bg.pdf.
8. Zakon za predutshilistnoto i utshilistnoto obrazovanie, DV, br. 7 ot 13.10.2015 g.

Светлозар Петков Вацов
професор, доктор

Шуменски университет „Еп. Константин Певславски“
sv.vacov@abv.bg

Светлозар П. Вацов 



903

ПРИЕМНАТА ГРИЖА В БЪЛГАРИЯ
Светослава Й. Хайнова-Лозанова

FOSTER CARE IN BULGARIA
Svetoslava Y. Haynova-Lozanova

ABSTRACT: The most natural environment for the child’s physical, moral and intellectual 
development is the family. When the child is deprived of a stable and secure family environ-
ment, one of the alternatives is foster care. It aims to provide temporary care for children at 
risk to be raised in a secure, supportive and stimulating family environment.

KEY WORDS: foster care, foster family, deinstitutionalization

Най-естествена среда за физическото, нравственото и интелектуалното 
развитие на детето е семейството. Когато детето е лишено от стабилната и си-
гурна семейна среда, една от алтернативите е приемната грижа. Тя цели да оси-
гури временна грижа за деца в риск, които да бъдат отглеждани в условията на 
сигурна, подкрепяща и стимулираща семейна среда. Приемният родител не е 
носител на родителски права по отношение на настаненото в семейството му 
дете, но има задължението и ангажиментите да осигури на настаненото в се-
мейството му дете добри грижи, спокойна среда, внимание, които да благопри-
ятстват за неговото правилно развитие и личностно формиране. 

В периода на настаняването, приемното семейство и детето получават 
съдействие и подкрепа от страна на социалните работници от отдел „Закрила 
на детето“ и от доставчици на социални услуги. Целите на приемната грижа 
като социална услуга и мярка за закрила са: да осигури за определен период 
от време сигурна и безопасна семейна среда за дете в риск, която да доприне-
се за неговото пълноценно развитие; превенция на институционализацията и 
осигуряване на подкрепа за биологичните родители в кризисни ситуации; под-
готовка на деца, настанени в специализирани институции за реинтеграция в 
биологичното им семейство или осиновяване. 

В случаите, в които органът по закрила на детето констатира риск за дете 
и необходимостта от настаняването в приемно семейство, определя социален 
работник водещ случая. Той е отговорен за процеса на оценяване на случая, из-
готвянето на план за действие, неговото изпълнение, наблюдение и периодична 
оценка. Водещият случая е отговорен за работата с детето и биологичните му 
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родители за времето, в което детето е обект на закрила. Взема решение за пре-
дприемането на мярката „настаняване в приемно семейство“ на дете, неговата 
подготовка, наблюдение, подкрепа и контрол в процеса на напасване и полага-
не на грижи в приемно семейство. 

В качеството си на орган за закрила Дирекция „Социално подпомагане“ 
настанява по административен ред детето в приемно семейство и предприема 
действия за настаняване на детето по съдебен ред.

Основен ползвател на услугата приемна грижа е дете, което за определен 
период от време не може или не трябва да живее с родителите си. Основни це-
леви групи са:

– Деца, чиито родители временно не могат или не искат да полагат адек-
ватни грижи за тях;

– Деца, жертви на насилие и злоупотреба;
– Деца, на които предстои осиновяване;
– Деца настанени в специализирани институции;
– Новородени, за които няма възможност да бъдат отглеждани от техни-

те родители.
Ползватели на услугата могат да бъдат и родителите на настаненото дете, 

когато детето се настанява временно в приемно семейство, за да се подкрепи 
биологичното семейство и да се предотврати институционализацията на детето.

Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждава-
не на приемни семейства и настаняване на деца в тях определя групите деца, 
които приоритетно се настаняват в професионални приемни семейства:

– Деца на 3-годишна възраст;
– Деца с увреждания;
– Деца – жертви на насилие или трафик;
– Деца, спрямо които е приложена мярка „полицейска закрила“, след из-

тичане на срока ѝ;
– Деца при условията на заместваща приемна грижа;
– Деца с поведенчески проблеми.
По своята същност приемната грижа е партньорство между различни 

участници в един процес, който има за цел да предостави сигурност и семейна 
среда за детето. 

Освен преките ползватели, от изключително значение за развиването и 
предоставянето на услугата са участниците в процеса. Участници в процеса на 
предоставяне на „приемна грижа“ са:

– Деца, на които предстои настаняване или вече са настанени в приемно 
семейство;

– Кандидатите за приемни семейства;
– Утвърдени приемни семейства;
– Биологичното семейство на детето или неговите законни представители;
– Разширеното семейство на детето;
– Дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“;

Светослава Й. Хайнова-Лозанова



905

– Доставчици на услугата „приемна грижа“;
– Доставчици на други социални услуги;
– Местната общност.
Видът настаняване се определя на база на оценката на потребностите на 

конкретното дете и съгласно целите, заложени в изготвения План за действие 
за детето. Видове настаняване в приемно семейство:

– краткосрочно – предприема се за срок до една година, с цел подкрепа 
на родителите на детето и последваща реинтеграция в биологичното 
семейство. 

– дългосрочно настаняване се предприема в случаите, когато опитите 
да бъде предоставена сигурна и семейна среда на детето са завършили 
с неуспех, в рамките на краткосрочното настаняване. То не изключва 
детето от регистъра за осиновяване и не прекратява работата по реин-
теграция. 

– спешно – когато съществува непосредствена заплаха за живота и здра-
вето на детето. Спешното настаняване се предприема единствено при 
идентифицираната висока степен на риск за деца, които са изпаднали 
в бедствена ситуация, деца, с предприета мярка „полицейска закрила“ 
след изтичането ѝ жертви на насилие и трафик или на деца до 3-го-
дищна възраст, включително новородени. Този вид настаняване се 
предприема в утвърдено приемно семейство, чиято оценка е показала 
наличие на капацитет и готовност да приемат спешно дете в дома си.

– заместваща приемна грижа се предоставя на дете за кратък период 
от време, с цел подкрепа на полагащите грижи за детето или подкре-
па на детето при: възникване на ситуация, при която професионално 
приемно семейство не е в състояние да предоставя приемна грижа за 
настаненото при него дете; при заявено желание от страна на прием-
ното семейство да ползва заместваща приемна грижа; за подкрепа на 
семействата на близки и роднини, при които има настанени деца; при 
заболяване на член на семейството, когато друг член на семейството не 
може да осигури адекватни грижи; на деца, настанени в специализира-
ни институции, с цел подкрепа на тяхната социализация; на родители, 
които полагат грижи за дете с увреждане за осигуряване на подкрепа, с 
цел превенция на институционализацията.

Кандидатстването за приемно семейство се извършва пред доставчика 
на услугата „Приемна грижа“. Те подават заявление по образец от Наредбата 
за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни се-
мейства и настаняване на деца в тях. При подаване на заявлението кандидатите 
прилагат към него редица документи, описани в чл. 8,ал. 1, т. 1-7 от наредбата. 
След подаването им започва да тече 4-месечния срок за оценка на кандидатите. 
През този период социалният работник проучва структурата на семейството и 
домакинството, взаимоотношенията в него, мотивацията на кандидатите за ан-
гажиране с приемна грижа, лична история на кандидатите, опит с деца и техни-
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те разбирания по отношение на отглеждане и възпитание, нагласи за сътрудни-
чество, материални условия и други. Специалистът проучва и риска от неуспеха 
на приемната грижа като отчита в своята оценка наличието на тяхната проява и 
вид. Провежда интервю с двама поръчители на кандидатите, които дават своите 
препоръки за кандидатите в писмен вид. Кандидатите преминават базово обу-
чение и допълнителна квалификация за отглеждане и възпитание на деца. 

След приключване на срокът за оценка социалния работник изготвя до-
клад за оценка, съдържащ предложение за профила на детето, за който предла-
га да бъдат утвърдени кандидатите, прави оценка на качествата на кандидати-
те, тяхната възможност и способност да станат приемни родители и завършва 
със становище за тяхното одобрение или отхвърляне. Запознава кандидатите с 
него, които в 7-дневен срок могат да възразят пред доставчика.

Утвърждаването или отхвърлянето на кандидати за приемни семейства 
се извършва от Комисия по приемна грижа. Социалният работник на кандида-
тите представя доклада си пред Комисията. Тя имат право да задават въпроси 
на социалният работник и на кандидатите, като може да върне доклада на дос-
тавчика с препоръки за допълнително проучване на спорните моменти. Коми-
сията изказва становище относно годността на кандидатите и дава препоръка 
за тяхното утвърждаване или отхвърляне. Докладът на социалния работник на 
кандидатите, становището на Комисията, и възраженията на кандидатите се 
представят на директора на Регионална дирекция за социално подпомагане. 
Директорът издава заповед за утвърждаване или отхвърляне на кандидатите в 
14-дневен срок от представяне на документите. Доставчикът и кандидатите се 
уведомяват, относно утвърждаването и вписването в регистъра или отказа от 
утвърждаване.

Настаняването на детето в приемно семейство се извършва по нетравми-
ращ за него начин като се зачитат неговите нужди, воля и най-добър интерес. 
Приемното семейство приема детето в своя дом и поема отговорност за него. 
Въз основа от доклада от процеса на опознаване между детето и приемното 
семейство директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ ад-
рес на детето издава административна заповед за настаняване в приемно се-
мейство. В едномесечен срок предявява иск до Районния съд за настаняване 
по съдебен ред. Въз основа на заповедта за настаняване на детето доставчикът 
сключва договори с приемното семейство за настаняване на детето в приемно-
то семейство и за отглеждане на дете от приемното семейство.

Социалният работник на приемното семейство го подкрепя като обсъж-
да с него и наблюдава интензивно процеса на адаптация на детето през първия 
месец. Доставчикът осигурява възможност за ползване на 24 часови услуги за 
подкрепа и консултиране на приемното семейство с цел да се подкрепи адапта-
цията между детето и семейството. Проследяват се промените у детето както в 
положителен, така и в отрицателен план.

Приемното семейство полага грижи за настаненото дете в съответствие 
с индивидуалния план за грижи. В него се отбелязва как семейството ще по-
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срещне индивидуалните потребности на детето. Набелязват се конкретните 
дейности и мерки за стимулиране на развитието на детето, очакваните проме-
ни у детето и попълване на евентуални дефицити. Семейството осигурява на 
настаненото дете безопасна и сигурна среда в дома си, необходима за неговото 
физическо, психическо и емоционално развитие, осигурява му необходимите 
здравни грижи, подходящо образование и подкрепа в образователния процес. 
То подкрепя детето за придобиване на умения за самостоятелен начин на жи-
вот и вземане на решения, зачита и уважава различията и идентичността на де-
тето и неговото биологично семейство. Преглед на плана за грижи се извършва 
периодично, но не по-рядко от 6 месеца за дългосрочните настанявания и на 3 
месеца при краткосрочните.

Водещите случая социални работници на детето и приемното семейство 
наблюдават и преценяват качеството на грижи, полагани от приемното семей-
ство условията и взаимоотношенията дете – приемно семейство. Събират ин-
формация по време на посещения в дома на семейството, разговори с детето и 
други участници в процеса на приемна грижа. Резултатите си отразяват в про-
токоли и доклади, които се съдържат в досиетата на приемното семейство и в 
това на детето.

В процеса на модернизация и обществото, и държавата с нейните органи 
и институции фокусира върху младите поколения и децата някои от най-ва-
жните си проекти за настоящето и бъдещето. Грижата за отделни групи деца, 
както и контролът върху качественото израстване на младите поколения се 
дискутират от професионалисти, обществени и държавни дейци. В хода на тези 
дискусии, проблемите на обществените грижи за децата се превръщат в част от 
проектите за бъдеще на хората на България и държавата като част от Европей-
ското семейство на хармоничното общество.

През 2012 стартира проект „И аз имам семейство“, който се е реализи-
рал в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация 
на децата в Република България“, с финансовата подкрепа на Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“, бюджетна линия BG51PO001-5.2.11 
„Приеми ме“. Конкретен бенефициент е Агенция за социално подпомагане, в 
партньорство с общините, към които са сформирани екипи по приемна грижа. 
Целта на Проекта е да се подкрепи процеса по деинституционализация на деца 
като се създаде и регулира устойчив модел на развитие на заместваща семейна 
грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от 
изоставяне.

Специфичните цели на проекта са:
– прилагане в национален мащаб на нов подход за предоставяне на со-

циалната услуга „Приемна грижа“ – доброволна, професионална и за-
местваща;

– разширяване на възможностите за развитие на приемната грижа чрез 
нарастване на броя на приемните семейства и желаещите да предоста-
вят тази социална услуга в национален мащаб;
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– децентрализиране на социалната услуга „Приемна грижа“ и разгръща-
нето ѝ на общинско ниво, като инструмент за превенция на настанява-
нето в специализирана институция на децата от целевите групи и/или 
тяхната деинституционализация.

Методика по приемна грижа. В изпълнението му се включват 82 общини.
Август 2015 година Министерството на труда и социалната политика в 

качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на чо-
вешките ресурси“ 2014-2020 обявява процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015“. Конкретен бенефициент по 
процедурата е Агенция по социално подпомагане, а нейни партньори са общи-
ни и райони на общини на територията на България. Целта не процедурата е 
подкрепа на процеса на деинституционализация на деца чрез продължаване и 
надграждане на устойчивия модел за развитие на заместваща семейна грижа 
за деца, настанени в специализирани институции, деца в риск и деца с увреж-
дания, както и развиване на нови модели на работа и услуги за деца в риск и 
техните родители, разширяване на възможностите за развитие на приемната 
грижа чрез подкрепа за предоставяне на „специализирана приемна грижа“. Във 
всички присъединили се общини са сформирани екипи по приемна грижа, със-
тоящи се от социални работници и екипи за управление на Проекта, в които са 
определени счетоводител и администратор.

В края на 2016 година е въведен нов, областен модел за управление и пре-
доставяне на услугата „приемна грижа“ в страната. Сформирани са областни 
екипи по приемна грижа, състоящи се от социални работници, чиито работо-
датели са общините-областни градове, като част от тях са с изнесени работни 
места. Назначени са началници на областните екипи по приемна грижа. Об-
ластният екип за управление на Проекта отново се състои от администратор и 
счетоводител, а в общините от областта отчитането се извършва от оперативни 
счетоводители. В област Шумен, сключилите споразумение за предоставяне на 
услугата с Агенция за социално подпомагане общини са 8 на брой. Това са об-
щините: Венец, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар, Смядово, 
Хитрино и община Шумен, в „качеството“ си на община-областен град. 

В област Шумен броят на настанените деца в приемни семейства през 
към декември 2018 година е 143, настанени в 139 професионални приемни се-
мейства. В община Шумен са настанени 49 деца в 42 професионални приемни 
семейства.

Приемна грижа - това е да помогнеш на едно дете, което поради различ-
ни причини не може да бъде отглеждано в своето биологично семейство. Чрез 
настаняването му в приемно семейство то се отглежда и възпитава в сигурна и 
безопасна семейна сред, която допринася за неговото пълноценно физическо, 
психическо и емоционално развитие. Семейството подготвя детето за самосто-
ятелен живот и развива неговите социални умения.

Светослава Й. Хайнова-Лозанова



909

Литература:
1. Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „При-

емна грижа“
2. Закон за закрила на детето
3. Правилник за прилагане на закона за закрила на детето
4. Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на 

приемни семейства и настаняване на деца в тях
5. http://www.asp.government.bg/
6. www.esf.bg

Светослава Й. Хайнова-Лозанова
докторант 

на Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“

Приемната грижа в България



910

РАЗРАБОТВАНЕ НА МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕМОЦИОНАЛНАТА ГРАМОТНОСТ 

ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Севджихан А. Еюбова

DEVELOPING A MOBILE APPLICATION  
FOR IMPROVING EMOTIONAL LITERACY  

IN PRESCHOOL CHILDREN
Sevdzhihan A. Eyubova

ABSTRACT: This report presents a project for developing a mobile application for improv-
ing emotional literacy in preschool children. The main aim is to address the technological 
challenges of the modern world by providing an opportunity to preschoolers for interactive 
learning and use of digital technologies to develop “human” skills, by enhancing linguistic 
and social competences.

KEY WORDS: emotinal literacy, preschool children, a mobile application.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Емоционалната грамотност е описвана като способността да разбираме 
себе си и другите и по-специално да осъзнаваме, разбираме и използваме ин-
формацията за различните емоционални състояния по компетентен начин. 

Предучилищната възраст е един от най-интензивните периоди за разви-
тие на социалните компетенции, в които децата се учат да приемат чуждата 
гледна точка, интересуват се от емоциите на другите, създават приятелства и 
все повече използват вербалните си умения в социалните взаимодействия. 

Настоящият доклад представя проект за разработването на мобилно 
приложение за повишаване на емоционалната грамотност при деца във възрас-
товата група от 4 до 5 години, чрез който се цели да се отговори на технологич-
ните предизвикателства на съвременния свят, като се предостави възможност 
за интерактивно обучение и използване на дигиталните технологии за разви-
тие на „човешки“ умения, чрез повишаване на езиковите и социалните компе-
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тенции, а оттам и на качеството на живот. Не на последно място по значимост е 
и включването на ранната дигитално-медийна грамотност на децата в предучи-
лищна възраст чрез въвеждането на позитивно обучително съдържание, което 
е предпоставка за превенция на рискови поведения.

Технологичният прогрес поставя образователната система пред огромно 
предизвикателство – от една страна, да реагира своевременно на новостите, 
като развива дигиталните компетенции при подрастващите и създава привле-
кателно мултимедийно съдържание за нуждите на обучението, но и наред с 
това да не подценява един от основните фактори, влияещи върху формиране 
на личността – социализацията. 

Резултатите от „Националният доклад – Малките деца и технологии-
те, от 0 до 8 години“, публикуван през 2017г. (https://www.safenet.bg/images/
sampledata/files/0-8_Bulgaria_National_report_1year_later_BG.pdf) на Фондация 
„Приложни изследвания и комуникации“, съвместно с Асоциация „Родители“, 
показват, че децата започват да използват дигитални технологии (смартфони, 
таблети и др. устройства с тъч-скрийн) от много ранна възраст. Дигиталните 
технологии са част от ежедневието и стават все по-достъпни, което поставя 
изисквания за разработване на мобилни приложения / програми, ориентирани 
към специфични възрастови групи с подходящо съдържание. 

Развитието на умението за социално-емоционално разбиране при бебе-
тата и малките деца е свързано с това колко често те разговарят с възрастните 
относно мислите и емоциите на другите. Развитието на емоционалното разби-
ране започва още от раждането. Във възрастта от 0 г. до 3 г. децата започват да 
придобиват знания за отговорите, комуникацията, емоционалното изразяване 
и действията на другите хора. Тези знания по-конкретно включват разбира-
нето какво да очакват от другите, как да влизат в социални интеракции и ка-
къв сценарий е подходящ в дадена ситуация. Социалната усмивка (4–6 седмица 
след раждането) e събитие, повлияно от биологични, когнитивни, социални и 
емоционални фактори, което се разглежда като отражение и компонент на ин-
терактивните взаимоотношения [5]. Още от раждането си бебета разполагат с 
механизми, които им позволяват да разпознават емоциите на другите. Между 3 
и 6-месечна възраст те разпознават каква е лицевата експресия на родителите 
им, като разпознават положителните емоции по-рано от отрицателните [1];[4]. 
Счита се, че бебетата, които прекарват повече време с техните майки, успяват 
по-добре да разпознаят емоциите. Деца, които са неглижирани от възрастните 
или са били в институции, имат дефицити в емоционалното декодиране. Из-
следванията на Denham [1] установяват, че децата на 3–4-годишна възраст мо-
гат да разпознаят и назоват правилно изражения на радост, тъга, гняв и страх. В 
периода между 4–6-годишна възраст децата съобщават за преживяването само 
на една емоция. Към 6–8 години вече започват да идентифицират наличието на 
две емоции едновременно.

В хода на онтогенезата децата научават и думите за емоции и формират 
специфичната си емоционална грамотност. Играта е най-естественият начин за 

Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност...



912

обучение, а използването на дигиталните технологии е един бърз и достъпен 
метод за ангажирането им в обучителен експеримент по отношение на емоцио-
налната им компетентност и лесно може да се изследва нивото на декодиране и 
кодиране на базови емоционални състояния. Основната цел на настоящия про-
ект е разработване на интерактивно мобилно приложение, което да бъде из-
ползвано като обучителен ресурс за развиване на емоционалните компетенции 
на децата в посочената възрастова група. Част от подцелите на изследовател-
ския проект са свързани с установяване на входящото и изходящото езиково 
ниво (след приложение на разработеното мобилно приложение) по отношение 
на активния емоционален речник (колко думи за емоции се използват) при де-
цата на 4–5 годишна възраст, което ще ни даде важна информация за компе-
тенциите относно кодиране и декодиране на базови емоции, но и уменията за 
саморегулация. 

Изследователският модел, който се предвижда да бъде използван, е съо-
бразен с резултатите от различните научни изследвания върху емоционалната 
грамотност и развитието и при деца в предучилищна възраст. Въз основа на из-
вестната методика за декодиране на емоциите чрез лицеви експресии на психо-
лога Пол Екман [2];[3], The Facial Action Coding System, FACS (1978) е създаден 
прототип на набор от базови емоции (вж. Фигура 2). Наборът от емоции ще 
бъде представен чрез специален характер – герой, таралежът Никифор – Фори, 
в различни емоционални състояния (вж.Фигура 1.), който ще улесни провеж-
дането на експеримента. 

Фигура 1. Представяне на характера / героя в мобилното приложение за 
развиване на емоционалната грамотност при деца в предучилищна възраст 

(Автори: Севджихан Еюбова, Ферия Якубова, 2019).

Севджихан А. Еюбова
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Фигура 2. Прототип на набора от базови емоции,  
предвиден за използване при пилотното проучване по проекта.

(Автори: Севджихан Еюбова, Ферия Якубова, 2019).

Предварително подготвените изображения на лицевите експресии на ге-
роя ще бъдат апробирани, чрез пилотно проучване на група от 15 до 30 деца 
във възрастта 4-5 години. Въз основа на резултатите игровата апликация “Play 
with Fori” за iOS Android ще бъде коригирана и ще се използва в същинското 
проучване с обхват до 100-120 деца в същата възраст. 

На Фигура 3. са представени началният екран и екран от основната игра 
за разпознаване на емоции – учителят / родителят чете въпроса и от детето 
се иска да докосне тази от картинките, която отговаря на търсената емоция, 
допускат се три опита. Крайните резултати ще бъдат показателни за възмож-
ностите да се повиши емоционалната грамотност при деца от предучилищна 
възраст чрез използване на дигитални технологии. Софтуерните възможности 
на продукта могат да позволят съвместимост и с други устройства освен смарт-
фони – таблети, интерактивни дъски и др., което ще разшири приложението му 
и при групови организирани занимания.

Очакваните научно-практическите приноси на проекта са свързани с:
• Изработване на методика за подобряване на емоционалната грамот-

ност при деца на 4–5-годишна възраст.

Разработване на мобилно приложение за подобряване на емоционалната грамотност...
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• Изследване на възможностите на новите технологии за развитие на 
емоционалната грамотност при деца от предучилищна възраст.

• Създаване на мобилно приложение за iOS Android, което да е съвмес-
тимо с устройства като смартфони, таблети и възможности за използ-
ване през интерактивни дъски в процеса на обучение на деца от преду-
чилищна възраст.

• Създаване на специализирана методика за повишаване на емоционал-
ната грамотност при деца в предучилищна възраст, която да е основа-
на на доказателства.

• Изработване на план за нова академична дисциплина „Емоционална 
грамотност при деца в предучилищна възраст“, която да бъде вклю-
чена в учебните програми на студенти от ОКС „бакалавър“ в специ-
алности като „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна и начална 
педагогика“, а също и „Специална педагогика“.

  
Фигура 3. Екранни снимки от прототипа на мобилното приложение 

„Play with Fori“

• Разработване на програми за обучение на учители и др. специалисти, 
работещи с деца в предучилищна възраст. 

• Търсене на възможности за ангажиране на родителите чрез съставяне 
на обучителни модули относно възможностите на семейството за под-
крепа и развитие на емоционалната грамотност при децата.

Севджихан А. Еюбова
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• Разширяване на изследването и възрастовия обхват от предучилищна 
към начална училищна възраст, както и включване в проекта на деца 
със специални образователни потребности.

Предучилищната възраст е мост между егоцентризма на ранното детство 
и социалната компетентност, характерна за годините на средното детство. Раз-
работването на настоящия проект ще подкрепи изграждането на емоционал-
ната грамотност при 4–5 годишните деца, чрез назоваване, разчитане и нор-
мализиране на емоциите, които едно дете преживява и разпознава като пре-
живявани в други хора от близкия му кръг – родители, връстници, учители и 
други значими фигури. В рамките на предучилищните години, децата напред-
ват в изграждането на стратегии за постигане на социалните си цели. В нача-
лото на този възрастов период започва заместване на физическите средства за 
осъществяването на тези цели с все повече вербални стратегии. Децата имат 
нужда да бъдат подкрепени и улеснени в себеизразяването си и способността 
да разбират другите, както и да се справят с контрола върху емоциите в специ-
фични ситуации. 
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ПОГЛЕД КЪМ ПОРТФОЛИОТО НА УЧЕНИКА
Силвия И. Тодорова 

OVERVIEW OF THE STUDENT‘S PORTFOLIO
Silvia I. Todorova 

ABSTRACT: The article discusses the problem of the student’s portfolio. The pedagogical 
tasks that can be solved with the portfolio are clarified. Basic principles and rules of portfo-
lio operation are decribed. Role of the scholar, teacher and parent in building the portfolio 
is presented.

KEY WORDS: student, assessment, portfolio.

1. Въведение
Традиционната система за оценяване продължава да се усъвършенства, 

включвайки в процеса на оценяване на постиженията на учениците, методи 
който са сравнително нови и насочени към формиращото оценяване. Такъв ме-
тод е портфолиото.

Той може успешно да допълни традиционните методи, които учителят 
използва за контрол и оценка. Една част от тях са насочени повече към провер-
ка на репродуктивните и алгоритмични знания и умения. Портфолиото има 
характеристики, който го различават от традиционните методи. Посредством 
него може да се проследят резултатите от обучението, постигнати от ученика в 
различни области: образователни, творчески, комуникативни, социални и дру-
ги и да се постигне една балансирана, подробна картина за знанията, умения-
та, способностите, целите и затрудненията на ученика. Не на последно място 
портфолиото има изключително влияние върху мотивацията на ученика и съ-
действа за изграждане на редица ценни умения, необходими на съвременната 
личност. 

Целта на настоящата разработка е да се представят част от основните ас-
пекти, свързани със спецификата и организацията на портфолиото на ученика.

Основните задачи на които се декомпозира, целта са:
• Да се изяснят основните педагогически задачи, които могат да се решат 

чрез портфолиото;
• Да се опишат основните моменти в предварителната подготовка, за 

включването на портфолиото сред методите, които използва учителя, 
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както и принципите и правилата, на основата на които е базирана ра-
ботата с портфолио;

• Да се представи приносът на ученика, учителят и родителя за изграж-
дането и поддържането на портфолиото.

2. Същност и основни характеристики на портфолиото
Съвременните поколения ученици, израстват в информационна среда, 

която променя ролята на учителя и поставя нови изисквания пред уменията 
и способностите, които трябва да усъвършенстват учениците. Към важните 
съвременни умения можем да отнесем умението да търсят необходимата им 
информация, да я използват съобразно възложените задачи, да могат да си по-
ставят собствени цели, да имат ясна представа за нивото на своите знания и за-
трудненията. Учителят трябва да бъде и координатор, и консултант, т.е. човек, 
който учи учениците да учат, да ги насочва към самостоятелна работа, успешно 
да създава подходящи условия, да координира техните действия и да им дава 
възможност да виждат своите постижения, на основата на които да развиват 
своя потенциал. Един от важните приоритети е повишаване на тяхната актив-
ност и стимулиране на познавателните им интереси [2].Това може да се постиг-
не чрез включването на портфолиото сред методите, които използва учителя.

Портфолиото в превод от италиански означава “папка с документи”. Чрез 
него учителят, ученикът и родителят получават информация за образователните, 
творческите и комуникативните способности на ученика. Портфолиото е метод 
за записване, анализиране и оценяване на индивидуалното развитие и пости-
жения, за определен период от неговото обучение. Този метод е важен елемент 
от практико-ориентирания подход към образованието. Чрез него се проследява 
индивидуалния напредък, в широк образователен контекст, и се осигурява въз-
можност ученикът да прилага на практика придобитите знания и умения. 

Портфолиото е систематично и организирано събиране на учебни мате-
риали с участието на ученика, което предоставя информация за неговото раз-
витие и постиженията в процеса на обучение.

Целта на портфолиото е да представят документираните резултати от 
процеса на обучение на ученика, които ще създадат представа за образователни 
постижения на ученика, като цяло. Портфолиото позволява да се документира 
широк спектър от знания, умения, способности и интереси. Този метод пови-
шава образователната активност на учениците и подобрява тяхното разбиране 
за целите на обучението.

Портфолиото помага за решаване на следните педагогически задачи: 
• подкрепа и повишаване на мотивацията на учениците от начален етап;
• насърчаване на учениците да бъдат активни в процеса на обучение и 

оценяване[ 5];
• разширяване на възможностите за учене и самообучение;
• развиване на уменията за рефлексивни и оценъчни (самооценка) дей-

ности на учениците;
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• формират способността да учат, да поставят цели, да планират, да ана-
лизират и организират своята собствена учебна дейност[6];

• да се създадат допълнителни предпоставки и възможности за успешна 
социализация.

Принципи при изграждане на портфолио:
– принцип на доброволността при събирането на документи и форми-

ране на портфолио. Ученикът трябва да положи усилия, тъй като при 
събирането на материалите за портфолиото е важен не само крайният 
резултат, но и процесът на разбиране на неговите постижения, форми-
рането на лично отношение към получените резултати.

– събирането на материали и дизайнът на портфолиото да се осъществя-
ва с помощта на учителя и родителя;

– ученикът да подхожда внимателно към подбора на документи и ма-
териали. Трябва да се подбират документите и материалите, които в 
действителност демонстрират точно определени знания и умения ;

– портфолиото да не се извършва, като еднократно действие, а да е про-
дължително и систематично натрупване на материали [1]. 

За да се постигне безпроблемно създаване на портфолио от учениците от 
начален етап, още преди да се стартира този процес, е необходимо:

– учениците, учителите и родителите да са запознати със спецификата на 
този метод за оценка и със своята роля за изграждането му;

– запознаване на всички участници в процеса на изграждане на портфо-
лиото с ползите от прилагането му;

– изясняване на целите, за които ще се използва портфолиото;
– изясняване на структурата на портфолиото;
– изясняване на въпроса дали ще имат възможност учениците да доба-

вят материали по свои избор;
– изясняване на критериите за оценка.( Те трябва да са разбираеми за 

учениците);
– определяне на периода за които ще се създава портфолиото
– определяне на времето, в което родителите ще могат да виждат порт-

фолиата и да пишат коментари и препоръки.
В етапа на подготовката се изяснява достъпът и съхранението на порт-

фолиото. Някои от учителите съхраняват портфолиото в своите класни стаи и 
отделят време за допълнение и редакция от страна на ученика. Възможен е вся-
какъв тип организация, като основната цел е гладка и безпроблемна ежедневна 
работа с портфолиото.

Много от учителите считат, че портфолиото е твърде ангажиращ процес 
и те няма да имат време да го разгърнат. Те считат, че учебните дни са твърде за-
пълнени и вероятно не биха имали възможност да добавят още една дейност в 
работата си с учениците. Учителите в повечето случай разглеждат процесите на 
обучение, анализиране и оценяване на портфолиото като три отделни задачи. 
В тази връзки те често имат сериозни съмнения, че ще могат да вмъкнат тези 
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допълнителни елементи в натоварения процес на обучение, но ако учителите 
разглеждат тези процеси, като част от нормалния учебен процес на препода-
ване, оценяване и обратна връзка от учениците, тогава портфолиото става от 
само себе си част от учебния процес. Нещо повече, тъй като при портфолиото 
учениците са по-силно ангажирани със своята учебна дейност, това повишава 
тяхната мотивация и ефективност, което от своя страна позволява по-добро 
разпределение на времето в клас.

За ученическото портфолио е важно всеки материал да бъде датиран и да 
съдържа допълнителна информация относно целта и в кой момент от учебния 
процес е изпълнен(работа в клас, домашна работа, контролна работа). 

За оценка на портфолиото могат да се използват следните критерии:
– организиране на портфолиото – наличие на всички задължителни ма-

териали, които отразяват разбирането на изучавания материал от уче-
ника;

– наличие на материали, отразяващи мислите на ученика за процеса на 
неговия напредък и за целите, който си е поставил;

– пълнота на отражението на изследвания материал;
– творчество;
– точност (задълбоченост на изпълнение);
– дизайн на портфолиото;
– предаване на портфолиото за оценка в определения срок.
Готовото портфолиото трябва да съдържа списък с необходимите раздели 

и задължителни материали, цели, критерии за оценка, листи за самооценяване 
на постиженията на ученика, както и отзиви от значими за ученика личности.

При формирането на портфолиото участват ученикът, учителят и роди-
телят. Съучениците могат да участват чрез вписване на препоръки.

Задълженията на ученика са:
• да изготвя портфолио в съответствие с приетата структурата, т.е с 

всички задължителни елементи на портфолиото[4];
• редовно да попълва своето портфолио с материалите, които отразяват 

неговото развитие;
•  да се грижи за естетическо оформяне на портфолиото; 
• яснотата и точност при записване в портфолиото;
• цялостност и пълнота на представените материал[8];
•  наличие на съдържание в портфолиото, което допринася за изгражда-

нето на ясна структура;
• ученикът трябва да представя съдържанието на своето портфолио 

пред съучениците и родителите, когато това е необходимо.
Портфолиото е работен инструмент, който позволява на ученика ефек-

тивно да се наблюдава, планира и оценява своите постижения. 
Ролята на класния ръководител за изграждане на портфолиото на учени-

ка е значима. Той подпомага ученика на всеки етап от формирането на порт-
фолиото. Учителят провежда информационна, консултантска, диагностична 
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работа с учениците и техните родители относно формирането на портфолио-
то. Учителят трябва да обясни правилата за поддържане и попълване на порт-
фолиото, да направи своевременна оценка на изпълнението на всички задачи. 
Всичко това помага да се оформи личността на детето. Осигурява различни 
възможности за натрупване на материали в портфолиото и стимулира тяхното 
развитие и изява в различни дейности. То дава възможност на учителя да про-
следи индивидуалния напредък на ученика за дълъг период на обучение, както 
и да изгради една по-пълна представа за знанията, уменията, способностите и 
интересите на ученика.

Една от основните цели на изграждането на портфолиото от ученика в 
началното училище е да се установи тясно сътрудничество между родителите, 
учителя и детето. По този начин се развиват междуличностните отношения.

Учениците от началните класове, които съставят портфолио за първи 
път, не могат без помощта на родителите. Помощта обаче трябва да се състои в 
непрекъснатото насочване на детето да проявява инициативност. Така учени-
кът ще може да оцени своите постижения и възможности, както и да формира 
лично отношение към получените резултати.

Родителите имат важен принос в изграждането на портфолиото. Те могат 
да помагат на ученика по много различни начини. Обратна връзка от родители-
те, като цяло, е положителна. Коментарите на родителите включват предложе-
ния, които да подпомогнат ученика в неговото израстване и усъвършенстване 
“Пиши по-четливо”, “Изразявай се по-добре”.

Тези подобрени контакти с родителите се разпростират и в други области 
на взаимоотношенията родител–дете, които не са свързани с конкретната ра-
бота по портфолиото. Учениците се научват да водят смислен и съдържателен 
разговор с техните родителите, за това, което правят в училище и извън него.

Формирането на портфолиото е поверено на ученика, но неговите роди-
тели и класният ръководител го подпомагат в процеса на изграждането. Много 
важно за развитието на ученика от начален етап е осъществяването на подкре-
па и съдействие от страна на родителя и учителя. 

В края на учебната година могат да се организират различни номинации:
• “Портфолио с най-добър дизайн”;
• “За положено усърдие при изграждането на портфолиото”;
• “За творчески подход” и др.
Показател за напредъка в работата по портфолиото е да се направи за-

дълбочен и смислен самоанализ за извършените собствени дейности, както и 
самооценка на портфолиото. 

Могат да се очакват следните резултати след прилагането на портфолио-
то в началното училище:

• усъвършенстване на знанията, уменията и способностите на учениците;
• развитие на уменията за рефлексивни и оценъчни (самооценка) дей-

ности[1];
• увеличаване на извънкласната мотивация;
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• повишаване на активността и независимостта на учениците в учебния 
процес[3];

• повишаване на активността на учениците в изследователските и про-
ектните дейности[7];

• увеличение на интереса на родителите към резултатите от развитието 
на детето;

• подобряване на взаимодействието между учител–ученик–родител;
• повишаване на подкрепата, която оказват родителите на своите деца;

3. Заключение
Използването на портфолиото в началното училище ще отвори нови хо-

ризонти в трудната задача на образованието на новото поколение. То е ефекти-
вен метод за оценка, който може успешно да допълни традиционната система 
за оценяване, тъй като неговите характеристики и възможностите го отличават 
от традиционните методи. Като резултат от направеното теоретично изследва-
не може да се обобщи, че портфолиото притежава редица важни предимства:

• Този метод позволява на ученика да анализира собственото си обуче-
ние, както и да влияе върху него. 

• Учениците развиват важни умения, свързани с поставяне на собстве-
ни цели;

• Учениците успяват чрез портфолиото да забелязват собствените си ус-
пехи и следователно да се развиват;

• Родителите, разкриващи таланта на детето, постепенно и целенасоче-
но могат да му помогнат.

• Учителят получава ценна информация, на всеки етап от процеса на 
обучение за успехите и затрудненията на всеки ученик, която може да 
използва. 

• Портфолиото помага на учителя да идентифицира пропуските и не-
достатъците в организацията на педагогическия процес и на базата на 
тази информация, може да направи корекции.

Ползите от портфолиото са резултат главно от процеса на изграждането 
и от използването му. Портфолиото допринася за повишаване на самочувстви-
ето на учениците, максимално усъвършенстване на индивидуалните способно-
сти на всеки ученик и повишава мотивацията.
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И ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ КАТО ФАКТОРИ  
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LEGISLATION, GUARDIANSHIP AND PROJECT 
ACTIVITYS AS FACTORS FOR SOCIAL INCLUSION  

OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS
Simeon I. Sapundzhiev

ABSTRACT: The paper presents and analyzes the main normative documents in the social 
sphere in Bulgaria, as well as related European programs and strategies, devoted to the 
social inclusion of persons with mental disorders. Special attention is paid to the institute 
of guardianship. Good examples of practical project activities, related to social inclusion 
are considered.

KEY WORDS: social inclusion, European programs, social legislation, guardianship, men-
tal disorders, social projects.

Създаването и поддържането на социална солидарност през 16-ти. век в 
Европа е била грижа на „еснафските, гилдийски и други браншови обединения“ 
[32 с. 61]. Църквата вече е изместена в лицето си на субект, осигуряващ основ-
ната социална подкрепа за нуждаещите се. Трудът е бил не само право, но и за-
дължение за всеки член на обществото. По този начин обаче не се осигурява не-
обходимата подкрепа за лицата и групите, които поради една или друга причина 
не могат да предоставят своята трудова повинност. Социалното подпомагане 
спрямо хората с увреждания у нас в момента е организирано по същия начин. 

Почти сто години след това, в Англия и Франция гражданите биват раз-
деляни на две основни групи – такива, които са полезни за обществото и други, 
които не са. Втората група е била изолирана от общността в специално създадени 
„трудово-възпитателни домове“. Там изолираните групи е трябвало да усвоят за-
наят, благодарение на когото да могат да се включат в новото манифактурно об-
щество [пак там, с. 111]. В края на 17-ти. век се е считало, че на бедните на би след-
вало да се помага, тъй като това поражда „безделие и ленивост“ [пак там, с. 121].
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Актуалната ни система на здравеопазване се доближава до голяма степен 
до тази в Австрия през 18-ти. век. Тогава болниците са предоставяли здравни 
услуги единствено срещу заплащане, тоест били са търговски дружества, ка-
квито са лечебните заведения днес у нас. При липсата на здравни застраховки, 
болният трябва да си заплати интервенциите и то прескъпо. По същото време 
обаче в Германия се създават граждански сдружения от доброволци, с единстве-
ната цел да оказват социална помощ. Разликата с Австрия отпреди, е че тогава 
болниците са задължени да имат фондове за лечение на бедни [пак там, с. 159]. 
У нас сега, при липса на доходи обаче, той не получава здравни застраховки от 
държавата. Тежко боледуващите лица с психични разстройства са изключени 
от обществото и съответната му формална институционална подкрепа. Напри-
мер, при липса на експертно решение на ТЕЛК, което предоставя възможност 
за отпускане на пенсия поради инвалидизиращо заболяване и съответно здрав-
ни застраховки, субектът не може да постъпи в болница за лечение, тъй като 
при приема се установява, че няма здравни осигуровки и няма доход, с който да 
си заплати лечението или сумата на здравните застраховки за пет години назад.

В редица европейски страни като Австрия, Англия и Франция, през 19-ти. 
век, общините вече са ангажирани със създаването и поддържането на социал-
ни служби [пак там, с. 188]-189. Както у нас сега, тогава общините организират 
и поддържат социалните услуги – приюти, специализирани заведения и други. 
Добра практика е местната власт да бъде ангажирана с откриване, предоставя-
не и поддържане на социални услуги, тъй като именно локалните властни са 
най-добре запознати с нуждите от специализирана на конкретните общности. 
У нас социалните услуги се финансират от държавния бюджет чрез Министер-
ството на труда и социалната политика, но ангажимента около идентифицира-
нето на необходимостта от конкретни социални услуги, откриването, контрола 
и разпореждането с финансиране е ангажимент и отговорност на общините. 

През 20-ти. век вече има изградена и функционираща социална политика 
във всички европейски страни и САЩ. Тогава тя включва три водещи направ-
ления – „защита на труда, рационализация и организация на производството и 
обществото, и професионална подготовка и подбор на работниците“ [пак там, 
с. 238]. Полагането на труд е задължително, като този факт значително реду-
цира бедността. Работещите вече получават здравни застраховки и пенсионни 
осигуровки.

През 70-те. и 80-те. години на миналия век, на лицата с увреждания се 
гледа като на инвалиди, единствено през призмата на медицинския модел. Тога-
ва Световната здравна организация определя инвалидността като „състояние, 
причинено от трайни физически и душевни недъзи, което пречи на индивида 
да упражнява трудово-професионална дейност, да бъде обществено продукти-
вен и да извършва своите ежедневни задължения“ [21, с. 113]. Както си личи от 
това определение, на инвалидността се акцентира 1като на невъзможност да се 
упражнява труд и да се обгрижва своето собствено тяло. В този дух тогава се 
създават изолирани институционални домове, където лицата с психични ув-
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реждания да бъдат изведени от обществото и обгрижвани. За съжаление тези 
грижи се състоят в предимно насилствено медициране и потушаване на болест-
ните симптоми чрез физическо насилие, без да се обръща внимание на процеса 
на възстановяване и постигане са социално функциониране. Дори при постига-
не на относителна ремисия, в нейното поле не се е работело за реинтегриране в 
общността или за възстановяване и/или формиране на социални умения. 

През 40-те. години на миналия век, в САЩ е възприета френската идея 
за рехабилитация и реадаптация на хората с увреждания и „вродени дефекти“ 
в общността [21, с. 117]. 

В последната декада на миналия век и началото на настоящия се наблю-
дава коренна промяна в отношението към инвалидите. Те вече са наричани 
„хора с уврежнаия“ и към тях вече не се гледа само през окуляра на медицин-
ския модел. Той е заместен от социалния модел. ООН и Европейският съюз съз-
дават нарочни документи, гарантиращи правата и предоставящи възможности 
за лицата с увреждания за заетост, социална интеграция и законодателна ини-
циатива. Инвалидите вече не са обекти, а субекти, с право на активно участие 
в пазара на труда и като бенефициенти на специализирани мерки за социална 
интеграция и реадаптация (пак там). Хората с увреждания са „най-многолюд-
ната“ и „най-разнообразната“ целева група на социалната работа, тъй като те 
са представители на всички възрастови структури на населението, със своите 
„най-различни потребности, проблеми и очаквания, специфични за индивиду-
алното, възрастовото и здравословното им състояние“ [1, с. 8].

Едно от основните определения за социалното включване го дефини-
ран като процес, „който укрепва сплотеността на обществото, респективно, 
като процес с обратна на социалното изключване посока“ [9, с. 23]. Според 
Fachdienst der Lebenshilfe социалното включване е „основно човешко право на 
всеки индивид в обществото, основаващо се на антропологичните основи на 
човешките различия“ [33, р. 13]. То представлява структуриран процес, с на-
учна обосновка и основа за развитие на специализирани политики, или иначе 
казано „последователност от политически действия за осигуряване на равен 
достъп до ресурси, права и услуги, необходими за пълно участие в обществе-
ния живот и достойно съществуване на изпадналите в риск от бедност и соци-
ално изключване, както и за борба с всички форми на дискриминация, водещи 
до изолация“ [пак там]. Социалното включване е „комплекс от политики“ за 
„защита на основните права“, предоставяне на „равни възможности“, „справя-
не с многобройните неблагоприятни последици и специфични нужди на раз-
личните уязвими групи“, както и „укрепване на солидарността“ в обществото 
като цяло [пак там]. Социалното включване би следвало да инициира промяна 
в обществените нагласи, да предостави възможност и поле за овластяване на 
изключените субекти, като им се даде възможност да заявят мнението си и то 
да има значение при тези, които трябва да го съблюдават [12, с. 17]. 

Едни от първите нормативни актове, целящи гарантиране и обезпечава-
не на социално включване на лицата с психични разстройства са Резолюци-

Нормативна уредба, запрещение и проектна дейност като фактори...



926

ята от Саламанка (1994г.), Хартата от Люксенбург (1996г.), Лисабонският ев-
ропейски договор (2009г.), Бюлетин „Построяване на включваща Европа“ (ЕК, 
2000г.), Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания (2006г.). Послед-
ната конвенция Международният пакт за икономически, социални и културни 
права, акцентират върху гарантиране правата и достойнството на всеки един 
член от обществото, без значение от неговите пол, раса, език, религия, социален 
произход и други. Конвенцията „подпомага, осигурява и защитава пълноправ-
ното и равностойно възползване от страна на хората с увреждания от всички 
права на човека и свободи, и да пропагандира уважение за тяхното вродено 
достойнство [31, с. 334].

В Европейския съюз, 2003 година бе обявена за Европейска година за хо-
рата с увреждания, а 2007 г. бе посветена на равните възможности. В същия дух 
е и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010 година – 
2020 година. Тя е достатъчно гъвкава, за да може не само да бъде ратифицирана, 
но и приложена на практика от всички страни членки. 

Основополагащите идеи, заложени в гореизброените нормативни акто-
ве, могат да бъдат резюмирани в следните няколко точки:

• „идентифициране на сегрегиращите структури и бариерите, възпре-
пятстващи включването“,

• „въвеждане на включващ образ за човека“,
• „планиране на включващи практически проекти в диалог с всички за-

сегнати хора“ [пак там, с. 26],
• „иницииране, планиране и подкрепяне на процесите на упълномоща-

ване“,
• „размножаване на уважението и признанието за разнообразието и раз-

личията“,
• „разбиране на включващото мислене и действие в следните сфери на 

работа и живот: семейство, образование, администрация, църква, ико-
номика, работа, бит, свободно време, здраве, комуникация, за да се 
предотврати възможността за изключване“,

• „социално-политическо иницииране, посредничество за създаване на 
включващ дизайн на публичното пространство“,

• „поемане на социалнополитическа защита“ за ползвателите на социал-
ни услуги, както и откриването на нови услуги, според потребностите 
им [пак там].

Ангажирането с трудова заетост е „царският път“ към социалното включ-
ване. Необходимо е да отбележим, че трудовото законодателство в нашата стра-
на е изцяло съобразено с изискванията на ЕС. Според Кодекса на труда (Обн. 
22.05.2018г.) [10], са дефинирани няколко преференции за хората с увреждания 
и трудоустроените. На първо място съществува относителна забрана за пола-
гане на извънреден труд. Освен това те имат право на по-голям платен годишен 
отпуск, в размер на минимум поне 26 работни дни. В този аспект трябва да 
споменем и друг изключително важен нормативен акт, който е съвсем нов за 
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нашата страна и чрез който се гарантира равен достъп на хората с увреждания 
до свободния пазар на труда – това е Законът за защита от дискриминация, 
подкрепящ недопускането и нетолерирането на дискриминационите процеси, 
в чийто обсег често попадат хората с увреждания [2].

Според споменатия вече кодекс, работодателите са задължени да осигу-
рят и поддържат работни места за лица със специфични потребности, по про-
порционален брой според големината на управляваните от тях организации. 
Тези работни места трябва да бъдат оборудвани с всички необходими специа-
лизирани технически средства и да бъдат изпълнени специфичните условия за 
удовлетворяване на възможността за труд. Психичните разстройства са и една 
от шестте диагнози, които са защитени от самоинициативно прекратяване на 
трудовото правоотношение от страна на работодателя. Това е възможно само 
след проверка и разрешение това да се случи от компетентните органи (Наред-
ба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, 
имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда) [15].

Приетият през 1997 година от Европейската комисия Кодекс на добрите 
практики за заетост на хората с увреждания, също насърчава държавите член-
ки да „въведат подходящи мерки, за да посрещнат нуждите на лицата с увреж-
дания“ [по 31, с. 331-332]. 

В момента в държавните нормативни актове, при наемане на работа на 
лица с трайно намалена работоспособност се прилагат общи разпоредби на 
трудовото законодателство и специални законови и подзаконови юридически 
документи, с основната цел да се защитят техните специфични потребности 
и да се стимулират работодателите по-често да ги наемат на работа. Поради 
тази причина чл. 52 от Закона за насърчаване на заетостта гарантира на рабо-
тодателите осигуряването на трудово възнаграждение за наетите от тях хора с 
увреждания, на нови или вече съществуващи работни места, за период до 12 
месеца (Чл. 36, ал. 2). В този дух е съставен и чл. 42а, ал. 3, осигуряващ месечна 
финансова подкрепа за хора с увреждания, имащи право на социално подпома-
гане, които сами са си намерили работа [3].

Пример за добра практика от българското законодателство е Законът за 
хората с увреждания. По отношение трудовата заетост на хората от тази уяз-
вима целева група, нормативният акт дава възможност на работодателите от 
обичайна и специализирана работна среда, да бъдат стимулирани, ако им се 
осигурят работни места – възстановяват се със средства от държавния бюджет 
между 30 и 50 на сто от дължимите осигурителните вноски за служителите с ув-
реждания, които са за сметка на работодателя, осигуряват се също финансови 
средства за адаптиране на работно място и архитектурната среда, оборудване 
на работно място, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 
и други [4].

Данъчните облекчения, които държавният апарат е създал и предвидил 
с цел улесняване на социалната интеграция на хората с увреждания, чрез пола-
гане на труд са упоменати в Закона за корпоративното подоходно облагане. Той 
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предвижда цялостно преотстъпване на корпоративния данък на юридически-
те лица със статут на специализирани предприятия, кооперации и обособени 
производствени единици, членуващи в национално представените организа-
ции на хора с увреждания [6].

Законът за здравето (в сила от 01.01.2005г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 27 Фев-
руари 2018г.) отделя специално внимание на лицата с психични разстройства, 
като вече ги нарича по този, новоприет съвременен начин, базиран на уваже-
ние, антидискриминация и антистигма политика. Наред с децата, бременните и 
майките на деца до една година, към лицата с психични разстройства Законът 
определя ниво на „особена закрила“ (чл. 2, ал. 5). В чл. 6а, Законът гарантира 
създаването и функционирането на специализирани лечебни заведения и цен-
трове за психично здраве [6]. 

Цялата глава пета от едноименния нормативен акт е посветена на мен-
талното здраве. В нея се гарантира както специализираното психиатрично 
медицинско обслужване, така и психосоциалната рехабилитация. Координи-
рането на процесите по опазване и възстановяване на психичното здраве на 
населението са предоставени в ръцете на общините, които се явяват и основ-
ните инициатори, поддръжници и контрольори на специализираните психич-
ноздравни социални услуги. Общините би следвало също да осигуряват мате-
риални ресурси и жилищно обезпечаване на лицата с психични разстройства. 
Същевременно да организират информационни и антистигма обществени 
кампании. Чл. 147 е носител на силен антидискриминационен компонент, като 
категорично забранява етикетирането с психиатрични диагнози според най-
често срещаните в обществото стигматизиращи причини – обществено мнение 
или роднина със заболяване.

Следващата точка на Закона определя реда на принудителното психиа-
трично лечение. Духът на чл. 148 е доста хуманен, но за съжаление на практика 
не се изпълнява така, както е разписан, тъй като няма орган, който реално да 
следи за съблюдаването му. Чисто формално принудителното психиатрично 
лечение се изпълнява както е разписано в нормативните актове. За да бъде един 
субект въдворен за лечение, трябва да са налични последователно депозиран 
сигнал от граждани, че конкретният субект представлява опасност за себе си 
или за другите, да има прокурорско нареждане, полицейска проверка. Ако е не-
обходимо лечение се извършва задържане на болния от органите на реда, заед-
но с парамедици те го транспортират до локалния център за психично здраве. 
Там той бива хоспитализиран, а съдебни психиатри му извършват експертиза, 
благодарение на която препоръчват конкретно лечебно заведение и период за 
лечение. Съдия се разпорежда, на базата на препоръките от вещите лица и из-
пълнението на принудителното лечение се осъществява по зададените от съ-
дебното решение параметри. При задържане и по време на лечението рядко се 
спазват „всички хуманитарни норми“, за които законът говори. Те са подкрепе-
ни и от държавен стандарт в област „Психиатрия“ (Наредба № 24 от 7.07.2004 г. 
за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“). Не съществува орган 
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или звено, което да следи за съблюдаването им. То е оставено единствено на 
моралните ценности и норми на различните медицински специалисти и органи 
на реда [16]. 

Поради множество причини (една, от които е и емоционалното прегаря-
не) много често органите на реда създават излишно напрежение и упражняват 
завишена доза на насилие при задържане на лице с психично разстройство за 
изпълнение на принудително лечение. Освен, че това нанася неизлечими пси-
хически и физически травми на самите болни, обществото ни в последните го-
дини стана свидетел и на не малък брой случаи, в които психотични пациенти, 
се чувстват крайно застрашени, поради което проявяват агресия спрямо поли-
цаите. Поради същите причини и поради липсата на достатъчно персонал, в 
началото или по време на задължителното психиатрично лечение. Пациентите, 
също в разрез с нормативните актове, също биват нерядко имобилизирани за 
по-дълго от разрешеното време, а също и наказвани, чрез физическа агресия, 
което пък доведе до случаи на пострадали и дори починали пациенти по вре-
ме на психиатричното им лечение, за което подробно отново ни информираха 
медиите. Силовите мерки в психиатричното лечение са строго определени от 
наредба на министъра на здравеопазването. В нея изрично е споменато, че в 
изолирано помещение може да има само един пациент. Самото изолиране не 
трябва да трае над шест часа, а имобилизирането не повече от два часа (Наред-
ба № 1 от 28 юни 2005 г. За реда за прилагане на мерки за временно физическо 
ограничаване при пациенти с установени психични разстройства) [14].

Когато имаше подобен случай на принудително задържане за лечение, 
станал достояние за обществеността, се появяваха мнения за създаване на „ре-
гистър на психично болните“. Освен морално укоримо, създаването на подо-
бен регистър би било в разрез и чл. 5 на Закона за защита на личните данни (в 
сила от 01.01.2002 г.изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г.) [7], според когото всички 
медицински диагнози представляват защитени лични данни. Разкриването на 
медицинска информация за конкретно лице е забранено и от Кодекса за про-
фесионална етика, издаден от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 79 
от 29.09.2000 г.) [11]. 

Законът за социално подпомагане и съответният му правилник за при-
лагане, също са от важните и задължителни нормативни документи, с които 
е необходимо клиничният социален работник да бъде отлично запознат. Бол-
шинството от лицата с психични разстройства имат нужда от социално под-
помагане, затова специалистите, работещи с тях трябва да познават в детайли 
възможностите за подпомагане и социалните услуги, които предоставя Зако-
нът, както и реда за възползването от тях, като по този начин подкрепят своите 
клиенти в удовлетворяване на индивидуалните им потребности. 

Няколко пъти досега споменах и института на запрещението. Той пред-
ставлява формална стигма, наложена от законодателя, естествено създадена с 
добри намерения, но именно често добрите намерения на практика се използ-
ват като отлични възможности за злоупотреба. Болшинството от членовете на 
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обществото си мислят, че всички психично болни са под запрещение. За щас-
тие това не е така. Чл. 5 от остарелия Закон за лицата и семейството (в сила от 
10.09.1949 г.) [8], предоставя възможността за поставяне на лице с психично 
разстройство или ментално увреждане под пълно или частично запрещение. 
Съответно в Закона субектите се третират като лице под 14 годишна възраст 
при пълното запрещение или като непълнолетно лице при частичното запре-
щение (Закон за лицата и семейството, в сила от 10.09.1949 г., изм. ДВ. бр.120 
от 29 Декември 2002г.). Най-често настойник става близък роднина на субекта. 
При липса на роднини, автоматично в настойник се превръща кмета на общи-
ната, в която е регистриран субекта. Градоначалникът има правото да назначи 
за настойник, което да е било лице, стига то да има желание, без да е необходи-
мо т. нар. „запретено“ лице да е съгласно с това кой да му бъде настойник. Това 
на практика води до злоупотреби от страна на настойниците с имуществото, 
пенсиите, въдворяване на лечение без необходимост и нарушаване на други 
граждански и човешки права на запретените. Настойникът има правото да се 
разпорежда за всичко в живота на запретения, като законодателят не предвиж-
да право на мнение или избор от страна на запретения. От няколко години у 
нас има опити за подмяна на остарелия Закон за лицата и семейството с Про-
ектозакон за подкрепено вземане на решения от хора с увреждания (Проект 
за Закон за подкрепено вземане на решения от хора с увреждания, 2016г.) [22]. 
Както става ясно от името на закона, в него вече мнението, избора и решението 
на лицата с увреждания са ключови и всички трябва да се съобразят с тях, тъй 
като те имат и формална стойност. Самият процес на вземане на решение не 
се извършва еднолично от настойника (както в сега действащата нормативна 
уредба), а изборът се прави от „подкрепения субект“, заедно членовете на мре-
жа, представляваща избрани от него доверени лица и/или психичноздравни 
професионалисти, които той познава, предпочиел/а е и им има доверие. 

Европа се гордее със социалната си политика и се старае да я доразви-
ва и усъвършенства, до момент, в който е и ще бъде идеален пример за соли-
дална просоциална общност. 2010 година бе обявена за европейска година на 
борбата с бедността и социалното изключване. Социалната солидарност би 
довела и до икономически растеж. Европейската социална политика се осъ-
ществява чрез дейности, които се предприемат по линия на кохезионната 
политика на ЕС, с подкрепата на финансови инструменти, сред които Евро-
пейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд 
(ЕСФ). „Тези два ключови инструмента са конкретно насочени към предоста-
вянето на подкрепа в рамките на широк спектър от програми – от такива за 
подобряване на транспортната инфраструктура, което открива нови възмож-
ности пред слабо развитите региони до насърчаване на обучението през целия 
живот“ [13].

Две години преди присъединяването на България към Европейския 
съюз, през 2005 година бе приет Съвместен меморандум по социално включ-
ване. Целта на едноименния документ бе, Меморандумът да очертае „основ-
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ните предизвикателства, свързани с работата за преодоляване на бедността и 
социалната изолация, да представя главните политически мерки, предприети 
от България в светлината на споразумението за начало на транспонирането на 
общите цели на ЕС в националните политики, и да идентифицира основните 
проблеми на равнище политика, за целите на провеждания в бъдеще монито-
ринг и преглед на политиката“ [29].

У нас съществува официална Национална стратегия за намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване 2020 [19]. В този документ е 
изведена категорична корелационна зависимост между бедността и социално-
то изключване. Основните приоритети са следните:

• Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от 
труд чрез активно включване на пазара на труда,

•  Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно 
образование,

• Осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване,
• Премахване на институционалния модел на грижа и развитие на 

междусекторни услуги за социално включване,
• Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания,
• Подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на 

образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при 
реализиране на общи цели за социално включване,

• Осигуряване на достъпна среда – физическа, институционална и 
информационна и достъпен транспорт,

• Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на 
бездомните,

• Работа в партньорство за преодоляване на бедността и социалното 
изключване и техните последствия“ [пак там]. 

Лицата с психични разстройства не са споменати изрично в Национална-
та стратегия, но би следвало те да са включени в една от седемте приоритетни 
групи, цитирани в документа – хора с увреждания. Основен добродетел на този 
документ е, че към горецитираните основни девет приоритета са предоставени 
отговорници, срокове, партньори и източници на финансиране. Направена е 
основна крачка към поемане на политическа отговорност с крайно конкрет-
ни и ясни параметри на заложените цели. Въпреки това, ежегодните отчети по 
Националната стратегия показват забавяне по изпълнение на тези приоритети.

Министерството на труда и социалната политика е създател, инициатор 
и коректор на родната политика за социално включване. Министерството дори 
разполага с Дирекция „Социално включване“. Тя създава Проект „Социално 
включване“, който е финансиран от Международната банка за възстановяване 
и развитие и е със забележителна стойност от 61 396 719 лв. [23]. Времетраенето 
на дейностите по Проекта е било от месец август 2010 година до края на месец 
декември 2015 година. Финансовите средства са изразходени за създаване на 
общински социални услуги, но само за деца в риск до седем годишна възраст. 
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Стратегията по заетостта 2012-2020 година декларира, че се цели разви-
тие на социалното предприемачество и създаване на социални предприятия, 
които оказват благотворен социален ефект спрямо уязвимите групи за подо-
бряване на техния жизнен стандарт, осигуряване на заетост, предоставяне на 
услуги или други форми на подкрепа [18].

В Националната стратегия за хората с увреждания словосъчетанието „со-
циално включване“ е използвано едва два пъти [17]. Първият път е в контекста 
на мерки, прилагани за интеграция на хората с увреждания в общността, чрез 
социални услуги. За втори път словосъчетанието се използва, за да опише без-
резултатната към онзи (а и към сегашния момент) промяна в трудовата екс-
пертиза (ТЕЛК), която да бъде фокусирана около възможностите за социално 
включване на субекта.

От прегледа и анализа на осъществявани програми и проекти за социал-
но включване може лесно да се установи, че всеки автор на проекти и/или всеки 
донор на програми разбира сам за себе си понятието социално включване, като 
му придава свое най-често субективно обусловено съдържание. Множество от 
мерките и програмите за услуги или подпомагане на разнообразни целеви гру-
пи, са наречени „социално включване“, без да претендират за нещо общо по 
между си, макар и с абсолютно еднакво название. Такива са примерите за мно-
жество родни общини, които създават проекти за социално включване на оп-
ределени маргинализирани групи на своята територия. Макар и резюмираното 
описание на описаните по проектите дейности, предоставят не само примери 
за добри практики, но и съдържателни практически модели на същността и 
необходимите действия за осъществяване на социалното включване. 

Пример за общински проект, посветен на социалното включване е Про-
ект „По-добра грижа и социално включване за социално уязвими лица в общи-
на Неделино“. „Целта на проекта е предоставяне на пакет интегрирани меж-
дусекторни социално- здравни услуги и социалната услуга «Личен асистент» в 
дома на хора с увреждания и възрастни самотни лица, които поради увреждане 
или соматично заболяване имат нужда от помощта на друго лице, както и от 
подкрепата на специалисти в областта на социалната закрила за период от 6 
месеца“ [24]. Услугата личен асистент е подходяща при проследяващо лечение и 
психосоциална рехабилитация на лица с психични разстройства в общността.

В община Кубрат, подобен проект е наречен „Социално включване и дос-
тъп до заетост в община Кубрат“. „Проектът е по Оперативна програма „Раз-
витие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 
съюз чрез Европейския социален фонд. Срокът за реализация е 20 месеца, а 
безвъзмездната помощ е 100% и е в размер на 390 791,00 лв., от тях 85% са от 
Европейския социален фонд и 15% – национално финансиране. Проектът се 
изпълнява в два компонента – представяне на посреднически услуги на пазара 
на труда и предоставяне на иновативни социални услуги. (…). Общата цел на 
Проекта е насърчаване на социалното включване, повишаване на мотивацията 
за самостоятелен начин на живот и подобряване достъпа до заетост на хора с 
увреждания и техните близки в община Кубрат“ [28].
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Много често близките на лицата с психични разстройства ги неглижират 
не само по собствено желание, а поради липса на време и средства, тъй като са-
мите близки не могат да отделят цялото си време за грижа на своя болен родни-
на, понеже пенсията му е недостатъчна за издръжка дори само на него. Затова 
близките са принудени упражняват трудова заетост извън дома си.

В община Силистра е създаден център за почасово предоставяне на ус-
луги за социално включване в общността или в домашна среда. Центърът е 
предназначен за хора с увреждания и за лица над 65 годишна възраст (Общи-
на Силистра, официален уебсайт). Удачно би било в подобен център да бъдат 
включвани и хора с психични увреждания, които често са дискриминирани и 
отхвърляни от центровете за работа с хора увреждания и пенсионерските клу-
бове [27]. 

Община  Ботевград по Проект „Предоставяне на социални услуги в об-
щина Ботевград“ BG05M9OP001-2.002-0255-C001 създава център за социално 
включване (Община Ботевград, официален уебсайт). За съжаление не са дифе-
ренцирани различните целеви групи, които могат да се възползват от услугите 
на този център [25]. 

В община Раднево Проект: „Социални услуги за социално включване в 
Община Раднево – възможност за по-добър живот“ предоставя на социални 
услуги в домашна среда от 21 домашни санитари и 7 социални асистента, об-
служващи 69 клиенти (Община Раднево, официален уебсайт). Подобна услуга 
е крайно необходима и в гр. София, като част от бенефициентите ѝ би следвало 
да са хора с психични дефицити и разстройства [26]. 

Българската държава ратицифицира множество европейски програми и 
стратегии, които предоставят възможности за социално включване на опре-
делени групи лица. Естествено у нас се развиват и локални инициативи, като 
Националния съвет по въпросите на социалното включване. Той е създаден с 
постановление на Министерския съвет, „цел осъществяване на координация, 
сътрудничество и консултация при разработването, провеждането, монито-
ринга и оценката на държавната политика в областта на социалното включва-
не“. Заложените функции са следните:

Функции:
• „обсъжда предложения за стратегически приоритети в областта на со-

циалното включване;
• прави предложения за разработване проекти на стратегии, програми, 

планове за действие и други стратегически документи в областта на 
социалното включване и съдейства за координацията при тяхното раз-
работване и изпълнение;

• дава становища по проекти на стратегически документи в областта на 
социалното включване;

• подпомага сътрудничеството и консултацията с юридическите лица с 
нестопанска цел за формиране, провеждане и мониторинг на държав-
ната политика по социално включване;
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• разработва, обсъжда и одобрява доклади, анализи и оценки на изпъл-
нението на държавната политика по социално включване;

• съдейства за мониторинга на изпълнението на държавната политика 
по социално включване;

• предлага, обсъжда и одобрява мерки за подобряване на процесите на 
разработване, провеждане, мониторинг, оценка, консултация и коор-
динация на държавната политика по социално включване“ [20].

У нас, от всички държавни институции, единствено софийският център 
за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ е осъществил проект за социално 
включване, предназначен специално за лица с психични разстройства – Про-
ект „Психично здраве за социално включване“ BG7-64/30.04.2015. Основната 
цел на проекта е „създаване, апробиране и приложение на Инструментариум 
за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични за-
болявания и Методология за подобряване на социалните умения на деца със 
специални потребности“ [30].
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ГРЕШКИТЕ В ТЕКСТОВЕТЕ НА СТУДЕНТИТЕ  
С ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ В РАКУРСИТЕ  

НА КОНСТАТИВНОСТТА И НА ПЕРСПЕКТИВНОСТТА
Снежанка Д. Георгиева

THE ERRORS IN THE TEXTS OF THE STUDENTS  
IN PEDAGOGICS IN THE ASPECTS OF CONSTANT  

AND PERSPECTIVE
Snezhanka D. Georgieva

ABSTRACT: The article concentrates the attention on a current problem in modern uni-
versity practice- the opportunity to work on the development of written language culture 
of the students in Pedagogics in the context of avoiding their deficiency in creating written 
texts. The constant aspect deals with summarizing and analyzing results from 205 writ-
ten texts and 205 tests produced by students themselves (main types of the mistakes, un-
knowing the language norms as criteria); 205 surveys (spoken opinions about the relation 
between professional competence- perfection with the norms). In the aspect perspective 
modern educational practices are presented for dealing with deficiency in the written texts, 
based on several principles: text centered, speech-thought activity, motivation for achieving 
certain goals.

KEY WORDS: error, norm, rule, types of editing, educational practices, text centered, mo-
tivation, activity.

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Статията концентрира внимание върху един актуален за съвременната 
университетска практика проблем – възможността да се работи за развитие на 
писмената езикова култура на студентите с педагогически профил в контекста 
на съобразеност с допусканите от тях дефицити при създаване на писмен текст. 
С оглед на терминологичната си „избистреност“ изследването предполага из-
ясняване на включените в заглавието понятия. Дефицитите в речевите изло-
жения са обозначавани терминологично като грешка, недостатък, слабост [Ка-
пинос 1978: 64]. Феноменът грешка „винаги предполага наличието на някакво 
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правило“, отклонението от което характеризира дадена езикова структура като 
неправилна [Чакърова, Костова 1999: 34]. Грешката се осмисля като нарушава-
не на различни норми – езикови и стилови, дефинирани от някои учени като 
норма закон и норма узус [Виноградов 1979: 35 – 37]. Факт през последните две-
три десетилетия е изследването на грешките както от позицията на нарушава-
ните норми, правила и конвенции, „задавани“ от определен езиков стандарт, 
така и от гледната точка на допусканите слабости при програмиране и осъ-
ществяване на определени речеви действия, водещи до „несъответствие между 
комуникативната интенция на даден интерлокутор и спецификата на дискур-
са, чрез който интенцията се реализира“ [Петров 2002: 37 – 38]. В англоезични 
проучвания същността на грешките и начините за тяхното преодоляване и от-
страняване се реализират в рамките на различни равнища: на субстанция (т.е. 
на равнището на езиковите форми), на текст, на дискурс и др. [Джеймс 1998: 
129]. В методиката на чуждоезиковото обучение също се извеждат различни 
типове грешки – „креативни“, важни“ (появяващи се многократно в резултат 
на некомпетентност) и „повърхностни грешки“ (лесни за откриване и кори-
гиране от обучавания); говори се за грешки на различни равнища – на „ниво 
дума“, на „ниво изречение“, на „ниво текст“ [Коева 2019: 21 – 27]. Гореизложе-
ните терминологични уточнения насочват към методическата презумпция от-
носно целесъобразността съвременният обучителен процес не само в учили-
ще, а и в университета да е свързан както с овладяването на „еталонен стил“, 
еднакво приемлив за различни ситуации на общуване, така и с осмислянето 
на относителния характер на грешката, която с оглед на нарушената норма оп-
ределя дадено езиково средство като неправилно, а от функционална гледна 
точка определя средствата като неподходящи за определени условия на общу-
ване [Димчев 1998: 119 – 120]. Предмет на разнородни дискусии е проблемът 
за типологизацията на грешките. Със засилена фреквентност в научната лите-
ратура са класификациите, разпределящи грешките в две големи групи, често 
нееднозначно дефинирани: речеви – свързани с функционирането на езикови-
те единици, и неречеви (фактически и логически) – отнасящи се до съдържа-
нието на мисълта [Фоменко 1987: 50 – 52]; езикови и речеви [Залевская 2009: 
14]; речеви и граматически [Капинос 1978: 64 – 73]. Речевите грешки се свърз-
ват с извършване на погрешни (неуместни за дадена ситуация на общуване) 
действия; погрешно програмиране на речеви действия; използване на грешни 
операции; погрешно моторно програмиране на речта и погрешна нейна реа-
лизация [Леонтиев 1967: 79]. Налице е допълнително подразделяне на речеви-
те грешки: независещи от формата на речта – граматически (морфологични и 
синтактични), словобразувателни, лексикални и фразеологични; присъщи на 
писмената форма на речта – правописни и пунктуационни [Цейтлин 1984: 40 
– 46]. В методическите изследвания, свързани с прагматичните контексти на 
проблема грешка, акцентът обикновено се поставя върху традиционно извеж-
даните грешки – правописни, пунктуационни, морфологични, словообразува-
телни, синтактични, стилистични (Ю.В. Фоменко, С.Н. Цейтлин, К. Димчев, М. 
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Георгиева, Ст. Стефанова, Д. Димитрова и др.) [Митева 1996: 33]. Съвременни-
те научни изследователи прецизират класификацията на речевите дефицити в 
контекста на допълненост с типове като дискурсни грешки [Петров 2002: 37 – 
47]; стилистични грешки [Чакърова, Костова 1999]; текстови грешки [Сотиров 
1990: 18 – 19; Кръстев, Стефанова 1997: 208 – 210; Янкова 2009: 55 – 63; Георгие-
ва 2014: 307 – 315]. Предмет на научна дискусия са техниките за отработване на 
различни типове грешки [Edge 1989; Eyger 1990]. Активно се извеждат модели 
за отработване на дефицити, свързани с образователната практика по усвоява-
не на чужд език [Куртева 2015: 19 – 32]. 

В контекста на методическата целесъобразност в статията се осмисля 
тезата за значимостта на познаването от обучител и обучавани както на ос-
новните типове грешки, така и на моделите на прагматичното им отработване 
за бъдещо недопускане в конкретната речева практика на индивида. Затова в 
изследването акцентът не е върху дефинирането и класифицирането на греш-
ките в речевата практика изобщо, а върху коментиране на основните дефици-
ти, открити в текстовете на студенти с педагогически профил, подготвяни за 
учители по роден език (в начална образователна степен); върху анализиране 
на грешките в контекста на ефективността на съдържателните, процесуалните 
и технологичните модели по преодоляването им. Констативният контекст на 
изследването се базира на ексцерпцията на грешки от 205 текста на студенти от 
специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална 
училищна педагогика с чужд език“ на Шуменския университет „Еп. Констан-
тин Преславски“ (период на ексцерпция: началота на учебните 2017/2018 и 
2018/2019 г.). С езика на числата могат да бъдат бъдат изведени следните коли-
чествени параметри за дефицитите в писмената продукция на студентите:

Таблица № 1
Количествени данни за основните типове грешки в текстовете на студентите

Тип 
грешки

Грамати
чески

Пунктуа
ционни

Право
писни

Текстови Лекси
кални

Стилис
тични

Брой 
текстове

192 189 164 103 84 69

Процент 93,66 % 92,19 % 80,00 % 50,24 % 40,97 % 33,66 %

Снежанка Д. Георгиева



939

Диаграма № 1 
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 Графично представените данни насочват към изводи относно констатираното състояние 
на дефицитност в писмената речева продукция на по-горе посочените студенти в началото на 
съответната учебна година. Факт е неналичността на текст без нито един тип грешка, както и 
минималният брой текстове с наличие на дефицит от една типологична разновидност – 8 текста 
(3,90%). Засилено присъствие има моделът на поява на два различни типа грешки в един текст, 
като доминират комбинациите: граматически грешки и някакъв друг тип грешки (най-често – 
пунктуационни, правописни, текстови и лексикални) – 123 текста (60%); пунтационни и други 
грешки (най-често – граматични, текстови, правописни) – 85 текста (41,46%). Присъствието на 
текстовите грешки като тип и в комбинации с други дефицити е също показателно за 
незадоволителното равнище на писмената езикова култура на изследваните групи – общо 93 
текста, 45,37% (в комбинации: 87 текста – 56 – в двойни комбинации; 21 – в тройни 
комбинации; 10 – в четворни комбинации типове грешки; самостоятелно: 6 текста). Засиленото 
присъствие на текстови дефицити може да бъде обяснено с недостатъчната все още 
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(3,90%). Засилено присъствие има моделът на поява на два различни типа грешки в един текст, 
като доминират комбинациите: граматически грешки и някакъв друг тип грешки (най-често – 
пунктуационни, правописни, текстови и лексикални) – 123 текста (60%); пунтационни и други 
грешки (най-често – граматични, текстови, правописни) – 85 текста (41,46%). Присъствието на 
текстовите грешки като тип и в комбинации с други дефицити е също показателно за 
незадоволителното равнище на писмената езикова култура на изследваните групи – общо 93 
текста, 45,37% (в комбинации: 87 текста – 56 – в двойни комбинации; 21 – в тройни 
комбинации; 10 – в четворни комбинации типове грешки; самостоятелно: 6 текста). Засиленото 
присъствие на текстови дефицити може да бъде обяснено с недостатъчната все още 

Графично представените данни насочват към изводи относно констати-
раното състояние на дефицитност в писмената речева продукция на по-горе 
посочените студенти в началото на съответната учебна година. Факт е неналич-
ността на текст без нито един тип грешка, както и минималният брой текстове 
с наличие на дефицит от една типологична разновидност – 8 текста (3,90%). За-
силено присъствие има моделът на поява на два различни типа грешки в един 
текст, като доминират комбинациите: граматически грешки и някакъв друг тип 
грешки (най-често – пунктуационни, правописни, текстови и лексикални) – 123 
текста (60%); пунтационни и други грешки (най-често – граматични, текстови, 
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правописни) – 85 текста (41,46%). Присъствието на текстовите грешки като тип 
и в комбинации с други дефицити е също показателно за незадоволителното 
равнище на писмената езикова култура на изследваните групи – общо 93 те-
кста, 45,37% (в комбинации: 87 текста – 56 – в двойни комбинации; 21 – в трой-
ни комбинации; 10 – в четворни комбинации типове грешки; самостоятелно: 6 
текста). Засиленото присъствие на текстови дефицити може да бъде обяснено 
с недостатъчната все още експлицираност в учебното съдържание по българ-
ски език в училище (през различните образователни етапи) на теоретични и 
прагматични модели за запознаване със съответния специфичен тип грешка и 
моделите за отработването ѝ.

Ексцерпираният материал позволява изводи за водещите разновидности 
дефицити от конкретните речеви типове. Със засилена фреквентност сред гра-
матическите грешки са неправилните употреби на членни форми при имена от 
мъжки род (Така е и с добрият учител – той трябва да намери най-подходящия 
начин; Никога няма да забравя първия си учебен ден и страхът, който изпитах 
при прекрачване на прага на огромното за мен училище; Учителя няма да е до-
бър, ако няма развита преценка за добро и лошо, правилно и неправилно; Боя 
поражда страх и подчинение, не формира личности).1 Често срещани са греш-
ките при употреба на местоимения (Друго важно нещо е примерът на учителя 
за възпитанието на неговите ученици; Бихме могли да кажем, че учениците са 
гордостта на учителя. Те ги подготвят за олимпиади, конкурси и състезания; Ос-
вен това поведението на децата ни показва неговите чувства; Когато един учител 
обича едно дете, това означава да държи детето здраво в ръцете му); неподходя-
щият избор на предлози (Учителската професия е толкова възвишена, колкото 
никоя друга по Слънцето; Но главно учителят сам трябва да притежава всички 
тези качества, които иска да възпита в своите ученици; Без нея ние се обезли-
чаваме от личности и се превръщаме в една студена тълпа; Гледайки, открих 
учителя в себе си); неправилното съгласуване в изречението или непрецизира-
ността на словореда (Оказва се, че учителят е най-важният фактор в обуче-
нието, така че не ги подценявайте при избора си на школа или училище; Всяка 
професия изисква куп качества от човека, но учителската работа единствена е 
тази, която може да изгради (разбира се, съвместно с родителите) младия човек). 

Множеството пунктуационни грешки са показателни за неусвоеност на 
правилата за употреба на вътрешни препинателни знаци (най-вече запетая). 
Сред дефицитите от този тип със засилено присъствие са моделите: излишна 
запетая (Нашата задача в училище, е да открием скритите възможности на вся-
ко дете); липсваща запетая (Ако човек е открил у себе си подобни качества и 
пътя✓ по който да реализира потенциала си, то той е открил у себе си учителя; 
Децата имат нужда от пространство✓ в което да се развиват; Човек✓ който е 
забравил своето детство✓ няма как да бъде добър преподавател); неправилно 

1 При събирането на текстовете е поискано разрешение от студентите материалите 
им (без посочване на персонални данни) да бъдат използвани за целите на научно-при-
ложното изследване.

Снежанка Д. Георгиева
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поставена запетая (Не виждам човека крещял Диоген, със запален посред бял 
ден фенер). Често в текстовете на студентите в близък контекст се срещат ком-
бинации на горепосочените подтипове (Когато си дете✓ не знаеш точно какъв 
искаш да станеш и бързо променяш решенията си, но, когато пораснеш✓...) 
или комбинация от липсваща запетая и липсващ друг препинателен знак (Ако 
детето се възпитава с любов✓ то ще бъде готово да даде любов, а после✓ и да 
възпитава с любов; Ние се изграждаме като такива✓ благодарение на фактори 
извън нас✓ семейство, приятели, възпитание, начин на живот). 

Правописните грешки също попадат във високочестотния регистър; 
появата им е свързана с неусвоеност на правописни принципи – най-вече на 
морфологичния (Обратната връзка е много важна за съвременото образова-
ние); фонетични закони и звукови редувания, имащи проекции в писмената 
реч – редукция, обеззвучаване на звучни съгласни в краесловие, уподобяване 
на съгласни по звучност, променливо я (Насъдено им е усещането, че те са са-
вършени; Кръсноречив пример за изгубената човечност е приказката за малката 
кибритопродавачка); несъответствия между графема и фонема в езика ни (Има 
възпитатели, които се държът по груб начин с децата) и др. Проблем в писме-
ните текстове се оказва спазването на правилата за слято, полуслято и разделно 
писане (На кратко, най-разпространените начини за отношение са...; Най-ва-
жно е да усещат нашата любов – всичко започва от там; Обратната връзка ни 
прави по гъвкави).

Показателен за бедността на студентския лексикон е корпусът от конста-
тирани лексикални грешки (Дълбоко вкоренените корени всъщност предста-
вляват цялата история на педагогиката и родословието на самия учител). Раз-
нообразни като модификации са установените разновидности на текстовите 
грешки, сред които често срещаните ненужни повторения са белег за бедността 
на персоналния речников фонд и за неумението за синонимично назоваване на 
един и същ текстов обект (Ако детето усети, че родителите не отговарят на не-
говите сигнали и очаквания, то се затваря в себе си и всеки път се затваря още 
повече и повече; Постигнат ли е очакваният резултат, то няма как да разберем 
дали сме се справили според очакванията). Със засилена фреквентност е не-
подходящият избор на местоимение като свързващо средство – допусната дву-
смислица, експлицирано местоимение за несъществуващ референт, разкъсана 
номинативна верига, неправилно изпускане на местоимение/име и др. (Не са 
много тези от нас, които достигат до това съчетаване на хуманност и професио-
нализъм в ситуациите, когато те трябва да оценяват човека до/срещу себе си; 
В днешно време родителите често заменят възпитанието със скъпи подаръци, 
но като цяло те скучаят; Дървото се познава по плодовете, а учителят се по-
знава по езика на тялото. Той може да бъде ключово средство за комуникация 
и поддържане на позитивността; Той за тях е личен пример, герой, ✓ изпитват 
уважение и респект). 

Обезпокояваща е тенденцията на наличност на различни типове греш-
ки в близък контекст. Например: граматическа и текстова (Учителя е този, на 
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който родителите поверяват децата си, те му се доверяват като на професиона-
лист и човек; За да бъде тази любов част от теб, трябва безусловно да си запа-
зил детското в себе си, трябва да имаш вътрешна потребност да се отдадеш... 
трябва да съумееш да запазиш детето в себе си, за да можеш да разбираш деца-
та); лексикална и граматическа (Доброто отношение и човечността не озна-
чава, че избягваме критиката); текстова и пунктуационна (Защото, децата след-
ват примера на възпитателя и учителя си и реагират според тона, установен от 
него); граматическа и пунктуационна (Учителят сам трябва да притежава всич-
ки тези качества, които иска да възпита, в своите ученици; Всяка похвала е като 
утринна роса✓ давайки надежда и увереност; Друго, не по-малко важно✓ нещо 
е начина, по който учителя учи учениците си. Т.е. начина, по който им препо-
дава;); правописна и пунктуационна (След като пораснем✓ по голяма част от 
нас забравят от къде сме тръгнали). Разнообразни са и тройните комбинации 
грешки, например: лексикална, граматическа/текстова, пунктуационна (Детето 
по природа е талантливо, но дали неговия естествен наклон се развива допъл-
нително✓ зависи от учителя; Ако учителят има любов към ученика, като баща 
и майка, той ще бъде по-добър от този, който е прочел всички книги). 

В плана на констативността пълната картина за равнището на езиковите 
знания и умения и тенденциите на дефицитност в писмената реч на студентите 
се допълват от данните от още два типа проверовъчни модели – анкетно проуч-
ване и тестова проверка на същите 205 студенти. Участието на бъдещите педа-
гози като респонденти на анкетен дискурс предполага откровено споделяне на 
отношение към проблеми като: връзка педагогически професионализъм – ези-
кова култура/езикова подготовка; изводимост на научни езиковедски области, 
в които студентът самопреценява, че има дефицитност на знания в началото 
на учебната година; значимост на комуникативната култура на преподавателя 
за развитие на метаезиковата, текстовата и дискурсната компетентност на сту-
дента (като значими характеристики в общата комуникативна компетентност 
на респондента) и др. Анкетните резултати са показателни за доста прецизния 
и самокритичен поглед на студентите към езиковите/комуникативните модели, 
за които очакват помощ и подкрепа относно бъдещото си развите и саморазви-
тие като учители. Тестовите проверки включват работа по 22 задачи, от които – 
14 със свободен отговор; 8 – със струкктуриран отговор. С оглед проверката 
на знания по езикови равнища и типове норми разпределението на задачите 
е: 1 – за фонетично равнище; 3 – за лексикално равнище; 8 – за граматично 
равнище; 5 – за правопис и пунктуация; 5 – върху цялостен текст. Задачите със 
свободен отговор са концентрирани върху проверката на умения за редактира-
не на текст, създаване на репродуктивен текст (върху кратък текст със засилена 
диалогичност, записан под диктовка), създаване на текст оригинал (с условие 
за обем – до 100 думи) по темата „Необходимо ли е съвременният човек да вла-
дее добре родния си език и защо?“, 2 – за рецепция на текст. В своята съвкуп-
ност анкетните и тестовите резултати и обобщенията от писмения студентски 
дискурс, от една страна, изграждат по-пълна картина на дефицитността на обу-
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чаваните, от друга страна, провокират преподавателя към търсене на адекватна 
технология по отработването на дефицитността. 

След представения теоретико-прагматичен изследователски контекст ес-
тествено и логично е ситуирането на анализираните констативни контексти на 
дефицитността в плана на перспективността. Направените изводи не бива да 
създават впечатление за тенденциозна концентрираност на вниманието върху 
дефицитността на студентските текстове. Многократно в полето на изследова-
телския интерес на авторката на настоящата статия са били позитивите и мето-
дическите перспективи за компетентностна университетска подготовка, пред-
положени от „изказаното“ в съдържателно-структурния план на студентските 
текстове [Георгиева 2018: 246 – 251; Георгиева 2019: 80 – 86]. Акцентът върху 
дефицитността в настоящото изследване цели търсене на рационални образо-
вателни перспективи чрез концентриране на вниманието не само на препода-
вателя, а и на студентите върху различните контексти на грешката: лингвоког-
нитивен – речевомисловни дейности, свързани с възприемане на същността 
на грешката и типовете грешки; лингводидактичен – технологични модели по 
редактиране на грешки и на модели, ограничаващи допускането на дефицити 
в бъдещата речева практика на обучаваните (студентите като обучавани в кон-
кретния момент; учениците – като бъдещи обучавани от студентите). 

Предмет на засилен научен интерес през последните години са характе-
ристиките и перспективите, очертавани от компетентностния подход, даващ 
„възможност за успешна личностна и професионална реализация, за формира-
не на жизнена позиция чрез адекватна социализация в съвременните общно-
сти“. Във връзка с този подход закономерни са тенденциите за „преосмисляне 
на методическите похвати с цел оптимизиране на образователно-възпитател-
ния процес“ в училище по роден език в различни образователни етапи чрез от-
читане на обвързаността на технологичните модели с „функциите на езиковото 
обучение“; за обосноваване и на когнитивната, и на прагматичната функция на 
това обучение като „ответна реакция на държавната поръчка“ [Николова, Кюр-
кчийска 2018: 53]. Компетентностният подход рефлектира и върху характери-
стиките на университетското образование, насочено към подготовка на учите-
ли за родноезиковия образователен процес в училище. Перспективите на отра-
ботване на дефицитността в контекста на едно компетентностно ориентирано 
университетско образование на бъдещи педагози визират като определители 
на съдържателните и технологичните модели на работа учебните програми по 
основните езиковедски и методически дисциплини (съвременен български 
език, езикова култура, методика на обучението по български език и литература 
в начален образователен етап) в контекста на целенасочено осъществяване на 
междупредметни връзки. Синхронизирането на езиковедската и методическата 
подготовка на студентите с педагогически профил, перманентното търсене на 
методическата адапция на усвоеното лингвистично знание е целесъобразно да 
се осъществяват в контекста на водещи принципи и постановки на съвремен-
ната образователна парадигма – прагматичност, интерактивност, креативност, 
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мотивираност. Съвременните психолого-педагогически изследвания насочват 
внимание и към въпроса за „развитие на личната професионална цялостност“, 
към възможностите всеки етап от обучението във висше учебно заведение да 
„допринася за развитието на формирана професионална идентичност и усеща-
не за професионална компетентност, независимост и самоефективност“ [Мо-
розикова 2017: 41 – 42].

При проецирането в гореанализираните съвременни образователни кон-
тексти пред обучението за развитие на лингвистичната компетентност на сту-
дентите, бъдещи учители по роден език, се откриват разнообразни перспекти-
ви. Логична изглежда тезата, че „отработването“ на грешките не може да бъде 
свързано само с когнитивни процеси, с традиционна (основана на систематич-
ността) работа по развитие на лингвистичната компетентност (като аспект на 
общата комуникативна компетентност на педагозите). Еспериментираният от 
автора на изследването модел почива на презумпцията относно ефективност-
та от позоваване на метакомпетентността на студентите, бъдещи педагози, от 
засилена интерактивност при прагматичното прилагане на усвоеното когни-
тивно знание. През двегодишния експериментален период е търсен образова-
телен модел, максимално речево активен по посока на игнориране на дефици-
ти от различен характер в писмената практика на студентите, които ще трябва 
да работят при бъдещата си професионална реализация и върху грешките на 
учениците. Моделът се основава на разбирането, че не можеш да помагаш с 
предоставени верни отговори след проведен контролен тест и припомняне от 
преподавателя на норми и правила, предположили основните речеви дефицити 
на изпитваните. Апробираните практики гравитират около желанието за пре-
одоляване на стереотипността и шаблонността на традиционния лекционен 
университетски модел. В апробираните образователни техники отработването 
на констатираните дефицити се приема за значим момент, съпровождащ ус-
вояването на лингвистични единици и категории. Успоредяването на работата 
по успешна езикова подготовка и развитие на писмената езикова култура е в 
основата на проверените през двете учебни години два образователни модела. 
Първият модел методологически насочва към първоначално обобщено запо-
знаване на студентите с допуснатите дефицити (възможност за запознаване 
на консултации с персоналната дефицитност на всеки студент); продължение 
на усвояването на лингвистични закономерности чрез постепенно отработва-
не на неусвоени норми върху основата на примери от студентските писмени 
разработки. Вторият модел не експлицира констатираната дефицитност при 
контролната дейност в началото на учебната година – предоставя абсолютна 
свобода на студента относно възможността за запознаване с проблемите в 
писмената си реч (само ако сам пожелае по време на семестриалната езикова 
подготовка). Всеки от моделите има различни предимства. Първият предоста-
вя обобщена картина на дефицитността без персонално номиниране на субе-
кта с дефицити в знанието или с неформираност на определени умения. Така 
в началото на работата се задават темите на установената дефицитност, върху 
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които студентите могат да се съсредоточат по време на семинарните занятия. 
Вторият модел е провокация към мотивираността на студентите за постижи-
мост на равнище езикова култура/лингвистична подтотовка (пред ситуация на 
избор са да проявят ли инициативност относно възможното информиране за 
равнището си на „незнание“). Вариантът е предизвикателство и към избора на 
технологични модели от преподавателя, нежелаещ да стресира обучаваните с 
примери за грешки от собствената им езикова продукция. Този втори модел 
като че ли е по-близък до емоционалния комфорт на подготвяните за бъдещи 
учители студенти. При него обучаваният (нито като част от цялото, нито като 
отделна субектна единица, подлежаща на обучение) не е поставен в условия на 
дискомфорност поради осведоменост за установеното от преподавателя негово 
(на състудентите от курса му) незнание. И при двата варианта на университет-
ска практика се залага на активността – рефлексивно самоосъзнаване на греш-
ката и прагматичното ѝ отработване; не се толерират моделите на противопо-
ставяне на грешката със санкция (поставяне на ниска оценка за несправеност с 
контролното изпитване), на противодействието ѝ с „наказания“ (многократно 
преписване на правилен вариант или научни дефиниции). 

Като разновидности на речемисловна дейност образователните модели и 
през двете учебни години почиват върху текстоцентричността – в основата и на 
придобиване на лингвистично знание/развитие на езиково умение, и на рабо-
тата върху дефицити стои текстът. Активното му „експлоатиране“ за постигане 
на образователни резултати довежда до три типа подходи към текста: изсле-
дователски, аналитико-редакционен, теоретико-аналитичен. Първият модел 
е апробиран в контекста на разнообразна интерактивна моделност на екипна 
работа – свобода на сформираност на екипи за реализиране на изследователска 
дейност по откриване на грешки по зададени параметри в ежедневието и пре-
зентирането им пред останалите студенти (заедно с предлагането на възможен 
алгоритъм за редактирането/недопускането на съответните грешки). Фокусът 
при този модел е върху идентифицирането на дадена езикова употреба (в ре-
алния живот или в интернетпространството) като отклонение от определена 
(езикова или стилова) норма, която е необходимо да се припомни и демонстри-
ра с подходящи правилни (собствено подбрани) примери. Моделът предполага 
разпределяне на роли и отговорности за успешно изпълнение и презентиране 
на избрания проект; позволява максимално ефективно използване на позити-
вите на екипната работа (в сравнение с работата само по групи) – атмосфера на 
доверие, поощрение и открито споделяне на идеи и недоволство; колективна 
работа, обединени „усилия, идеи и мощ за постигането на едни или други цели“ 
и осигуряване на „синергични резултати“ [Колева 2018: 547 – 548].

Изключително вариативни като модел на осъществяване са аналити-
ко-редакционните дейности2. Разнообразие предполага самият избор на тек-

2  При представяне на възможните технологични модели са взети предвид и използ-
вани образователни практики от автора на настоящата статия от по-ранен период на 
реализирането му и като университетски преподавател по Езикова култура на студенти 
от специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика“ и „Начална учи-
лищна педагогика с чужд език“.
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стове за редактиране – написани от студенти (поднесени анонимно), от уче-
ници през в училищната им практика (също в анонимен контекст, но с ука-
зване на възрастов диапазон); на медийни текстове и др. Модификационност 
предполагат и моделите на поднасяне на грешките: с оглед на съотнесеност с 
езикови равнища (концентрираност върху едно езиково равнище или приме-
ри от различни равнища); с оглед модел на откриване (посочен брой грешки и 
необходимост само от установяването/откриването им; задача за редактиране 
без идентификатор за брой и др.). Активността на студентите, обучавани за 
учители, е провокирана и по отношение на успешното реализиране на анали-
тична дейност – подчертаност на грешки и необходимост от табличното им 
обобщение по групи/подгрупи; припомняне на нарушени правила; обоснова-
ване на избраната конкретна редакторска процедура и предлагане на възможни 
други решения за корекционния контекст и др. Аналитичните дейности могат 
да имат и други акценти – търсене на адекватни решения за справяне с греш-
ката в конкретния речев продукт или за справянето с нея при бъдещата речева 
дейност. Въпрос на персонална или групова отговорност (според конкретната 
задача) е предпочитаното помощно средство за изпълнение на конкретна за-
дача (речници, езикови справочници, учебници и учебни помагала, нагледни 
таблични материали, помощ от приятел и др.). Моделът предполага развитие и 
на рефлексивната, и на емоционалната компетентност на бъдещите педагози. 
Успешното или неуспешното изпълнение на задачите води до специфични мо-
дели на насърчаване (стимулиране към успешност); избягват се крайностите и 
на ненужното хокане, и на празнословното хвалене. Прагматичните контексти 
на редактиране и саморедактиране на текстове, на рефлексивно вглеждане/са-
мовглеждане позволяват работа и върху моделите на прецизирана критичност; 
насочват към изводи относно ролята на етичността (лична, професионална), на 
толерантността3 и на речевия етикет в педагогическата комуникация, свързана 
с отработване на дефицитите на обучаваните. 

Теоретико-аналитичният модел е представен от работата с текстове в два 
контекста – научен и „друг“, включващ текстове от различни стилови разновид-
ности (художествени, медийни, разговорни). Дейностите с текстовете са раз-
нообразни: резюмиране на изведените норми/езикови закономерности в на-
учния текст; даване на собствени примери към теоретично изведено правило; 
съотнасяне на няколко откъса от научни текстове с откъси от речеви употреби 
с оглед неспазеността/спазеността на конкретно коментирана норма; подбор 
на примери от публицистични текстове за неспазеност на определено езиково 
правило; дописване/коригиране на научен текст и мн. др.

3 Толерантността е характеризирана като понятие в различни научни, културоло-
гични и образователни парадигми. В статията се приема широкоспектърното ѝ дефи-
ниране като „хармония в различието, висша добродетел, правно-политическа потреб-
ност и морален дълг. Тя предполага приемане, зачитане и правилно оценяване богатото 
разнообразие от култури в съвременния свят и на всички форми и начини за проява на 
човешката същност“ [Алиндер-Исмаилова 2019: 20].
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Ефективността на всички коментирани модели може да бъде обобщена 
в няколко плана – качества на образователното взаимодействие, предимства 
на преподавателската работа, постижима резултатност за обучаваните. Моде-
лите, макар и неинвариантни, са показателни за ефективността в работата на 
университетски преподавател, организиращ дейността си (по придобиване на 
лингвистична компетентност от студентите) не само като лектор, поднасящ го-
това информация, а и като стимулатор на образователен дискурс, насочен към 
търсене на научна истина, към изграждане на стратегии за работа с информа-
ция и за учене и развитие изобщо.

В контекста на констативните и проспективните ракурси на отчитане/
отработване на дефицитността целесъобразна се оказва практиката на активна 
размяна на обратни връзки в образователния процес. Многопосочна е резул-
татността за студентите, бъдещи учители, от прилагането на текстоцентричния 
подход. Факт е удовлетворяващата постижимост с оглед и на статични показа-
тели (усвоеност на лингвистични дефиниции и парадигми, текстови модели, ти-
пология на грешки и речеви формати и др.), и на динамични модели (разбиране 
и използване на алгоритми за текстоизграждане, за редактиране на собствен 
и чужд текст и др.). Моделът предполага активността на студентите да е кон-
центрирана върху разнообразни дейности с текстове (разнородни като формат, 
стил, жанр, тип, езикова и стилова издържаност) – анализиране, съпоставяне, 
редактиране, рецепциране, репродуциране, продуциране и др. Образователни-
ят модел целесъобразно насочва към перманентна работа с текста; успоредява 
усвояването на лингвистични знания с придобиването на умения за текстоп-
родукция и „текстообработка“. Обучително-оценъчната и обучително-съпоста-
вителната дейност дават представа за многовариантивността на дейностите с 
текста както с оглед на самоцентричността му (система, структура, функция), 
така и на антропоцентричността му (когнитивизъм и прагматика); позволяват 
прагматичното му овладяване в динамичните ракурси на продуциране, репро-
дуциране, редактиране, трансформиране. Активното участие на студентите в 
откриването и редактирането на грешки допринася в прагматични контексти 
да се осмислят и усвоят и книжовноезикови (фонетични, лексикални, морфоло-
гични, синтактични), и конвенционални норми (правописни, пунктуационни). 
„Проецирането“ на знанието и незнанието на студентите върху текста доприна-
ся в синхрон (на базата на междупредметни връзки и прагматично-действени 
контексти) да се осмислят чисто лингвистичните и лингводидактичните детер-
минатори на езиковата и речевата дефицитност; да се преосмислят възможност-
ите за използване на грешката в стилистичните ракурси на ефектността. 

Контекстите на перспективността на представения „текстоцентричен 
принцип на обучение“ насочват и към възможно бъдещо търсене на ефективност 
в университетските образователни дейности, свързани с „лингвометодическа ин-
терпретация“ на текстове със или без дефицити) по посока на развитие на „линг-
вометодическата компетентност“ на бъдещите учители по роден език [Рябухина 
2018: 70 – 71]. Предложените теоретични и теоретико-приложни аспекти могат 
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да бъдат полезни на университетски преподаватели, търсещи алтернативи за по-
вишаване на резултатността в работата на бъдещите педагози при процесите на 
формиране и разитие на широкоспектърната им професионална компетентност.
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ABSTRACT: The article considers the state as the largest social organization – definition 
and historical development. It centers on the state as a social organization, the content fo-
cuses on the types of countries, according to the type of social governance – authoritarian, 
totalitarian and democratic.
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racy, representative democracy.

Изследването е финансирано по проект „Стимулиране на международна мобил-
ност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности““ № РД-
08-86/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Определение за „държава“. Историческо възникване и развитие.
От юридическа гледна точка държавата е властно-правна социална ор-

ганизация. Конституиращото действие на властта и правото по отношение на 
държавата се изразява в използването им като регулатори. Те са средствата, 
чрез които етно-социалната общност се създава и поддържа като организация, 
като държава. Властно-правният характер на държавата произтича от власто-
вия и правовия ред, които поддържат хомеостазиса ѝ като социална организа-
ция. Властовият ред характеризира държавата чрез отношенията на властване 
и отношенията между властващите. Той се проявява като централизация и де-
централизация на властта.

От социологическа гледна точка държавата е върховен политически ин-
ститут, гарантиращ определен социален ред в обществото.

Пресечна точка между юридическото определение и социологическото 
е понятието властни отношения. Общественият живот предполага ред и дър-
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жавата като висш орган на властта има монопол в упражняването на принуда – 
легитимна за цялото общество.

Първите държави възникват още в Древността. Например, държавата в 
Китай възниква в периода XIV-XI век пр. н. е., появата на държавна организа-
ция в Атина датира някъде към IX в.пр.н.е., а Спартанската държава се обра-
зува ІХ в.пр.н.е. Държавността в Древен Рим се появява в периода на военна 
демокрация VІІІ-VІ в.пр.н.е. В края на ІV в.пр.н.е. на територията на Долна Ме-
сопотамия се появили шумерските градове–държави Ур, Урук, Лагаш, Ериду.  
В Древна Индия съществуват отделни робовладелски държави в долините на 
реките Инд и Ганг (IV в.пр.н.е.- II в. пр.н.е.), измежду които централизирани-
те държави на Маурите. Началото на държавата Египет датира от IV в.пр.н.е. 
(3200 г. пр.н.е.), когато Горен и Долен Египет се обединяват. През VI век пр.н.е. 
на територията на сегашния Иран възниква Персийската държава и т.н.

През Средновековието започват да се създават и развиват държави на 
Европейския континент, като например Франкската държава, свързана с името 
Лудвиг от рода на Меровингите, на границата на V и VІ век от н.е. След нейният 
разпад се образува Френската държава, в периода на феодална раздробеност на 
Европа – IX-XIII в. Англия като държава започва своето развитие през IX-X в. 
Германия е обединена в единна национална държава след Френско-пруската 
война – 1871 г., т.е. XIX в.

Държави продължават да се образуват и в периода на Новото време – от 
Средновековието до наши дни. Например, днешната държава Италия е създаде-
на едва през XIX в. – 1861 г., когато съществуващите дотогава държави на апе-
нинския полуостров и Двете Сицилии са обединени от крал Виктор Емануил II.

Следва да се отбележи, че България, създадена в VІІ в. (681 г.) далече изпре-
варва в своето създаване такива държави като Англия, Франция, Италия и др., 
включително и Съединените американски щати – САЩ, създадени през XVIII в.

„Роенето“ на държавите продължава и през съвременността, например: 
през април 1992 от Югославия се отделя държавата Босна и Херцеговина; Косо-
во обявява независимост от Сърбия през 2008; Южен Судан се отделя от Судан 
през 2011 г., след десетилетия на гражданска война; Източен Тимор гласува за 
независимост от Индонезия още през 1999; Еритрея обяви независимост през 
1993 г. и др.

Към 01.01.2018 г. в света има 195 държави.

Типове държави, според вида социално управление
В света съществуват различни форми на държавно управление: 1.Монар-

хия – абсолютна, теократична, ограничена, съсловно-представителна, консти-
туционна, парламентарна; 2.Република – парламентарна, президентска, смесена; 
3.Смесени форми на управление – монархическа република и изборна монархия.

Но според вида социално управление държавите са авторитарна, тота-
литарна и демократична:

Държавата като организатор на социалния живот
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Авторитарна държава
При този тип социално управление се налага ограничение върху, правата и 

свободите на хората и средствата за масова комуникация. Налага се управление 
чрез насилие и чрез определена форма на пропаганда, която има за цел възхваля-
ване на този тип управление и дискредитиране на демократизма. Върховенството 
на закона се игнорира и се възприема правораздаване, обслужващо авторитари-
зма. Законите се изменят непрекъснато в полза на авторитарния режим [7], [10].

Авторитаризмът може да се осъществява под две други форми на социал-
но управление – асолютната монархия и диктатура [7].

Абсолютната монархия е тип социално управление, при което и трите 
власти в държавата – законодателна, съдебна и изпълнителна са съсредоточени 
в ръцете на един монарх – княз, цар, крал, император, емир, султан. В повечето 
случаи монархическите субекти съсредоточават в себе си и духовната власт в 
обществото. Монарсите в този тип социално управление поддържат и някои 
колективни органи, с които уж управляват – правителство, законосъвещателни 
органи и т.н. Но въпреки тях няма ограничения за властта на монарха [10].

Всички държави, почти в цялата история на човечеството са били мо-
нархии. Но през Средновековието се появяват и предшествениците на съвре-
менните парламенти, т. нар. „съсловни представителни събрания“, които са 
изразявали волята на отделни съсловия (духовенство, светска аристокрация, 
граждани), а не на целия народ. Основавали са се на принципа на съсловното, 
а не на принципа на народното представителство. Такива например са Генерал-
ните щати във Франция, Кортесите в Испания, Райхстаг и Ландтаги в Германия, 
Парламент в Англия, Сейм в Полша, Ригсдаг в Швеция, Алтинг в Исландия, 
Болярска дума в Русия и др. Така монархът вече е трябвало да се съвещава при 
взимането на решения със съсловните събрания. 

Ролята на съсловните събрания постепенно намалява към края на XVIII в. 
и те отмирайки създават условията за установяване абсолютните монархии. В 
периода на Великата френска революция (1789-1799) започва ограничаването 
на абсолютните монархии и започване на процес на демократизация. Този про-
цес се разпростира из Европа и макар и неравномерно протекъл той обагря ця-
лата европейска история. В Руската империя, например абсолютната монархия 
просъществува до началото на ХХ в.

В съвременността историческата форма на абсолютната монархия е 
налице в Бруней, Оман, Катар, Лесото, Мароко, Свазиленд, Кувейт, Бахрейн, 
Япония и Ватикана, която също така и и теокрация (тип социално управление 
обединяващо религиозната и държавната власт). Теокрации има също така в 
посочения по-напред Бруней и Саудитска Арабия.

Следва да се прави разлика между абсолютна монархия и парламентарна 
монархия. 

Парламентарната монархия е форма на социално управление, бази-
рано на конституционна система, която признава за държавен глава монарх – 
наследствен или изборен, чиято власт е представителна (символична), докато 
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цялата изпълнителна власт е съсредоточена в ръцете на изборни органи. По 
тази причина парламентарната монархия следва да бъде поставена в системата 
на демократичните държави [10]. Такива монархии са изградени в европейски-
те държави Андора, Белгия, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенщайн, 
Люксембург, Монако, Нидерландия, Норвегия и Швеция. В различни реги-
они на планетата също има изградени парламентарни монархии – например, 
Бахамски острови, Белиз, Гренада, Камбоджа, Тайланд, Соломонови острови, 
Ямайка и др.

Диктатурата е също форма на авторитарен режим. При него властта 
е концентрирана в ръцете на един човек, наричащ се „диктатор“. Тя обслужва 
интересите на определена група от хора – партия, семейство, клан или хунта – 
от испански ез. junta, събрание, комитет, в повечето случаи група от висши 
военни лица. Тази група от лица се позовава преди всичко на необходимостта 
от спешни действия за стабилизиране на обществото или преодоляване на въ-
трешна, или външна заплаха по отношение на него [10].

Диктатури пронизват цялата човешка история, например диктатори са 
били: Периандър от Древна Гърция тиран (диктатор) през VII в. пр.н.е.; Луций 
Корнелий Сула избран през I в. пр.н.е. за пожизнен диктатор на Рим.Гай Юлий 
Цезар също става пожизнен диктатор в I в. пр.н.е. Всъщност в Древна Гърция 
епохата на VII—VI век пр.н.е. се определя от историците като епоха на „страш-
ните тирани“ (“стрaшните диктатори“).

Прояви на диктатура има в света и през ХХ в. и началото на ХХI в.. Най-
известните сред тях са тези на: Бенито Мусолини (Италия), Адолф Хитлер (Гер-
мания), Мао Цзе Дун (Китай), Саддам Хюсеин (Ирак), Робърт Мугабе (Зимбаб-
ве), Аугусто Пиночет (Чили) и др.

Тоталитарна държава
При тази форма на социално управление държавата е напълно слята с 

една партия. Всички нива на държавното управление и местното самоуправле-
ние са предоставени на партийни водачи. Всички репресивни органи на държа-
вата – полиция, армия, съдебна система са под контрола на партията-държава. 
Средствата за масова информация също са под цензурата и контрола на пар-
тията. Демократичният принципът за разделение на трите власти е отхвърлен 
официално от тоталитаризма. Там единствено представляващия орган на тези 
власти е партията [1], [11].

Свободното сдружаване на хората е забранено. Съществуват само т.нар. 
казионни организации (формални, служебни, поддържани от властта органи-
зации) – детско-юношески, младежки, женски, профсъюзни. Те са изцяло под 
управлението на партията.

За тоталитаризма могат да се дефинират следните отличителни черти: 
1.  При него се изгражда образ на врага, за да се оправдае идеологията и ре-
пресиите над инакомислещите в обществото; 2. Тоталитаризмът се представя 
като единствено възможното бъдеще; 3. Колективизмът се провъзгласява за 
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основен идеал, като се прави всичко възможно да бъде потискан индивидуали-
зма във всичките му форми; 4. Издига се в основен приоритет на обществото 
т.нар. култ към личността – създаване на героичен, възхваляващ, ласкателен 
образ на водача на тоталитарната държава; 5. Силно изразен популизам – по-
литически прийом насочена към спечелване благоразположението на народа 
с нереалистични обещания, преследвайки личната самоцел за власт, липси на: 
отговорност за функционирането на държавата, аргументация на целите в по-
литиката и решения на съществуващите проблеми. 6. Налагане обстановка на 
страх и репресии, като инокомислещите – дисиденти и главно интелектуалци 
се арестуват и хвърлят в затвори, психиатрии, трудови лагери или су поставят 
под запрещение [1], [2].

Основните тоталитарни форми, познати на историята, политологията и 
социологията са: комунизъм – в СССР, фашизъм – в Италия и националсоциа-
лизъм – в Германия.

Комунизъм
С този термин е прието да се нарича обществено-политическата система 

изградена в СССР и сателитните му държави от т.нар. социалистически блок – 
Албания, България, Полша, Румъния, Унгария, Германска демократична репу-
блика, Чехословакия, Югославия. Но по същество то има по-широк смисъл. 
Това е социално-политическо движение, което се стреми към създаване на без-
класово общество, премахване на наемния труд и наличие на обща собстве-
ност. При него гражданите следва да имат неограничен достъп до предметите 
за масово потребление. Наименованието на това движение кореспондира с тер-
минът от лат. ез. commùnis – общ, „обществен [9].

Идеята за комунизма включва още: 1.развитието на производителните 
сили; 2. свръхизобилие на материално богатство; 3.разпределение на благата на 
принципа „от всекиго според възможностите, всекиму според потребностите“; 
4.обществени отношения, основани на свободното сдружаване между хората; 
5.наличие на комунистическа партия, която да оглави комунистическата рево-
люция в една държава; 6.преход от капитализъм към комунизъм, като междин-
но звено в този преход е социализма [9].

В България от 1944 г. до 1989 г. управлява Българската комунистическа 
партия (БКП), която модифицираше в страната съветския болшевизъм. От 
1989 г. до настоящия момент в страната се извършва трансформация на об-
ществото от тоталитаризъм към демокрация. Но както пише ДЖОН ЛУКАЧ в 
своята книга „Краят на ХХ век. Краят на модерната епоха“, неспособността на 
политическите елити от страните в трансформация направиха нещо което то-
талитарните режими 45 години не успяха да направят – направиха комунизма 
привлекателен.

В съвременността все още има комунистически режими в Китай, Куба, 
Северна Корея, Виетнам, Лаос, макар, че те имат различни национални харак-
теристики.
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Фашизъм 
Възниква в Италия по време на Първата световна война 1914-1918 г. и е 

контрапункт на други идеологии като либерализъм, консерватизъм и маркси-
зъм. На италиански ез. думата е fascismo, чийто произход се корени в терми-
на фашо fascio – фашо, сноп пръчки около брадва, символ на древноримските 
магистрати. Подобно на легендата за Хан Кубрат и неговите синове и тук те 
символизират единството, когато хората (пръчките) са заедно и слабостта им, 
когато към тях се подхожда като към отделни единици [1], [2].

Първата световна война 1914-1918 г. води до т. нар. военно гражданство в 
Италия, при което е скъсена дистанцията между обикновените граждани и ар-
мията, тъй като чрез мобилизация – трудова и военна, почти всички граждани 
са въвлечени в самата война. В този контекст фашистите смятат, че е необхо-
дима еднопартийна тоталитарна държава, готова за всякакви ваоръжени кон-
фликти. Те се обявяват за смесена икономика – публична и частна собственост.

Водач на фашисткия режим в Италия е БЕНИТО МУСОЛИНИ – ДУЧЕ 
(вожд), създател на първото фашо – фашо литорио – ликторски сноп.  Започва 
изграждането на т.нар. корпоративна държава гарантираща властта на  олигар-
хията и плутокрацията в Италия. Започва ускорено милитаризиране на страната.

Други характеристики на фашизма са: 1.издигане на нацията над от-
делния човек; 2.насилие, цензура и пропаганда за подтискане на опозицията; 
3.строг икономически контрол; 4.смазващ социален контрол; 5.въвеждане в 
държавата на еднопартийна система; 6.въвеждане на национализма като дър-
жавна политика [35], [14].

След разгрома на италиански фашизъм в края на Втората световна война 
1939-1945 г. фашизмът е разгромен, но се появяват негови мутации като неофа-
шизма, проявяващи се и до днес на различни места от политическата карта на 
света. Неговата идеология е изградена върху крайните принципи на национа-
лизма, расизма и социалната демагогия.

Съвременни прояви на фашизъм и неофашизъм в Италия са все още 
налице [22] например, групировките „Черния авангард“, „Народния порядък“, 
„Народна борба“ и др. Известен факт е, че внучката на Бенито Мусолини – 
Александра Мусолини си присъедини към движението на Силвио Берлускони, 
няколко пъти министър-председател на Италия в най-новата история.

В други държави най-голямо проявление на фашизма и неофашизма има 
във Франция в лицето на движението „Националистическа военна младеж“ и 
унгарската „За по-хубава Унгария“. В някои страни на Латинска Америка – Па-
рагвай, Аржентина, Гватемала и Чили -между 1950 г. и 1980 г. се установяват ре-
жими с изразени фашистки и неофашистки черти. В най-голяма степен тази тен-
денция се проявява в Боливия, където военния режим гарсиамесизъм открито си 
сътрудничи с видни представители на европейския неофашизъм. Откровено не-
офашистки характер има „Партията на националното движение“ в Турция и др.
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Националсоциализъм (нацизъм)
Това е идеология, която се формира в Германия в периода 1920-1930 г.

Формулира се от Националсоциалистическата германска работническа партия, 
която идва на власт през 1933 г.

Водач на националсоциализма в Германия е АДОЛФ ХИТЛЕР, който е от 
1934 г. до смъртта си през 1945 г. – фюрер и едноличен ръководител на Третия 
германски райх.

На немски националсоциализма се обозначава като Nationalsozialismus, чи-
ито характерни черти са: 1.обоснована идея за народ-общество Volksgemeinschaft 
почиващо на кръвно родство и отрицание на класовите противоречия; 2.антика-
питализъм, тъй като капитализмът вреди на връзката между родината и народа; 
3.отхвърляне на демокрацията и установяване на тоталитарен режим; 4.унищо-
жаване на другите политически партии и профсъюзите; 5.забрана на свободни-
те медии; 6.установяване институцията на фюрерството – от немски ез. Führer, 
вожд, водач, лидер) – концентриране на властта в ръцете на едно лице и установя-
ване на този принцип на действие върху останалите властови нива в държавата; 
7.родеене с фашизма, което е широко пропагандирано; 8.мощна милитаристична 
политика /политика, водеща до усилване на военната сила и власт със завоева-
телни цели; 9.провеждане на „политика на жизнено пространство“ и „жизнено 
пространство на изток“, както и защита на родната „кръв и земя“; 10.провеждане 
политика на расизъм и антисеметизъм; 11.възвеличаване на арийската и герман-
ската раса като превъзхождащи всички останали раси; 12.проповядване идеоло-
гия на неравенството между расите – т.нар. социален дарвинизъм; 13.стремеж 
към расова хигиена и вяра във ъзможностите за положителна селекция на гос-
подстващана арийска раса чрез евтаназията (отнемане на живота по молба на 
определен човек) и евгениката (подобряване чрез научни техники на човешката 
популация); 14.създаване на тайна полиция със широки правомощия (в случая – 
Гестапо); 15.аргументиране на политиката на нацизма чрез позоваване на пру-
ските добродетели (философията на немския идеализъм) и др. [8]

Като социално управление фашизмът и нацизмът с се различават: 
Националсоциализмът е социализъм, пречупен през националисти-

ческия мироглед. Обявява се против класовото общество и против частната 
инициатива, като държавата упражнява пълен монопол върху частната соб-
ственост. Особеното за разлика от социализма е, че цялата социалистическа 
идеология е националистическа и нацията се поставя над всичко. 

Фашизмът е анти-социалистическа идеология и е обществена система, 
която запазва класовото общество като гръбнак на нацията и поддържа част-
ната инициатива. Държавата осъществява систематизиране и контролиране 
на браншовете чрез система от корпорации, в които са обединени хора според 
интересите и професиите си. При фашизма нацията също се поставя на пи-
едестал, но за разлика от нацизма, фашизмът не изравнява хората, а им дава 
възможност всеки да развие потенциала си, с което да подпомогне и прогреса 
на нацията и държавата.
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С облекчение може да се каже, че съвременни нацистки държави не се 
открояват в света.

Демократична държава
Демократчната държава е израз на демокрацията (от гр. ез. δημοκρατία – 

народовластие) като форма на социално управление. От това определение про-
изтичат равенството и свободата на всички хора в държавата, които са норма-
тивно уредени в конституцията и други закони. Освен това, един от основните 
признаци на демократичната държава е, че в нея е гарантирано разделението 
на трите власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, което от своя страна 
гарантира спазването на принципите на демокрацията.

Демократичната форма на управление има две разновидности: пряка и 
предстватилна [3], [5]:

Пряката демокрация е според ДЖОВАНИ САРТОРИ „демокрация на 
участието“. При нея основните решения, които се вземат за развитието на об-
ществото са чрез прякото участие – гласуване на гражданите, участници в по-
литическия процес. Прякото народовластие се основава на принципа за взема-
не самостоятелни решения от гражданите за разрешаване на техни проблеми 
по своите без всякакво участие на държавата и нейните институции.

Такава е била Атинската демокрация, в полиса Атина – Древна Гърция. 
Тя е прототип за такова социално управление в света. Съществува в полиса 
през от 510 г.до 322 г. пр.н.е. [6]

Основна роля при този тип социално управление на Атина има Еклесия-
та – тогавашното народно събрание. В него са имали право да участват всички 
свободни граждани, но не и жените, младежите до 21 годишна възраст и роби-
те. Както сполучливо отбелязва ФРИДРИХ ЕНГЕЛС, атинската демокрация е 
била невъзможна без робството и без робите, които са движели делата на сво-
бодните атински граждани, за да могат те свободно да участват в политически-
те процеси на полиса [5].

Едно от проявленията на пряката демокрация е остракизма – на гр. ез. 
ὀστρᾰκισμός, от „остракон“, счупен глинен съд или още мидена черупка, която 
се е използвала като древен вид бюлетини – остраки. Всяка година атинските 
граждани, при кворум от минимум 6 000 души са имали право да изгонват зад 
пределите на полиса или да осъдят на смърт провинили се политици и страте-
зи. Този метод е приложен за първи път V в. пр.н.е.

В България е реализиран остракизъм под формата на национален рефе-
рендум през 1922 г. за съдене на виновниците за националните катастрофи, чле-
новете на кабинетите на правителствата, водени от И. Гешов, С. Данев и А. Ма-
линов. Поставеният въпрос на него е трябва ли министрите, довели България 
до двете национални катастрофи – Междусъюзническата война от 1913 г.и Пър-
вата световна война 1914-1918 г., да бъдат осъдени за пагубната си политика. 

Пряката демокрация не бива да се бърка с охлокрацията – управление 
на тълпата. Терминът е съчетание от две гръцки думи: οχλοκρατία, от οχλος – 
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тълпа и кρατος – сила, власт. Смята се, че това е мутация на демокрацията, при 
която е налице хаос и безредие. В историята на българската демокрация след 
1989 г. има две събития, които могат да се обозначат като охлокрация: 1.Опожа-
ряването на Партийния дом на БКП от разгневени тълпи през 1990 г.; 2. Посега-
телството върху Народното събрание през 1997 г. от организирани, разгневени 
граждани срещу управлението на БСП.

Представителната демокрация [6] или както я нарича ДЖОВАНИ 
САРТОРИ – „демокрация на представителството“ се изразява в това, че граж-
даните избират свои представители за законодателната и изпълнителната власт 
в държавата, където реализират функции, за които директно не са натоварени, 
но те ги реализират опирайки се на своята преценка и на собствената си съвест. 
Повечето съвременни демокрации са от този тип. В тях има законодателен ор-
ган, който е на върха на държавната йерархия, където представителите на на-
рода вземат решения в името на народа.

Република България е представителна демокрация, което е разписано в 
Конституцията от 1991 г.

Народните представителства имат различни наименования в различните 
страни, например: Сабор – Хърватия, Държавна дума – Русия, Кнесет – Израел, 
Конгрес – САЩ, Бундестаг – Германия, Парламент – Англия и т.н.

Тук е необходимо да се отбележи, че парламентарната монархия е 
форма на демократично управление, в която парламентът е начело на държава-
та, изпълнителната власт принадлежи на изборни органи, монархът има само 
представителна власт като държавен глава. В такава демократична държава, къ-
дето има монарх начело на управлението по същество се спазват следните два 
принципа: 1.суверен на властта е народът и тази власт се упражнява така,както 
е разписано в Конституцията; 2.кралят има власт, която е определена от Кон-
ституцията и други закони в държавата.

В 10 европейски държави съществуват монархии, като 7 от тях са членове 
на Европейския съюз. Могат да се приложат примери за това, че едни от най-
развиващите се демократични държави в Европа са именно в такива, които за 
държавни глави има короновани особи, например: Великобритания, Испания, 
Швеция, Дания и др.

Повечето демократични страни изключват авторитаризма, но в тях може 
да се проявят авторитарни аспекти по пътя на демократичните избори и пряка-
та демокрация – например, референдума за президентската власт в Република 
Турция от 2017 г.

Дали демокрацията е универсална форма за социално управление на дър-
жавите? Отговор на този въпрос се опитва да даде ПАТРИК КЕНЪН [4] в своята 
книга „Залезът на демокрацията.Той отрича универсалността ѝ като смята, че 
при народи с ниска политическа култура да дадеш демокрацията като полити-
чески инструмент е все едно да дадеш авотамати „Узи“ в ръцете на маймуните.

Изложеното съдържание в статията дава възможност да бъдат експлици-
рани следните
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Обобщения и изводи:
1. В исторически аспект държавата като форма за организация на об-

ществения живот в обществото е възникнала още от древността и се е 
развивала като различни форми до съвременността.

2. От социологическа гледна точка държавата е върховен политически 
институт, гарантиращ определен социален ред в обществото.

3. Според вида социално управление държавите са авторитарна, тотали-
тарна и демократична.

4. Въпреки, че най-големият блок от тоталитарни държави – социалис-
тическия, се разпадна след 1989 г., в света продължават да съществуват 
такива държави, на различни точки от географската карта.

5. В демократчната държава, каквато е България след 1989 г., са гаранти-
рани равенството и свободата на всички хора в държавата, които са 
нормативно уредени в конституцията и други закони.
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Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски“

Художественная жизнь Болгарии на рубеже 19-20 веков отличалась нео-
бычайно бурным развитием. Истоки этого процесса находятся в одной из важ-
нейших эпох развития государства – Болгарском национальном возрождении. 
Начавшись во второй половине 18 века (издание труда “История славянобъ-
лгарска” Паисий Хилендарски) оно завершилось окончательным освобожде-
нием от турецкого господства в конце 19 века (Освобождението на България, 
1878 г.).[9] Долгожданное и выстраданное обретение независимости послужило 
катализатором общегражданского, духовного, экономического и культурного 
подъема в стране. Болгария вновь ощутила себя частью Европы и с огромным 
энтузиазмом восприняла все те идеи и новшества, которые появлялись в стра-
нах Запада. При этом необходимо заметить, что деятели искусства и культуры 
непрестанно вели поиск собственного художественно-выразительного языка. 
Как и в других странах (Западная Европа, Россия) художники в Болгарии выра-
батывали свой стиль, обращаясь к традициям народной и духовной культуры. 
В симбиозе между классическими и новаторскими техниками, принесенны-
ми из поездок и обучения в западноевропейских странах (Италия, Германия, 
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Франция), а также пристального изучения болгарского наследия прошлых 
эпох рождалось новое болгарское искусство. 

Болгарскую художественную сцену в первые три десятилетия 20 века не-
возможно назвать однообразной, а ее развитие поступательным и последова-
тельным, совсем наоборот, художественная жизнь была наполнена в этот пери-
од яркими идейными столкновениями между художниками, писателями и арт 
критиками, появлялись и распадались объединения, издавались художествен-
ные журналы и газеты, организовывались персональные и групповые выставки. 
Это было время, когда художественная интеллигенция активно изучала и прив-
носила новаторский дух и опыт в болгарскую повседневность. В это же самое 
время большое количество болгарских художников и писателей жило постоян-
но за границей. Занимаясь, творчеством они вливались и становились частью 
местной художественной среды и при этом сохраняли связи со своей родиной. 

Не будучи столь важным центром искусства как Франция, Германия или 
Италия, Болгария всего за несколько десятилетий начала 20 века превратилась 
в одну из региональных европейских художественных школ с ярким и доста-
точно самобытным современным искусством.

На рубеже 19-20 веков в Болгарии происходила институционализация 
художественной сферы. Появились первые театры, музеи, библиотеки и уни-
верситеты. Это эпоха действительно выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства: писателей и поэтов – Ивана Вазова, Пенчо Славейкова, Елин Пелина, 
Пейо Яворова, Димчо Дебелянова; исследователей фольклора и истории – 
Георги Раковски, Любена Каравелова; художников – Ивана Мърквички, Антона 
Митова, Петко Клисурова, Марина Василева, Бориса Шатца и многих других.
[4:653-654]

В силу того, что процесс формирования новых институтов культуры 
после Освобождения шел в ускоренном темпе, на уровне руководства страны 
было принято решение пригласить состоявшихся иностранных художников к 
управлению и преподаванию основ художественного мастерства для только 
формирующейся творческой элиты. С другой стороны, были отправлены на 
обучение в лучшие художественные академии одаренные начинающие худож-
ники, которые по возвращении также приняли активное участие в развитии 
искусства Болгарии. Так, в общих чертах, выглядел процесс становления худо-
жественной школы в Болгарии во второй половине 19 века. 

Благодаря тому, что профессия художника стала свободной, а основны-
ми покупателями картин выступало государство (через министерства и музеи), 
религиозная тематика перестает быть важной. На ее место приходят жанры 
портрета, пейзажа, бытовой и батальный жанры. Академизм стал основным 
направлением в рамках, которого обучали первых профессиональных худож-
ников в Высшем рисовальном училище (Национальная художественная акаде-
мия).[4:749]

Именно на основе академизма сформировалось первое профессиональ-
ное объединение художников “Объединение поддержки искусства в Болгарии” 
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(24 июня 1893 года), немного позднее переименованное в “Объединение худож-
ников Болгарии”. Незадолго до этого, состоялись первые выставки художни-
ков в стране (в 1885 г. – выставка работ Ивана Димитрова, в 1886 г. – выставка 
Ивана Мърквички, в 1887 г. – выставка воспитанника мюнхенской академии 
Ивана Ангелова). Наконец в 1892 году в Пловдиве прошла первая совместная 
выставка болгарских художников, на которой был дан старт государственным 
закупкам картин у художников.[1:34]

Творчество художников входивших в “Объединение поддержки искусства 
в Болгарии” равно как и основного костяка преподавателей Высшей рисоваль-
ной школы представляло собой следование реалистическим тенденциям, харак-
терных для искусства начала 19 века в Западной Европе. В этом подходе нашло 
свое отражение желание вписать новое болгарское искусство в общеевропей-
ский контекст. В то же время, через внимательное и выверенное изображение 
подробностей жизни Болгарии, батальные и исторические сцены, через изобра-
жение костюмов и нравов ее жителей художники создавали портрет страны.

Тем не менее, современные тенденции в западном искусстве не обошли 
стороной болгарскую школу, интерес к импрессионизму нашел свое воплоще-
ние в пейзажном и портретном жанрах более всего.

Фиг. 1 Афиш на изложбата на българските художници в Лондон, 
Харалампи Тачев, 1907 г.

Уже в начале 20 века на художественной сцене в Болгарии появляет-
ся второе объединение художников – „Современное искусство“ (29 сентября 
1903 г.). Это стало первым прецедентом альтернативного развития искусства 
в стране и безусловно оказало большое влияние для последующего развития 
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художественной жизни как в Софии, так и появления региональных союзов 
(“Объединение южноболгарских художников“ в 1912 г.; „Объединение севе-
роболгарских художников“ в 1920 г.). Основоположники „Современного ис-
кусства“ были первыми выпускниками Государственной рисовальной школы, 
прошедшие практику в западноевропейских школах (Харалампи Тачев, Киро 
Маричков, Стефан Иванов, Петър Кънчев, Димитър П. Даскалов, Никола 
Михайлов, Страшимир Димов, Александър Божинов и Петър Морозов, Никола 
Танев, Борис Денев, Гошка Дацов). В своем искусстве они отходят от принци-
пов академизма, вступив в своеобразный эстетический конфликт со своими 
учителями. Их больше привлекали образцы символизма, постимпрессионизма 
и сецессиона. Таким образом, болгарская художественная сцена „догоняет“ в 
своем развитии сцену общеевропейскую, а молодые художники способствуют 
обновлению „Объединения художников Болгарии“.[1:42]

Необходимо заметить, что несмотря на порывание с реалистической ма-
нерой работы, художники „Современного искусства“ продолжили развивать 
тему болгарских традиций в своем творчестве. Так, например, один из лидеров 
„Современного искусства“ – Харалампи Тачев разработал особенную декоратив-
ную версию „староболгарского стиля“ как национальный вариант проявления 
сецессиона (Фиг. 1). Эти мотивы видны в оформлении здания Центральной ми-
неральной бани в Софии, Синодальной палаты в Софии, в оформлении книг.[6]

Такие популярные направления в европейском искусстве как кубизм, фо-
визм и абстракционизм практически не получил своего развития в Болгарии в 
первые два десятилетия 20 века.[4:749] Можно предположить, что этого не прои-
зошло именно потому, что художники в Болгарии стремились как можно точнее 
уловить и передать портрет страны, ее географические и культурные особенно-
сти. Они, в отличие от своих западноевропейских коллег, значительно позднее 
стали осваивать через живопись местный культурный ландшафт и потому в их 
творчестве не оказалось места для более радикальных экспериментов с формой. 

Фиг. 2 Духовно равновесие, Никола Дюлгеров, 1923 г.
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При этом стоит отметить, что те болгарские художники, которые посто-
янно жили и работали в Европе довольно успешно влились в авангардные шко-
лы. Особое место тут принадлежит Николаю Дюлгерову (Фиг. 2) – выпускни-
ку Баухауза и одному из ведущих представителей второй волны итальянского 
футуризма, а также Жоржу Папазову – ученику Ханса Хофмана (абстрактный 
экспрессионизм) и представителю Парижской школы. Их творчество выбива-
ется на фоне художественных экспериментов внутри страны и во многом по-
служило вдохновляющим моментом для молодых художников следующих по-
колений.[3:29-43]

Оба объединения вели активную международную деятельность, уча-
ствовали в международных выставках-ярмарках. Особенно активное участие 
они принимали в деятельности союза южнославянских художников „Лада“, ко-
торый объединил художников четырех стран: Болгарии, Хорватии, Сербии и 
Словении. Союз появился прежде всего затем, чтобы дать более широкую воз-
можность южнославянскому модернизму заявить о себе на общеевропейской 
арене. Объединение не просуществовало долго из-за политических и военных 
конфликтов разгоревшихся во втором десятилетии 20 века на Балканах, но при 
этом оказало влияние на развитие искусства в искусстве каждой из стран.[1:51]

Подводя некий предварительный итог выше изложенному, возможно со-
гласиться с мнением исследователей этого периода о том, что болгарское искус-
ство конца 19 – начала 20 веков сумело утвердиться в общеевропейских рамках 
как вполне самодостаточное художественное явление. Появление творческих 
объединений и их полемика относительно подходов и различия в эстетических 
принципах послужили хорошей основой для демократизации сферы искусства, 
ее правильному функционированию, расширения представлений о задачах и 
роли искусства. В итоге, была подготовлена почва для дальнейших модернист-
ских экспериментов во время краткого, но очень яркого межвоенного периода.

Понять развитие болгарской культуры в межвоенный период невозмож-
но без учета социальной, экономической и политической обстановки страны в 
1910-е гг. Целая серия военных перипетий, потеря части территорий, мораль-
ный и духовный надлом после Первой мировой войны, все это стало фоном 
развития новых модернистских поисков в искусстве. 

При всем при том, 1920-30-е гг. один из самых ярких периодов в развитии 
национальной школы искусства. Как и во всей Европе в Болгарии того перио-
да наблюдается постепенное угасание раннего модернизма, при этом радикаль-
ные авангардные формы присутствовали лишь эпизодически, не превращаясь 
в постоянную практику. Символизм, ставший альтернативой академическим 
тенденциям в официальном искусстве начала 20 века постепенно уступает ме-
сто локальной и смягченной версии экспрессионизма или обновленной вер-
сии реализма в 1920-е гг. То есть, как отмечает большинство исследователей, в 
Болгарии происходит своеобразное наложение и смешение художественных яв-
лений, характерных для общеевропейских авангардных течений того времени. 
Авангардные идеи переплетались с более ранними романтическими тенденция-
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ми, сохраняющимися на протяжении формирования национальной общности, 
а также с раннемодернистскими веяниями начала века. Все это приводило к соз-
данию в болгарском социальном, политическом и культурном пространстве но-
вого художественного климата, опирающегося как на традиции, так и на новые 
идеи, что обеспечило дальнейшее развитие художественной сферы.

Умеренный консерватизм характерный для социальной среды к кон-
цу 1920-х гг. в 1930-е годы приобретает черты крайнего национализма. 
Консерватизм, как отмечают исследователи, проникает во все сферы жизни 
болгарского общества к началу Второй мировой войны.[3:90-91]

В межвоенной Западной Европе в художественной среде наблюдался 
значительный рост интереса к национальным традициям, к фольклору разных 
стран. Вероятно, это было связано и с поиском новых основ, „почвы“ после 
краха иллюзий послевоенного времени, а также с крупными археологическими 
открытиями (например, в Египте) и ростом популярности межконтиненталь-
ных туристических поездок.

Подобный интерес к традициям и фольклору можно легко заметить и 
в искусстве Болгарии 1920-х годов в деятельности многих художников нового 
объединения „Родное искусство“.

Оформившись в 1919 году, „Родное искусство“ стало новой объединяю-
щей силой после Первой мировой войны, вобрав в себя часть художников из 
двух других объединений начала века: „Объединения художников Болгарии“ и 
„Современного искусства“.

В этот период появляется большое количество журналов по искусству: 
Златорог, Хиперион, Развигор, Мисъл. С 1919 года в стране стал выходить 
журнал „Везни“ Гео Милева, превратившись в центр авангардно настроенной 
интеллигенции. Как отмечают исследователи, в журнале часто публиковались 
репродукции картин Климта, Шиле, Шагала, Кандинского, Гогена, Ван Гога, 
Хокусая, Мунка. Уже по этому небольшому перечню, можно судить об инте-
ресах молодых болгарских художников 20-х гг. То есть болгарский вариант 
экспрессионизма был значительно смягчен символизмом и сецесионом.[2:11-
15] Среди видных художников этого периода выделяют: Ивана Милева, Ивана 
Бояджиева, Сирака Скитника, Васила Захариева, Мирчо Качулева, Николая 
Райнова, Владимира Димитрова- Майстора.

Некоторые исследователи называют Ивана Милева самой значитель-
ной фигурой в искусстве 1920-х годов (Фиг. 3). Также как и в начале 20 века 
Харалампи Тачев филигранно объединил болгарские фольклорные мотивы с 
европейским сецессионом, так и Иван Милев с тонким трепетом сплел деко-
ративность югендстиля с экспрессивной романтикой народных и славянских 
мотивов в своем искусстве.[2:20-26]

Когда мы вспоминаем о „родном“ в применении к болгарскому искус-
ству, перед нашими глазами невольно всплывают образы страны, воспетой 
Владимиром Димитровым Майсторой (Фиг. 4). Его творчество – это еще одна 
важная веха в развитии искусства. Лики, подобные иконным и сады, подобные 
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утраченному раю – это его образ идеального мироустройства, образ его Болгарии. 
Мир художника на полотнах одновременно близок и бесконечно далек. Женские 
образы художника не персонифицированы, они скорее являются символом ма-
теринского начала, матери-земли. Своими массивными фигурами и ликами они 
как бы охраняют тот „земной рай“, который воспевал художник, прошедший во-
йну и осознавший бессмысленность ее человеческих жертв.[3:9-28]

Фиг. 3 Балкани, Иван Милев, 1922 г., ХГ – Казанлък

Фиг. 4 Мома, Владимир Димитров-Майстора, ХГ „Петко Задгорски“ Бургас.
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Ведя разговор об искусстве 1920-30-х гг. нельзя обойти вниманием лич-
ность Сирака Скитника – яркой звезды на небосклоне болгарской художе-
ственной сцены (Фиг. 5). Подобно другим начинающим художникам, Сирак 
Скитник (наст. имя – Панайот Тодоров) отправился за границу на краткое обу-
чение. Но не в Европу, а в Россию, в Санкт-Петербург. Там, в начале 20 века он 
окунулся в кипящий котел художественных событий и явлений. Его знаком-
ство с Петровым-Водкиным, Добужинским, Бакстом и Кустодиевым вероятно 
оказали сильное впечатление на молодого и талантливого автора. И все же если 
в его ранних работах сильны влияния сецессиона и русского модерна, то в бо-
лее зрелый период в 1920-е гг. отчетливым стало следование экспрессионизму. 
Эволюция стиля хорошо прослеживается на примере оформления трех книг: 
„Поэмы“ Эдгара Алана По (1920 г.); „Марионетки“ Чавдара Мутафова (1920 г.) 
и „Болгарские баллады“ Теодора Траянова (1921 г.).[2:27-30] Художник, поэт 
и театральный критик – Сирак Скитник воплотил в себе ренессансный идеал 
универсализма в бурную эпоху ар деко.

Фиг. 5 Жълта ваза с цветя, Сирак Скитник, 1920-е гг.

Сравнивая творческий подход художников начала 20 века и художни-
ков 1920-х гг. следует заметить следующие моменты: композиционное реше-
ние становится все более плоскостным. По сравнению с академическим под-
ходом Ивана Митова, Ивана Мърквички в работах Ивана Милева, Владимира 
Димитрова-Майсторы, Сирака Скитника пропадает ощущение времени и ме-
ста. Болгария в их искусстве – это не один конкретный пейзаж, это целый мир 
или даже космос. 

В начале 1930-х гг. влияние „Родного искусства“ стало ослабевать на его 
место пришли новые формации: „Объединение новых художников“, „Союз 
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объединений художников Болгарии“. В это десятилетие с ростом авторитариз-
ма и консервативных настроений в обществе, новаторские идеи авангардно 
мыслящих художников оказались не столь востребованы. Государство же стре-
милось взять под контроль творческую деятельность художников, превратив 
их, по сути, в государственных служащих.

Фиг. 6 Портрет на П.М., Екатерина Савова-Ненова, ХГ Плевен.

И все же, в этой непростой обстановке, часть художников сумела со-
хранить свой независимый стиль. Творчество Ивана Бояджиева, Николая 
Ростовцева, Кирила Петрова, Екатерины Савовой-Неновой (Фиг. 6) показа-
тельно в этом отношении. Отказавшись от радикальных экспериментов с фор-
мой художники продолжили переосмысливать в своем творчестве академизм, 
экспрессионизм и ранние модернистские и авангардные направления.[7]

Возродившись в ожесточенной борьбе за независимость на обломках ос-
манской империи молодая Болгария, как отмечают почти все исследователи, 
была полна оптимизма и стремления стать частью Европы. Это воодушевление 
нашло свое воплощение в самых разных сферах жизни общества и, конечно же, 
в полной мере отразилось в искусстве. 

Свободная от диктата государства художественная среда Болгарии нача-
ла века способствовала необычайно бурному развитию самых разнообразных 
направлений и движений в культуре. Будучи свободными, художники тем не 
менее, вероятно, внутренне ощущали свою меру ответственности за станов-
ление страны и ее вхождение в русло европейской культурной традиции. Их 
постоянной присутствие в Европе, вовлечение начинающих художников вну-
три страны в общеевропейские течения и, в то же самое время, академический 
подход в профессиональном образовании сыграли свою важную и позитивную 
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роль в развитии высоких художественных стандартов. Благодаря этим обсто-
ятельствам, всего за три десятилетия начала века Болгария не просто сумела 
сформировать национальную художественную школу, но и развиваться вро-
вень с ведущими художественными центрами Европы.

Художественные объединения, существовавшие в этот период автоном-
но их свободная идейная и творческая конкуренция друг с другом послужили 
основой появления блистательной плеяды выдающихся мастеров искусства, 
критики, театра и литературы. 

Неподдельный интерес к народной культуре и фольклору, шедшие еще, 
по-видимости, из периода Болгарского Возрождения первой половины 19 века 
оказался благодатной почвой для развития уникальности и самобытности в 
болгарском искусстве. Художники самых разных направлений от академизма 
до экспрессионизма обращаясь к народной тематике создавали коллективный 
портрет страны, представляли ее окружающему миру. 

Академизм, символизм, сецессион и экспрессионизм – те направления, в 
русле которых в основном шло развитие в болгарском искусстве начала 20 века. 
При этом нельзя забывать о болгарских художниках, чьи имена стали частью 
истории европейских школ: итальянского футуризма (Николай Дюлгеров), 
Парижской школы (Жорж Папазов). 

Во второй половине двадцатого века пути развития Европы и Болгарии 
вновь расходятся. Коммунистический режим взял культурную среди под кон-
троль, используя ее как инструмент пропаганды. В этой обстановке любые 
проявления свободы самовыражения цензурировались. Значительное количе-
ство художников эпохи болгарского авангарда оказались преследуемы, забыты. 
Только в 1990-е годы, исследователи вновь обратились к изучению искусства 
межвоенной Болгарии, собирая по крупицам уцелевшие материалы. 

Сегодня, век спустя, этот период вновь кажется интересным и достой-
ным глубокого всестороннего изучения.
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СЪВРЕМЕНЕН АСПЕКТ ЗА ОПОЗНАВАНЕ  
НА ВСЕЛЕНАТА ОТ МАЛКИТЕ ДЕЦА  

И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ
Станислава В. Тодорова

MODERN ASPECT FOR KNOWING THE UNIVERSE  
OF THE SMALL CHILDREN AND THEIR PARENTS

Stanislava V. Todorova

ABSTRACT: The article presents a contemporary aspect of exploring the universe by chil-
dren through the emotional perception of nature and cosmos with the interaction of parents 
and pedagogical specialists. Reveals the benefits of the joint emotional experience of young 
children and their parents to provoke the interest in understanding the reality of the envi-
ronment in a different way – by visual observations of real heavenly bodies and phenomena 
and activities at the Astronomical Observatory of Shumen, with professional leadership by 
teachers, the purpose of which is to enrich and clarify the ideas of the universe.

KEY WORDS: training, astronomy, children in pre-school age, family, pedagogicai special-
ists, astronomical Observatory.

УВОД. Образованието е определящ фактор на социалното и икономи-
ческо развитие на всяка нация. В програмите на повечето държави образова-
нието е сред основните национални приоритети. В Резолюция на Европейския 
парламент от 12 май 2011 г. относно обучението в ранна детска възраст в Евро-
пейския съюз (2010/ 2159(INI)) се посочва, че обучението в тази възраст полага 
основите за успешно обучение през целия живот, което е от основно значение 
за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. В документа се подчер-
тава, че това е възрастта, в която децата са особено любознателни, готови да 
учат и способни да възприемат. Отбелязва се, че ранната детска възраст е от 
решаващо значение за когнитивното, сетивното и двигателното развитие, емо-
ционалното и личностното развитие и научаването на езици, като също така в 
нея се полагат основите за обучение през целия живот [7] [8].

Проблемът за взаимоотношенията на човека с околната среда отдавна 
привлича вниманието на хората. В предучилищната педагогика, в предмета 
отношението дете-среда, водещо значение има аспектът дете-феноменология 
на природата, в това число и на собствената. В този аспект приемаме, че при-
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родата е един своеобразен прекрасен свят от обекти, върху които е насочена 
човешката дейност; те са носители и на определени значения, които проявяват 
своя смисъл през призмата на възприемането им от субекта. Формиращата се 
култура на детската личност оказва влияние върху ориентацията и оценката 
на състоянието на заобикалящия свят и избора на поведение. Според Ю. Дон-
чева (2014) човешкото познание е активен процес. Преходът на преработката 
на информацията анализира когнитивните процеси в серия от последователни 
етапи на промени на информацията, предоставена на мозъка. Всеки стадий в 
последователната преработка от възприятието до действието е конкретна ум-
ствена дейност или тема на познание [3].

Вселената е понятие, което означава природата, Космоса, целия свят, в 
който съществуваме – целия пространствено-времеви континиум. Природа 
наричаме всичко, което ни заобикаля; всичко, което не е направено от човека; 
целият свят около нас. Под Вселена се разбира всичко съществуващо, което 
вече сме наблюдавали и това, което ще открием в бъдеще, а под Космос – всич-
ко извън пределите на Земята. Науката, изучаваща строежа, движението, про-
изхода и развитието на космическите обекти, техните системи и на Вселената 
като цяло, е астрономията. Тя е най-древната природна наука, възникнала с 
първите наблюдения на небето и с първите опити на човечеството да осмисли 
заобикалящия го свят и да намери мястото си в него [5].

В детската градина се обогатяват знанията на децата за природата, фор-
мира се положително отношение към нея, разкриват се природните зависимо-
сти, развива се наблюдателността, вниманието, както и потребността от кон-
такт с природата.

Преподаването на знания налага точни инструкции за извършването на 
едно действие и за това, на което трябва да се обърне специално внимание. В 
тази крехка възраст детето все още се нуждае от подкрепата на възрастните. 
Родителите са участници и партньори в тристранното сътрудничество заедно 
с децата и педагозите. Образованието като процес на обучение, възпитание и 
социализация се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родите-
лите [2]. 

В нашата ценностна система семейството е заемало и заема главно място. 
Няма път, който да не започва от дома. Не случайно, семейното възпитание е 
изключително важен аспект от теорията на възпитанието и от педагогическата 
наука като цяло и винаги остава в центъра на общественото внимание. Защото 
именно в семейството детето получава своите първи възпитателни въздейст-
вия, чрез примера на средата, в която расте и се формира като индивид и лич-
ност. Емоционалните и когнитивните потребности, развитието на самосъзна-
нието и личността изискват ефективно и адекватно присъствие на родителя  в 
света на детето от предучилищна възраст.

ИЗЛОЖЕНИЕ. Съвременен аспект опознаване на Вселената от децата е 
емоционалното възприемане на сведенията за природата и за Космоса с взаимо-
действието на родителите и педагогически специалисти.

Станислава В. Тодорова
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Целта на настоящата публикация е да представи ползата от съвместното 
емоционалното преживяване на малките деца и техните родители за провоки-
ране на интереса към опознаване на околната действителност, по-един по раз-
личен начин – чрез визуални наблюдения на реални небесните тела и явления 
и занимания в Астрономическата обсерватория на Шумен, с професионално 
ръководство от преподаватели.

С тази инициатива екипът на Астрономическата обсерватория прилага 
и друг принцип на обучението – стремеж за достъпна научна достоверност на 
придобитите нови знания [1].

България има много добри традиции в областта на астрономическото 
образование. Повече от 50 години в страната съществува мрежа от Народни 
астрономически обсерватории и планетариуми. Астрономите, работещи в тях 
съчетават научно-изследователска работа с астрономическо обучение на уче-
ници и популяризиране на астрономическите знания сред обществеността [6].

Идеята е да помогнем на родителите да обогатят и изяснят своите пред-
стави за Вселената, да ги надградят и да ги предадат на деца си по свой начин, 
по-който тяхното дете ще ги възприеме.

Много често децата са привлечени от залеза на Слънцето или от неговия 
изгрев, от светлината на Луната или трептенето на звездичките в небето. Те 
задават въпроси на своите родители, но не винаги се намира верен или точен 
отговор. Родителите също не са подготвени с информацията, която трябва да 
дадат на своите деца, както и с начина, по който да обяснят за обектите и явле-
нията в природата и тяхната цикличност. Енциклопедиите могат да дадат отго-
вор, но само за минали събития. Същото важи и за интернет пространството, в 
което цари едно безредие от многобройни необосновани хипотези и теории. В 
съзнанието на децата от най-ранна детска възраст е необходимо да се изграж-
да усещането, че в света има ред и хармония. Един от успешните начини да се 
внуши това е чрез изграждане на представата за Вселената, в която телата се 
движат в определен ред и се подчиняват на определени закони [9].

Като педагог мога да изразя своето мнение, че учителят трябва да е ме-
диатор между информационния хаос в съвременното общество и подредените 
знания. 

Дейностите, които се провеждат в Астрономическата обсерватория са на-
чин за опознаване на Вселената, за обогатяване на светогледа, както и на собст-
вения вътрешен свят. От друга страна Летния информационен център, в който 
се намира обсерваторията е място за едно емоционално преживяване на децата 
заедно с техните родители. Нещо повече – за родителите това е възможност не 
само да общуват повече със своето дете, но и чудесна възможност да погледнат 
света през очите на детето си. 

Комуникационният акт на педагогическите специалисти не служи само 
да означи специализираното знание за родителите и децата. Чрез словесния 
израз на мисълта, в разговорите и словесната обмяна се стига и до умозаклю-
чения. В общуването на педагозите с родителите, в обсъждането, дискусиите и 
дебатите се развиват способностите за разбиране на малките деца.

Съвременен аспект за опознаване на вселената от малките деца и техните родители
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Тази инициатива е предложена от директора на Астрономическата об-
серватория и е залегната в годишната програма за дейностите и събитията на 
обсерваторията.

Придобитата информация и личностните знания, възрастните могат да 
предадат на другите хора от обкръжението и на децата си. Детето е огледало на 
родителя. Това, което вижда всеки ден в родителя, това ще бъде един ден и то 
самото. Ако искаме да имаме едни знаещи и можещи деца, едни любознателни 
наследници, можем да предадем нашия пример на поведение и да развиваме 
личността на детето и да разгръщаме потенциала, заложен в него.

Нашите цели са:
• Да стимулираме интереса към Вселената и да мотивираме нейното 

опознаване. 
• Да обогатим и надградим познанията за Космоса у родителите. 
• Да изградим астрономически представи у малките деца.
Всяко дете има своята индивидуалност, различие и потенциал. Родителя 

най-добре познава своето дете и по свой начин може да предаде и да обясни 
придобитата информация, и по този начин „картината на света“ за детето да 
получи своите „образи“ и „цветове“.

В групите на досегашните инициативи на Астрономическата обсервато-
рия участваха родители от различна възраст и с различна социална роля. Всич-
ки почувстваха силна емоция от преживяванията и споделените мигове заедно. 

Наблюдаваните обекти и явления са достъпни и лесни за наблюдение, но 
не са забелязвани или не им е отдавано голямо значение и внимание.

Едно от събитията на Астрономическата обсерватория през изминалата 
година бе „Празник на лятното слънцестоене“, с което се отбеляза настъпва-
нето на астрономическото лято. На 21 юни – денят на „най-дългото“ Слънце, 
точно на обяд, когато Слънцето бе най-високо над хоризонта, децата и техните 
родители символично посрещнаха лятото. Тогава по-голяма част от денонощ-
ния път на Слънцето се намира над хоризонта и затова продължителността на 
деня в северното полукълбо на Земята е максимална. Този ден се нарича ден на 
лятното слънцестояние и се счита за началото на лятото, а от следващото утро 
денят започва да намалява.

Всички участници наблюдаваха Слънцето през два специални телескопа. 
Праз тях те видяха слънчеви избухвания, които са най-грандиозните проявле-
ния на слънчевата активност, както и протоберанси т.е. образуванията в коро-
ната, които се виждат като светли структури с различна форма около лимба на 
Слънцето [4]. 

От педагогическите специалисти на обсерваторията децата и родителите 
им научиха интересни факти за слънчевата активност. Проектираха се презен-
тации за видимото годишно движение на Слънцето и свързаните с него явле-
ния. Проведоха се и дискусии за астрономическите обекти и събития. 

Атракцията на празника бе експериментът на Ератостен, които се състои 
в измерване на ъгъла на падане на слънчевите лъчи спрямо хоризонта точно на 
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обяд, когато Слънцето е в горна кулминация – чрез измерване дължината на сян-
ката на вертикална пръчка. По такъв начин Студентското астрономическо обще-
ство, както и екипи на няколко гимназии и техникуми, се включат в Международ-
ния експеримент на Ератостен за изчисляване дължината на земния меридиан. 

Най-дългия ден от годината бе много зареждащ. Всички бяха заразени да 
предават силната емоция от преживяването. За децата бе организиран и кон-
курс за най-оригинална рисунка върху асфалта на тема "Слънцето и неговото 
семейство", след което получиха грамоти за участие в празника, а накрая със 
собствените си длани "наредиха" лъчите на Слънцето и ги оставиха за спомен 
в обсерваторията. 

Друго небесно събитие бе в средата на лятото – на 27 юли, когато станахме 
свидетели на две сравнително редки събития и то в една нощ – продължително 
пълно лунно затъмнение и Велико противостояне на Марс. Двете особени съ-
бития се случват при специално разположение на трите тела: Слънцето, което 
осветява всички тела в Слънчевата система; Земята, върху която се намира на-
блюдателят и третото тяло, за което се отнася събитието. Най-често интерес-
ните явления съответстват на подреждане на тези три тела почти на една права.

С голям интерес и любопитство децата и техните родители очакваха но-
вото астрономическо приключение, което бе изключително зареждащото пре-
живяване. Наблюдаваните обекти и събития бяха съпроводени от аудиообяс-
нения на живо на фон от космическа музика. Очакващи вълшебния момент на 
пълното лунно затъмнение, всички присъстващи първо се насладиха на глед-
ката на Венера, на Юпитер с неговите галилееви спътници и на Сатурн – ис-
тинският властелин на пръстените. Научиха, защо Галилео Галилей е нарекъл 
Сатурн – планетата с ушите. 

Лунното затъмнение на 27 юли бе впечатляващо не само с това, че се на-
блюдава последователно целият набор от лунни фази, но и с това, че продъл-
жителността на затъмнението е една от възможно най-големите – общо над 6 
часа. Луната, която се движи около Земята по елиптична орбита, в този момент 
бе доста близко до Земята, т.е. до перигея на орбитата си. Съответно размерът 
на земната сянка бе по-голям и бе нужно повече време на Луната да я пресече. 

Някои от участниците се изумиха, че лунният диск не изчезва напълно 
от небето, а само съществено променя цвета си – от оранжев в тъмнокафяв до 
тухлен. Обяснението на това е, че дори когато Луната е в земната сянка, слън-
чевите лъчи, пречупвайки се в земната атмосфера, частично осветяват лунна-
та повърхност. При лунно затъмнение телата са подредени в последователност 
Слънце-Земя-Луна. Явлението се обяснява просто със законите на геометрич-
ната оптика: Луната попада в конуса на земната сянка и полусянка и се наблю-
дават изменения в осветеността на лунния диск. Това събитие се случва винаги 
при пълнолуние, когато Луната се вижда като пълен светъл кръг през цялата 
нощ. Тъй като лунните затъмнения се виждат от цялата нощна половина на 
Земята, то най-често от дадена точка на Земята през годината може да наблюда-
ваме 1 лунно затъмнение.

Съвременен аспект за опознаване на вселената от малките деца и техните родители
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С изгрева на Марс присъстващите се насладиха на невероятната гледка 
на изключително близкото разположение на червената планета. Поради елип-
тичността на орбитата на Марс разстоянието на планетата до Земята по време 
на опозиция може да бъде различно, като екстремалните стойности са 0.67 ас-
трономически единици, ако планетата в този момент е в афелий, и около 0.37 
астрономически единици, ако планетата е в перихелий. Прието е противостоя-
не, което става на геоцентрично разстояние под 0.4 астрономически единици, 
да се нарича Велико противостояне. Такива събития, а именно опозиция в пе-
рихелий, за Марс се случват през 15 – 16 години.

С множеството полезни примери и тяхното осмисляне се отговори на ог-
ромната потребност на присъстващите. Това остави приятна уникална емоция 
не само от видяното, но и от наученото. Заснетите кадри и направените селфи-
та с астрономическите обекти и явление оставиха незабравим спомен от това 
организирано събитие като изключителен астрономически празник.

Натрупването на информация за небесните тела и явления и нейната ин-
териоризация под формата на знания у малките деца е основа за опознаването 
на Вселената. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В края на срещите участниците дават своята обратна 
връзка на екипа. Обратната връзка отразява обективната оценка за извършена-
та работа. За родителите контактите са много ценни, тъй като получават знания 
за обектите и явленията, обсъждат ги, анализират ги и се научават как могат 
да ги предадат на малките деца. Те отчитат, че не са достатъчно информирани 
за света, в който живеем и за това, че ние сме само една миниатюрна прашин-
ка от целия Космос. Родителите изразяват своята благодарност за работата на 
педагогическите специалисти, както и малко недоволство за това, че рядко има 
такива инициативи. Радват се, че са научили и че са видели много интересни 
неща. Оказва се, че родителите и децата имат нужда да опознаят Вселената. 
Най-често децата споделят възхищението си от преживяванията и желанието 
да се върнат час по-скоро в Астрономическата обсерватория. За тях това е едно 
вълнуващо изпълнено с емоции преживяване.

Ето един цитат от родител, участвал в нашите инициативи: „Това бяха 
най-добрите и най-емоционални часове, които бих могъл с удоволствие да про-
дължа. Радвам се, че чрез весело изкарване получихме много приятни и инте-
ресни познания.“

Като част от работата ни е опита в обучението. Целта на тези инициативи 
е да обогатим познанията на родителите и да изградим астрономически пред-
стави у децата. Доказано е, че по емоционален начин се възприема по-добре 
информацията. 

Оказва се, че работата ни е успешна, че децата трябва да знаят колкото 
може повече, да са информирани за околната действителност, да знаят какъв 
всъщност е светът, който ни обкръжава. Не е необходимо те да изучават слож-
ната астрономия, важно е да получат астрономическа представа и сами да ос-
ъзнаят нуждата от познания за реалността, в която живеем.

Станислава В. Тодорова



977

Обучителните срещи се оказват необходими и успешни от позицията на 
нашата работа. В личния ни опит остава това, че сме предали знанията си и 
сме успели да запалим искрата за опознаване на Вселената. Но най-голямото 
удовлетворение за нас са усмивките по лицата на децата и техните родители, 
както и тяхната благодарност за това, че сме ги заредили с много положителни 
емоции и интересни познания за Вселената.
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СКРИТИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПАМЕТТА  
ИЛИ КАК ДА УЧИМ ЕФЕКТИВНО

Стела А. Бошнакова

THE HIDDEN POSSIBILITIES OF MEMORY  
OR HOW TO LEARN EFFECTIVELY

Stella А. Boshnakova

ABSTRACT: The purpose of this article is to reveal the connection between the knowledge 
we store in our memory and the skill to use it effectively both in our everyday life and as an 
opportunity for us to make progress in professional and personal aspect.

KEY WORDS: knowledge, memory possibilities, effective learning skills

Способността да учим ефективно е в основата на това какви умения при-
добиваме и как успяваме да ги приложим на практика. В действителност, голя-
мата база данни, с които разполага съвременното общество не e гаранция за ка-
чеството на разбиране и прилагане на натрупаната информация. Много голяма 
част от капацитета на мозъка остава неизползвана, въпреки нарастващия обем 
приемана информация.

Една от причините би могла да се крие в негативното отражение на купи-
щата учебни материали, стоварвани върху главите на децата днес. Изгарящите 
от желание да им помогнат родители купуват и четат безброй книги от една или 
друга област на знанието с цел да ги научат как да постъпят най-добре в дадена 
ситуация. Обаче нито един от теоретиците в сферата на образованието не може 
да даде убедително обяснение на въпроса защо неочаквано започнахме да „про-
извеждаме“ толкова много „неспособни“ да учат деца [4, с.14].

Проблемът за ефективното учене не се среща само при децата, но при тях 
начините за правилно усвояване на знанията са основополагащи. Например, 
как да накараме детето да прочете интересна книжка, като от двегодишната му 
възраст информацията му е поднасяна само чрез телевизията?

Според компанията Ел Си Нилсън (проучване от 1998 г.) американците 
гледат средно по 3ч. и 46 мин. телевизия дневно (над 52 дни непрестанно гле-
дане на телевизия за годината). На 65 години американецът е прекарал почти 9 
години залепен за екрана.
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• Брой на минутите, през които американските деца на възраст между 
2 – 11 години гледат телевизия дневно: 1197

• Брой на минутите, през които родителите прекарват значими разгово-
ри разговори с децата седмично: 38,5

• Процент на децата, които имат телевизор в стаята си: 52%
• Процент на детските заведения, които обикновено използват телеви-

зор през деня: 70%
• Процент на децата между 4 и 6 години, които, ако трябва да изберат 

между гледане на телевизия и прекарване на време с баща си, предпо-
читат телевизията: 54%

• Колко часа седмично доказано оказват негативно влияние върху учеб-
ния успех: от 10 нагоре [5, с.190].

Друго изследване от 2006 г. сочи следното:
Със своите над 90% аудитория, особено в западния свят, телевизията 

остава най-популярната засега медия. Според един доклад на организацията 
„Kaiser Family Foundation“ от 2006 г., близо 83% от децата под 6 годишна въз-
раст активно ползват някаква форма на екранна медия, 77% от тях сами пускат 
телевизора и избират какво да гледат, а между 30-50% от достигналите 3 годиш-
на възраст вече имат собствен приемник в детската си стая. Днес в буквалния 
смисъл на думата биваме закърмени с телевизия и дотолкова сме свикнали с 
нея, че рядко си даваме сметка колко от времето си ѝ посвещаваме всъщност. 
При по-дълго гледане, дори и след като спрем, продължава неволната склон-
ност към разсеяна мечтателност и неспособност за концентрация. През 2002 г. 
Робърт Кюби, професор в Rutgers University и директор на Центъра за Медийни 
Изследвания в САЩ прави проучване, при което с пейджър подава 8 пъти на 
ден сигнал на доброволци, записващи какво правят и как се чувстват в този 
момент. Резултатите показват, че когато гледат телевизия, те са отпуснати, спо-
койни и пасивни. След изключване на приемника почти веднага чувството за 
спокойствие изчезва, но се запазват пасивността и снижената будност, т.е. дори 
след като спрем да гледаме, на мозъка му е необходимо време, за да може да 
дойде на себе си. А ние гледаме с часове… [6] 

Тези навици се пренасят и в младежките години, когато би трябвало вни-
манието да е по-организирано, но се получава точно обратното. Децата все по-
вече губят своето търпение за трайно полагане на усилия и възприемат модел, 
който поднася информацията бързо, лесно и без много „умуване“.

И докато преди училищната сграда е била известна като“склад“ на инфор-
мация, днес интернет служи за събиране на глобалната информация за всякак-
ви потребности и интереси. Освен това, той прави достъпна тази информация, 
която вие и вашето дете по желание бихте могли да ползвате 365 дни в годината 
във всякаква последователност и обем, които сте в състояние да асимилирате.

Достъпността на информацията и възможността за свободен избор от-
носно начина и на получаване са новите отличителни белези на образованието 
през двадесет и първи век. Използването на тези отличителни белези предста-

Скритите възможности на паметта или как да учим ефективно
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влява драстична промяна в педагогическия опит само на едно поколение преди 
това [4, с.28].

Например едно открито и спонтанно общуване – лице в лице, трудно 
може да се сравни със съвременните форми на онлайн комуникация. Състра-
данието и това да разбираш другия се изграждат от най-ранна детска възраст. 
Детето има нужда от постоянния контакт със своите родители, от които то не 
само научава информация, но се учи да мисли, да решава проблеми и най-вече 
черпи своето творческо вдъхновение.

Децата, които седят на чинове и попълват тестове и упражнения или па-
сивно гледат телевизия, не се захващат с тези сериозни въпроси. Малките деца 
разбират нещата, когато ги правят. Няма плувец, който да се е научил да плува 
по инструкции с картинки или само с гледане на други плувци [5, с.76].

Истинска стойност от наученото се придобива, когато личността на де-
тето се включи активно в процеса на обучение и възприема ученето, като нещо 
важно и значимо за себе си, без да се страхува от грешка или провал.

Когато говорим, че „центрираното върху ученика учене“ изисква от нас 
уважение на личността, зачитане на потребностите и интересите, не бива да 
забравяме, че житейският и познавателен опит на детето е едно от най-стой-
ностните неща, свързани с неговата самоценност и значимост. Ако не отчита 
тези познания и ги игнорира, учителят прави фатална стъпка към първите раз-
очарования [1, с.159].

Много често семейството или учителите влагат най-много усилия в това 
да накарат детето да запамети определена информация. Подходящата атмос-
фера и сигурността те оставят на заден план считайки ги за не особено важни.

За нещастие, към детето, което учи по-трудно и запомня по-бавно, не се 
проявява такова разбиране. Неуспехите му в ученето се приемат по-критично и 
могат да са се припишат на мързел, немирство или открито предизвикателство. 
В резултат на това, детето е принуждавано да върши нещо, което не е по сили-
те му. А една от най-сериозните заплахи за емоционалното здраве се появява, 
когато детето се сблъска с изисквания, които не може да удовлетвори [3, с. 162].

Преживяванията през които децата преминават ежедневно оформят в 
определена степен разбирането им за света около тях. Това разбиране не вина-
ги е точно и вярно, но то произхожда от личния опит на детето и затова за него 
то е от особена важност. Емоциите съпътствали детето от ранната му възраст 
оказват влияние върху желанието за учене и осмисляне на информацията.

Все по-тревожна е тенденцията към липсата на игра и емоционални от-
ношения на децата, както в семейството, така и в училището. Според между-
народната асоциация за защита правата на детето на игра, играта помага на 
децата да се развиват физически, умствено, емоционално и социално. И обра-
тното, лишеният от активност и близки взаимоотношения с околните живот, 
е изпълнен със самота и не рядко води до себезатваряне, депресия и агресия.

Играта е част от образованието и помага на децата да се чувстват свобод-
ни и жизнени. За да бъде играта достъпна и приятна за децата, е необходимо:

Стела А. Бошнакова
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• Осигуряване на възможности за инициатива, взаимодействие, твор-
чество и социализация чрез игра във формалните образователни сис-
теми.

• Засилване на присъствието на играта в началния образователен етап с 
цел подобряване на ученето и поддържане на присъствието и внима-
нието.

• Да се прекрати комерсиалната експлоатация на детската игра и произ-
водството и продажбата на военни играчки, играчки, свързани с наси-
лие и унищожение.

• Да се повиши съзнанието за изключителната уязвимост на децата, кои-
то живеят в бедните квартали, жилищни блокове с лоши условия и из-
оставени квартали [5, с.179, 181, 182].

Оказва се, че в стремежа да направят децата си високо образовани, много 
родители ги лишават от възможността да изпитват радост от процеса на учене. 
Естествената радост от играта, която децата пренасят в началните години на 
своето обучение постепенно бива заменена от надпревара и психическо напре-
жение, което довежда до състояние на неефективно използване на работата на 
мозъка. Това отчасти се дължи на факта, че много деца и младежи се отказват 
да се борят за постижения, защото това ги изтощава физически и емоционално. 
Те възприемат модел на пасивно поведение, което им осигурява необходимото 
душевно спокойствие. В рамките на това поведение те чувстват свобода, тъй 
като по този начин избягват натиска от страна на своите родители и учители.

Преподаването, ориентирано към осигуряване на активното учене про-
меня своята ориентация от монологичност към диалогичност, към разчупване 
на „защитните механизми“ (страхът да се задават въпроси, за да не се допусне 
грешка и да се предизвика неодобрението на учителя и присмеха на съученици-
те), типични за малките ученици [1, с.177].

Активното учене е процес на самореализация на естествените способно-
сти на ученика, при който, учителят напътства и подкрепя, така че да се осигури 
атмосфера на взаимно доверие. Необходимо е също да се подходи внимателно 
спрямо стила на учене на различните хора.

Стиловете на учене могат да се обособят в зависимост от различни ха-
рактеристики на личността и особености на индивидуалните познавателни 
схеми. Специализираните изследвания класифицират стилове на основата на 
креативността, паметта, разбирането, действието, зависимото – независимото 
учене и др. Познаване на особеностите на схващане и възприемане, на вземане 
на решения и приложение на уменията позволява на преподавателя да избере 
най-подходящите методи за обучение по отношение на индивидуалния учащ и 
цялата група (в зависимост от доминиращия стил на учене). Според класифи-
кацията на Honey and Mumford се обособяват четири стила на учене.

• Активист
• Прагматик

Скритите възможности на паметта или как да учим ефективно
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• Отразител (рефлекторен тип) 
• Теоретик
Активистите се включват изцяло в нов опит. Те не са скептици и се енту-

сиазират от всичко ново. Характерно за тях е първо действието и после преце-
няването на последствията. Въодушевяват се от предизвикателството на всеки 
нов опит и чувстват досада при продължителни упражнения за затвърждаване 
и приложение.

Рефлекторният тип обмисля всичко много внимателно. Предпочита ста-
рателно да наблюдава и види всичко от много различни переспективи. Събира 
данни, информация, предпочита изцяло да осмисли всичко, преди да вземе ре-
шение. Склонен е към отлагане, отсрочване на действието колкото е възможно 
по-дълго. Хората от този тип са мислители, предпазливи и толерантни.

Теоретикът интегрира знанията и наблюденията си в строга логическа 
система. Разглежда проблемите вертикално, последователно. Стреми се да 
бъде перфекционист и е привърженик на принципи, теории, модели и сис-
темно мислене. Стремят се да бъдат безпристрастни, аналитични, рационално 
обективни.

Прагматикът се стреми да изпробва как идеите, теориите, техниките 
работят в практиката. Прилага всичко при първа възможност. Прагматиците 
предпочитат да учат чрез опит. Те са неспокойни при дълги размишления и 
отворени дискусии. Те предпочитат практическите решения свързани с реша-
ването на проблеми [2, с.48,49].

Целта на добрия педагог е да създаде атмосфера, която да разкрие спо-
собностите на учениците за възприемане на дадена информация и да ги под-
тикне към вътрешна творческа мотивация. Усещането за постоянно несправя-
не с определени задачи създава чувство на несигурност и дори грешно себеиз-
разяване, породено от неправилна лична, а понякога и педагогическа преценка. 
Голям процент от хората не се запитват какъв творчески потенциал притежават 
и дори има такива, които си мислят, че не биха се справили с нищо друго освен 
да карат камион или да работят, като обслужващ персонал. Истинският про-
блем се появява не от естеството на работата, а от чувството за неудовлетво-
рение – лично и от страна на останалите. Неумението да се използват натрупа-
ните знания, за лични и обществни ползи, понякога е продиктувано именно от 
неразбирането за собствените знания и способности.
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ЗА МОБИЛНОТО ОБУЧЕНИЕ
Стефан П. Русков

FOR THE MOBILE LEARNING
Stefan P. Ruskov

ABSTRACT: Innovation in modern education are associated with finding approaches that 
enhance its effectiveness, resulting in more rapid acquisition of more knowledge, skills and 
competence in a specific area. Mobile learning is the new paradigm of education and per-
ceptions of its essence are not yet sufficiently clarified. In this article are considered and 
analyzed the concept of training prescribed for Mobile or m-learning.

KEY WORDS: mobility, M-learning, definition, education, training.

Изследването е финансирано по проект „Цикъл художественотворчески дейнос-
ти на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ № РД-
08-88/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Мобилното обучение – m-learning, днес е реалност в много държави по 
света. Проектът „Ролята на m-learning в европейското образование” е свързан с 
две големи проучвания. 

Първото проучване е международен анализ на постиженията на m-
learning в световен мащаб. Включва Република Корея, Южна Африка, Тайван, 
САЩ, Австралия, Канада, Индия, Япония. Много от информацията е уникал-
на, малко известна. Проучването показва, че Япония, Тайван и Южна Африка 
са водачи в областта на m-learning, а Корея и Китай имат голям потенциал да 
станат едни от главните играчи в тази област. Значителна дейност е била доку-
ментирана и в Австралия, Канада, Индия и САЩ [14]. Аргументират се:

• бързото развитие на m-learning в много части на света; 
• малко известни постижения m-learning на по-широка публика;
• необходимостта да се инвестира в m-learning, подкрепено в европей-

ската комисия и от 27 държави в Европейския съюз;
• разширяване с m-learning на европейското водачество в безжичните 

технологии. 
Второто проучване е анализ на постиженията на мобилното обучение в 

28 европейски страни (27 държави от Европейския съюз и Норвегия). Резулта-
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тите от събраната информация позволяват да се класифицират европейските 
страни на 4 нива по отношение техните постижения в тази област. 

На ниво 1, няма съмнение, е Обединеното кралство, в което m-learning се 
прилага в 4 области: основни и средни училища, университети, отдели на пра-
вителство и корпоративни институции. Приложението в основните и средните 
училища е променливо. Всичко започва с професор Mike Sharples, който работи 
с деца от основните училища, като записва и анализира информация за използ-
ване на персонални дигитални асистенти (PDA). Стотици британски основни и 
средни училища присъстват на конференция по m-learning в Лондон през ок-
томври 2007 г. и това дава на конференцията забележим фокус за училищното 
ниво. Много университети във Великобритания са активни в тази област, като 
лидери са университетът на Нотингам (професор Sharples), Open University, 
който има най-големият научен труд в тази област, London Metropolitan 
University, който има разработен обширен m-learning курс и университетът в 
Бристол (Dr Wishart), който е произвел обширни мобилни материали за обу-
чение на учители. Редица британски компании също са въвлечени в производ-
ството на системи за обучение от мобилен телефон или на m-learning. Това са: 
Tribal CTAD, Handheld Learning, Connect ED, Learning in Hand. Агенцията LSDA 
led води значителен проект на Европейски съюз, свързан със създаването на 
материали за m-learning грамотност за недоволни младежи; неговият наследник 
LSN е въвлечен в значителен проект; MoLeNET, както и BECTA работят също 
доста обширно в областта на m-learning. 

Ниво 2 се състои от държави, в които има m-learning главно под формата 
на участие във финансирани проекти на Европейската комисия. Тези държа-
ви са: Австрия, България, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Унгария (особено 
университетът на Corvinus на Будапеща), Ирландия (особено Ericsson обра-
зователният Ireland), Италия (проектите на много университети и център за 
правителствено проучване), Холандия, Норвегия (особено NKI), Португалия, 
Словакия, Словения, Испания, Швеция 

Ниво 3 се състои от страни, които правят техните първи крехки стъпки в 
сферата на m-learning. Това са: Естония, Франция, Гърция, Латвия, Литва, Мал-
та и Полша. 

Ниво 4 са държави, в които се прави малко или почти нищо в областта 
на m-learning, или дейности в областта на m-learning не са документирани. Тези 
държави са Белгия, Люксембург и Румъния. 

Понятие за мобилност
Мобилността по отношение на компютърните технологии е понятие, 

свързано с взаимодействие човек–компютър, като компютърът се очаква да 
бъде транспортиран по време на употреба от страна на човека, което позволява 
предаване на данни, глас и видео. Всъщност философията на такава мобилност 
се заключава в действия, свързани с подаване от мобилно устройство/компю-
тър на заявка за достъп до данни от глобална или локална мрежа от дадена ге-

За мобилното обучение
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ографска точка, на която се намира потребителят или по време на движението 
му от една до друга точка и в стремежа да бъдат получени колкото се може по-
бързо, почти мигновено заявените данни (текстови, графични, аудио, видео) 
на нужното място, било то статично или подвижно. Такъв мобилен пренос на 
данни е невъзможен, разбира се, без техническото осигуряване, свързано с хар-
дуерните устройства – смартфони, фаблети, таблети, чрез които се формира, 
осъществява и заплаща услугата; мобилните и безжични мрежи – 2G, 3G, 4G, 
WI-FI, осигуряващи нужните връзки между източниците на данни и потреби-
теля и обработката и съхранението на получените данни, което е свързано с т. 
нар. „облачни услуги“.

Мобилност и образование
Една от значителните, належащи промени в учебната среда е нуждата от 

мобилност. Смартфоните стават по-евтини и все по-популярни в общността. 
В допълнение, експоненциалният растеж на безжичните и мобилните мрежи 
води до значителни промени в мобилните устройства, разработването на про-
токоли, стандартизацията и реализацията на мрежата, приемането на потре-
бителите. „Достъпът до мултимедийно съдържание вече не се ограничава до 
персоналните компютри. Днес той обхваща и мобилните устройства и така 
предоставя една нова образователна парадигма [1]. Новият модел се нарича 
мобилно обучение (m-learning).

От една страна, мобилното обучение чрез използване на безжична мо-
билна технология позволява на всеки студент достъп до информация и учебни 
ресурси, свързани включително и с музикалното изкуство, от всяка точка на 
света и по всяко време. В резултат на това студентите контролират процеса на 
обучение, като учат по избрано от тях време на денонощието и от която и да е 
точка на света, в която се намират. Погледнато от такъв ъгъл, изчакването за 
достъп до нови музикални знания, умения и компетентности или преместване 
до специализирано място за музикално обучение не се налага. Използването 
на безжична мобилна технология за формално и неформално обучение позво-
лява достъп до допълнителни и персонални източници на информация, свър-
зани с музикалното изкуство и бизнес от целия свят, които се предоставят от 
глобалната мрежа Интернет, чийто ресурс на практика е неограничен. Бързият 
достъп до информация съдейства и осигурява високо равнище на музикално 
обучение, което е свързано с незабавното приложение на тази информация в 
съответната предметна област, в случая – музикалното обучение, и в частност – 
създаването на музика с помощта на мобилни приложения. Съществен приори-
тет, който дава мобилното обучение, е и общуването не само с преподавателя, 
но и с всички останали обучаеми отвсякъде и по всяко време. Едновременно с 
това студентите могат да предоставят достъп до учебни ресурси отвсякъде и по 
всяко време, както и да планират времето за изнасяните обучителни курсове.

От друга страна, в основата на мобилното обучение са така наречените 
мобилни приложения или специализиран програмен софтуер, който не се нуж-
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дае от допълнителен ресурс за разполагане на съответното мобилно устрой-
ство и чиито преимущества са свързани с използването на по-малко налични 
ресурси по отношение на намаляването на стойността на получения продукт и 
икономия на време.

Понятие за мобилно обучение
Съществуват множество дефиниции на понятието мобилно обучение, 

като всеки автор акцентира върху различни характеристики или конкретни 
черти на явлението. За съжаление, нито една дефиниция до този момент не е 
фиксирана и не се е наложила. Някои автори дефинират понятието от гледна 
точка на техническите средства, други – на педагогическия подход, трети – на 
мобилността на обучаемия и пр.

От гледна точка на техническите средства мобилното обучение е свър-
зано с трансфер на знания към мобилно устройство (телефон, смартфон, лап-
топ), използващо WAP или GPRS технологии. Тук акцентът е върху възмож-
ността за достъп до глобалната мрежа Интернет.

В следващото определение мобилното обучение е технология, която поз-
волява организирането на учебния процес с използване на мобилни комуника-
ционни устройства, като мобилни телефони и комуникатори.

Друго определение за мобилно обучение е свързано с вид дистанционно 
обучение, за осъществяването на което знанието се предава на персоналните 
устройства на обучаемия (лаптоп, PDA или мобилен телефон). Начините за 
предаване на информация могат да бъдат различни [15]. В последните две оп-
ределения акцентът е върху мобилните устройства. 

Съществуват определения, свързани с получаване и/или предоставяне 
на дигитални ресурси с учебно съдържание.

Много автори, свързани с провеждането на мобилно обучение (Mobile 
Learning in the 21st century) утвърждават, че терминът m-learning се използва 
именно за означаване на възможностите за получаване и/или предоставяне на 
учебно съдържание посредством джобно мобилно устройство като персонален 
цифров асистент (PDA), смартфон и мобилни телефони. Самото учебно съдър-
жание се представя като дигитални ресурси, доставяни в разнообразни форми 
на съдържание и медия, достъпни чрез персонални устройства.

Има автори, които предлагат в рамката за дефиниране да бъдат обхвана-
ти не само технически, методически и образователни аспекти, но също така да 
се отчитат социални и философски измерения на m-learning [8,9,10]. 

Обобщаването на определенията със социален аспект аргументира мо-
билно обучение като форма на дистанционно обучение на базата на преносими 
устройства. Този тип обучение дава редица предимства, като притежава социа-
лен потенциал, свързан с възможностите да насърчава сътрудничеството и ко-
муникацията между хората, да създава условия за персонално обучение, тъй 
като съществуват възможности за „поддържане на диференцирано, автономно 
и индивидуализирано обучение чрез мобилни устройства „. 

За мобилното обучение
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Друга група определения са свързани с позициониране на обекти и су-
бекти, участващи в мобилното обучение – обучавани, обучаващи и дигитален 
контент.

За целите на кадровото осигуряване и квалификация/преквалификация 
на кадри в различни бизнес организации, в контекста на предложена методо-
логия, насочена към употребата на мобилни устройства, се утвърждава, че мо-
билно обучение има тогава, когато се използват лични мобилни устройства за 
образователни цели, следователно не са ограничени от това да бъдат на опреде-
лено място [12].

Друга характеристика, свързана с позиционирането, гласи, че мобилно 
обучение е всякакъв вид учене или обучение, в което учащият не се намира на 
фиксирано, предопределено място, или учене, при което учащият се възползва 
от учебните възможности, предоставени от мобилните технологии. Това оп-
ределение, адаптация от O’Malley et al. (2003), е широко възприето. Затова мно-
го автори определят мобилното обучение като „…всеки вид обучение, случва-
що се, когато обучаемият е в движение, с неопределено местоположение или 
обучение, което се случва, когато обучаемият се възползва от възможностите 
за обучение, предлагани от мобилните технологии“ [5].

Н. Павлов счита, че мобилното обучение „осигурява целенасочена, кон-
тролируема, интензивна, самостоятелна и творческа работа в обучението с въз-
можност за избор на учебна програма и дисциплини, на преподавател, графици 
и форми на обучение, независимо от местожителството“ [1].

Съществуват и определения, в чието съдържание се забелязват няколко 
други характерни признака на мобилно обучение. Мобилното обучение се оп-
ределя като конкретен учебен подход, при който мобилни електронни средства 
като лаптоп, PDA, джобни компютри и мобилни телефони се изваждат от ста-
ционарната среда и се пренасят в мобилна среда, където учащият се може да ги 
използва, като има достъп до информацията, поместена в Internet, навсякъде и 
по всяко време. Затова, според авторски колектив на ВТУ „Ангел Кънчев“, град 
Русе, мобилното обучение е нова тенденция при предоставянето на образова-
телни услуги на разстояние. Интеграцията и използването на мобилни устрой-
ства позволява обучение навсякъде по всяко време [4].

Проблемът се отразява и във важни документи на ЮНЕСКО (2013), спо-
ред които мобилното обучение се провежда с помощта на мобилни технологии, 
самостоятелно или комбинирано с друга информация и комуникационна тех-
нология, за да осигури обучение навсякъде по всяко време. Обучението може 
да протече по различни начини: хората могат да използват мобилни устройства 
за достъп до образователни ресурси, връзка с други хора, създаване на продукт, 
както в класната стая, така и извън нея [13]. В мобилното обучение се полагат 
усилия да се поддържа широк диапазон от образователни цели, като ефектив-
на администрация на училищните системи и подобряване на комуникацията 
между училища и семейства. Същият доклад твърди, че мобилните устройства 
„…са дигитални, лесно преносими, обикновено притежавани и контролирани 
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от индивид, а не институция с достъп до интернет, с мултимедийни възмож-
ности и способността да изпълняват множество задачи, особено онези, свърза-
ни с комуникациите. 

Мобилното обучение се дефинира като тройно взаимодействие на мо-
билността: 

➢ мобилност на технологиите; 
➢ мобилност на обучаващите се;
➢ мобилност на обучението [3]. 
Анализирайки широк аспект от определения на понятието „мобилно 

обучение“, недвусмислено се извеждат характеристики, които са важни и опре-
делящи за такова обучение. 

На първо място, мобилното обучение е възможно благодарение на спе-
циални мобилни устройства (PDA, смартфон, таблет, лаптоп), които са лесно 
преносими, обикновено притежавани и контролирани от индивид, а не от ин-
ституция, чрез които се осъществява връзка между контента и потребителя на 
ресурсите му.

На второ място, важна роля играе глобалната мрежа Интернет с ней-
ните дигитални ресурси, в разнообразни форми на учебно съдържание и медия.

На трето място, осъществяването на мобилно обучение не е възможно 
без наличие на съвременни мобилни и безжични мрежи. 

Друга, не по-малко важна характеристика на мобилното обучение е свър-
зана с позиционирането на всички обекти и субекти, играещи важна роля в 
такова обучение. Важното тук е липсата на строго фиксирано място за обу-
чение или обучение, реализиращо се от всяка точка до всяка точка от ли-
цето на Земята.

Мобилното обучение е преди всичко осигуряване на нужната за опреде-
лена образователна област информация навсякъде и по всяко време (24 ч. /7 
дни / 365 дни).

Важна характеристика на мобилното обучение е и неговият социален ас-
пект, свързан с насърчаване на сътрудничеството и комуникацията между хора-
та и създаване на условия за персонално обучение на базата на съществуващите 
възможности за диференцирано, автономно и индивидуализирано обучение 
чрез мобилни устройства, както и поддържането на широк диапазон от обра-
зователни цели, свързани с ефективността на администрацията на училищните 
системи и подобряване на комуникацията между училища и семейства.
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ДИНАМИКА НА ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ  
НА 11 – 12-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ В ЗАВИСИМОСТ  

ОТ ИЗВЪНКЛАСНАТА ДЕЙНОСТ ПО СКИ  
АЛПИЙСКИ ДИСЦИПЛИНИ

Стефан Х. Базелков

DYNAMICS PHYSICAL FITNESS 11-12 YEAR OLDS 
DEPENDING BY EXTRACURRICULAR  

ACTIVITIES ALPINE SKIING
Stefan H. Bazelkov

ABSTRACT: The report provides a brief analysis of the system of physical education and 
sport in the Republic of Bulgaria. The general characteristics of ski alpine disciplines and 
their place in the system are revealed. The dynamics of the general physical training of the 
students in accordance with the extracurricular activities in alpine skiing are followed.

KEY WORDS: speed, motor skills, training, strength, ski alpine disciplines, physical educa-
tion, physical fitness.

Изследването е финансирано по проект „Двигателна активност за справяне с 
наднормено тегло“ № РД-08-83/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шумен-
ски университет „Епископ Константин Преславски“.

Един от основните показатели за общото функционално състояние на 
човека е физическата дееспособност, която е в пряка зависимост от физиче-
ското развитие, пола, възрастта и наследствените предпоставки. Наблюдени-
ята в последните години алармират за наличието на негативни тенденции и 
снижаване на общата работоспособност на подрастващото поколение, нисък 
здравен статус и разрастваща се хиподинамия. Затова нейното подобряване е 
един от главните приоритети на системата за физическо възпитание и спорт в 
Република България.

През последните десетилетия много автори посочват в своите изследва-
ния, че съществува негативна тенденция в развитието на двигателните възмож-
ности на младите хора в ученическа възраст. В годишния доклад на министъра 
на здравеопазването [3] „Здравето – първостепенна инвестиция в бъдещето на 
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нацията”, се посочва, че физическата дееспособност на учениците е на значи-
телно по-ниско ниво от тази на техните връстници от преди 20-30 години. По-
добна констатация се прави и в Националната стратегия за развитие на физи-
ческото възпитание и спорта в Република България 2011 – 2020 година. Там се 
посочва, че нивото на физическо развитие и физическа дееспособност на деца-
та и учениците в сравнение с предишните поколения е значително снижено [6]. 

За решаването на проблема с очерталата се негативна тенденция в раз-
витието на физическата дееспособност на учениците в средна образователна 
степен е необходим компенсаторен механизъм. Добра възможност за подо-
бряване на физическата дееспособност на учениците се явяват извънкласните 
дейности, като важна и неотменима част на училищния образователен и възпи-
тателен процес. Системните занимания със спорт осмислят свободното време 
на учениците, а така също могат да бъдат подходяща форма за подобряване на 
двигателните им качества.

Наред с основните училищни дейности и извънкласни форми, даващи 
насоката на получаваното образование, надеждите за превръщане на училища-
та в “територии, свободни от наркотици и насилие” се свързват с физическото 
възпитание и спорта, като фундаментална здравословна дейност, подпомагаща 
общественото и личностното развитие на учениците от най-ранна училищна 
възраст [4]. 

Една от особеностите на ски спорта е, че той е достъпен и подходящ за 
всички възрасти. Първите контакти на децата със ските могат да бъдат от най-
ранна възраст [1]. Началното обучението на деца и ученици в повечето слу-
чаи се провежда в условията на изнесено обучение в планината през зимата, на 
снежни училища или през зимните и пролетните ваканции.

Ски спортът като форма на извънкласна дейност в нашето съвремие е 
един от най-привлекателните и емоционални спортове, който завладява все по-
широки маси от различни социални прослойки на обществото, хора от всички 
възрастови групи – от децата от детската градина до хората от третата възраст 
[5]. Ето защо при началното обучение по ски са особено актуални основните 
постановки на индивидуализацията и диференциацията на учебния процес. По 
подобие на обучението при другите видове спорт прогресивно развиващият се 
процес на усвояване на елементите от ски техниката води до постепенно облек-
чаване на волевия контрол над изпълнението. Мисловната дейност започва да 
се концентрира в други насоки – избор на маршрута за спускане, регулиране на 
скоростта в зависимост от препятствия или други скиори, спазване на дистан-
цията в групата и др. Това е съществен белег, по който съдим, че усвоеното и 
затвърдяващо се движение навлиза във фазата на автоматизация.

Цел на изследването е разкриване на взаимовръзките между извънклас-
ната дейност по ски алпийски дисциплини и динамиката на физическата деес-
пособност на 11 – 12-годишни ученици (V клас).

Основните задачи, които произтичат от целта на изследването, се свеж-
дат до следното:
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1. Проучване на системата на физическото възпитание и спорт в репу-
блика България.

2. Разкриване на общата характеристика на ски алпийските дисциплини 
и тяхното място в системата за физическо възпитание и спорт.

3. Диагностика на общата физическа подготовка на учениците от V клас в 
съответствие с извънкласната дейност по ски алпийски дисциплини.

Предмет на изследването са: условията, факторите и възможностите за 
внедряване на обучението по ски алпийски дисциплини в цялостното двига-
телно обучение на учениците.

Обект на изследването: динамиката на развитие на системата за физиче-
ско възпитание и спорт на Република България и на подсистемата училищно, 
физическо възпитание; количествените показатели, характеризиращи общата 
физическа подготовка на учениците.

Изследването обхваща периода на учебната 2017-2018 година. Контин-
гентът от изследваните деца бяха разпределени в четири групи. Две експери-
ментални групи момчета и момичета и две контролни групи момчета и моми-
чета. Експерименталните групи преминават обучение в извънкласната форма 
по ски алпийски дисциплини. Контролните групи решават образователните 
задачи чрез традиционното модулно обучение.

Диагностиката на физическата дееспособност в контролните и експери-
менталните групи извършихме в началото и в края на учебната година. Събира-
нето на емпиричния материал се извършваше така резултатите от измервания-
та не си влияеха при диагностиката на физическата дееспособност.

Анализ на получените резултати:
За проследяване на динамиката на общата физическа подготовка на уче-

ниците използвахме общоприетите тестове за оценка на нивото на развитие 
на основните двигателни качества: бързина, сила, издръжливост и ловкост. 
Общите кондиционни възможности са от съществено значение за повечето 
двигателни дейности, където се изисква владеене на положението на тялото, 
неговата подвижност, адаптивните възможности на организма към двигателни 
ситуации с вариативен характер. Всичко това оказва пряко или косвено влия-
ние при началното обучение, задълбоченото разучаване и изграждане на дви-
гателни навици по ски алпийски дисциплини на подрастващите. 

Данните за анализ са групирани във вариационни таблици по отделно 
за момчета и момичета, за контролните (КГ) и експерименталните групи (ЕГ). 
За по-добра прегледност статистическите показатели в таблиците са подредени 
така, че в числителя са изходните стойности, а в знаменателя са стойностите, 
получени в края на изследователския период.

Допълнително са конструирани и таблици, даващи информация за дина-
миката на средните стойности, процента на прираста или регреса. За степента 
на статистическата достоверност на получените резултати са изчислени ем-
пиричните и табличните стойности на Т-критерия на Стюдънт за проверка на 
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хипотези. Подобно сравнение е направено и между контролните и експеримен-
талните групи в края на изследването.

Бързината като двигателно качество е от съществено значение. Тя дава 
възможност на човека да осъществява двигателни действия в минимален за 
дадени условия срок, като изпълнението не трябва да води до възникване и 
натрупване на умора. В сравнение с другите двигателни качества на човека бър-
зината най-трудно се поддава на усъвършенстване. Основни методи за възпи-
таване на физическото качество бързина са повторният, игровият и състезател-
ният метод.

За диагностика на двигателното качество бързина, включващо в себе си 
четирите основни компонента – бързина на двигателната реакция, бързина на 
отделното движение, честота на движението и бързина на започване на дви-
жението, използвахме теста “50 м гладко бягане.“ Бързината е двигателно ка-
чество, което е доказало своята генетична предопределеност, което го прави 
капризно и по-трудно за развиване. Това изисква от спортните педагози да по-
знават добре неговата същност и характеристика, както и най-благоприятните 
сензитивни периоди за възпитаването му.

Таблица 1
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка

на 11-годишните ученички от V-ти клас от КГ
№ Показатели n Статистически показатели

Хmin Xmax R X Sx V%
1 50 м. гладко бягане 47 7.9 11.8 3.9 9.3 0.9 10%

7.7 9.8 2.1 8.8 0.58 6%
2 Скок на дължина с два 

крака от място
47 125 180 55 152.6 15.8 10%

120 190 70 155.2 19.4 12%
3 Хвърляне на плътна 

топка
47 225 625 400 390.4 82.1 21%

275 700 425 415 89.4 21%

Ученичките и от двете изследвани групи се отличават с приблизително 
ниска разнородност. С други думи стойностите и на двете групи са групирани 
около средната стойност и не е на лице голям коефициент на вариация (разсей-
ване).

Изходните стойности при ученичките се характеризират с това, че ЕГ е 
с доста по добри показатели отколкото КГ. Налице е подобряване на качест-
вото бързина и при двете групи. Разликата от 0л39 сек. За ЕГ е подкрепена от 
Рt=99,8% доверителна вероятност. Подобна е ситуацията и в КГ. Това обстоя-
телство ни позволява да направим извода, че ученичките се намират във въз-
раст, която е благоприятен период за постигане на положителен прираст в раз-
витието на качеството бързина, независимо от неговата консервативност. 

В края на изследването направихме сравнение между средните стойности 
на ЕГ и КГ. Констатацията, която направихме, ни дава основание да обобщим, 
че момичетата от ЕГ са със значително по-високо ниво на развитие на качест-
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вото бързина. Получената разлика на средните стойности от 0,69 сек. е подкре-
пена от много висока доверителна вероятност (Pt=99,99%). Практикуването на 
дейността ски алпийски дисциплини, макар и в началното обучение, изисква 
да се правят множество усилия и движения със скоростно-силов характер. Това 
вероятно е повлияло положително развитието на различните видове бързина в 
детския организъм на ученичките от пети клас.

Таблица 2
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка

на 11-годишните ученички от V-ти клас от ЕГ
№ Показатели n Статистически показатели

Хmin Xmax R X Sx V%
1 50 м. гладко бягане 29 7.5 10.2 2.7 8.49 0.65 7%

7.7 9.3 1.6 8.11 0.48 5%
2 Скок на дължина с два 

крака от място
29 140 190 50 173.2 15 8%

146 200 55 174.3 15.5 8%
3 Хвърляне на плътна 

топка
29 300 650 350 450.9 90.9 20%

350 660 310 486.8 95.8 19%

Със същия тест диагностирахме бързината и на учениците. Разпределе-
нието на стойностите по отношение на тяхното групиране около средната стой-
ност е както при групите на момичетата. И двете групи са с нисък коефициент 
на вариация, което ни позволява да ги определим като сравнително еднородни.

Изходните стойности на ЕГ и КГ ни дават основание да ги определим 
като почти еднакви по отношение на средното ниво на развитие на качество-
то бързина. Разликата между двете групи е 0,3 сек., което според нас не е от 
съществено значение. За нас по-голям интерес представляваше стойностите 
на измервания показател в края на изследвания период. ЕГ регистрира средна 
стойност в края на периода 7,9 сек. Полученият прираст от 0.69 сек е подкрепен 
от много висок процент статистическа достоверност (Pt=99,299%).

В КГ прираста, които регистрираме е незначителен (0,1сек.). Съответ-
стващият коефициент temp=044, ни позволява да определим получената раз-
лика по-скоро като резултат на случайни причини, извън нашите компетенции.

В края на експеримента разликата между средните стойности на ЕГ и КГ 
по изследвания показател е 1 сек. За стойностите, характеризиращи качество-
то бързина, където времето е относително кратко, една секунда е сравнително 
голяма стойност. След проверка за доверителната вероятност и сравняване на 
средните стойности t-критерия на Стюдънт за независими извадки, определи-
хме, че тази разлика е подкрепена с PT=99q99%.

Както при момичетата, така и при момчетата упражненията със скорост-
но-силов характер са повлияли положително развитието на двигателното ка-
чество бързина. 
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Таблица 3
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка

на 11-годишните ученици от V-ти клас от ЕГ
№ Показатели n Статистически показатели

Хmin Xmax R X Sx V%
1 50 м. гладко бягане 28 7.6 8.4 0.8 7.9 0.25 3%

7.9 9.4 1.5 8.5 0.6 7%
2 Скок на дължина с два 

крака от място
28 165 200 35 178.9 10.2 5%

170 205 35 184.6 10.4 5%
3 Хвърляне на плътна 

топка
28 320 510 190 424.6 60.4 14%

300 520 220 446.1 68.6 15%

Общият извод който може да се направи от проведеното изследване на 
качеството бързина е, че между момичетата и момчетата в V клас не съществу-
ват особени различия по отношение на нивото на бързината в началото на екс-
перимента. За отбелязване е обаче, че при двата пола системното изпълнение 
на упражненията от дейността ски алпийски дисциплини са оказали положи-
телно влияние върху развитието на различните видове бързина. Това се отнася 
с по-голяма сила за момчетата. Не може да не отбележим, че в края на периода 
момчетата и момичетата от ЕГ и КГ са с почти еднакви постижения, при това с 
незначителен прираст.

Таблица 4
Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка

на 11-годишните ученици от V-ти клас от КГ
№ Показатели n Статистически показатели

Хmin Xmax R X Sx V%
1 50 м. гладко бягане 20 7.7 10.8 3.1 8.8 0.88 9%

7.7 10.8 3.1 8.9 1088 9%
2 Скок на дължина с два 

крака от място
20 110 180 70 154.3 24.8 16%

110 190 80 154 25.6 16%
3 Хвърляне на плътна 

топка
20 300 600 300 452.5 84.2 18%

300 625 325 418.5 98.6 23%

Силата като физическо качество на човека може да се определи като него-
вата способност да преодолява външно съпротивление или да противодейства 
за сметка на мускулните усилия. Силата на човека и силовата му подготовка са 
изключително важни за повечето спортни дейности. За възпитаване на физи-
ческото качество сила се използват различни упражнения, които могат да бъдат 
с подчертано естествено-приложен характер, общоразвиващи упражнения от 
фонда на основната гимнастика, упражнения с уреди и на уреди, физически 
упражнения от различните спортни дисциплини на леката атлетика – скокове, 
хвърляне и тласкане, упражнения с противодействие, редица подвижни и ща-
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фетни игри и т. н. Основен метод за възпитаване на силата е повторният метод, 
който може да се използва по различни начини, като метод на повторните, ме-
тод на максималните усилия и метод на динамичните усилия.

Качеството взривна сила на долните крайници проследихме с теста “Скок 
на дължина с два крака от място.” Този тест е доказал във времето своята ин-
формативност, което го прави подходящ за нашата тестова батерия. Скокът на 
дължина е естествено приложно упражнение със скоростно-силов характер. 
Той е сложно пространствено ациклично двигателно действие. Системните за-
нимания с този начин на скачане спомагат за развитието на бързината и взрив-
ната сила на долните крайници. От друга страна чрез него може да се набави 
обективна информация за нивото на развитие на това качество.

Таблица 5
Показатели, характеризиращи динамиката на общата физическа  

подготовка на 11-годишните ученички от V-ти клас от ЕГ

№ Показатели X1 X2 d % t Pt
1 50 м. гладко бягане 8,49 8,11 0,39 4% 3,45 99,8%

2 Скок на дължина с два 
крака от място 173,2 174,3 1,1 1% 1,69 89,8%

3 Хвърляне на плътна топка 450,9 486,8 35,9 7% 1,85 92,5%

Динамиката на средните стойности, които характеризират взривната 
сила на долните крайници на момичетата, и в двете групи се отличава с отно-
сителна консервативност. Получените прирасти са от порядъка на 1 – 3 см. Из-
численият прираст също е сравнително нисък. Съвсем закономерно отчитаме 
и недостатъчно висока доверителна вероятност на Pt. И в двете групи той е под 
95%, което показва, че тези минимални разлики са в резултат на независещи от 
нас причини.

Тази минимална разлика ни провокира да направим сравнение със сред-
ните стойности от Националното изследване на физическото развитие, фи-
зическата дееспособност и нервно-психическата реактивност на населението, 
проведено съвместно от Българската академия на науките, Българския съюз 
за физическа култура и спорт, Министерството на народното здраве и Минис-
терствата на народната просвета през 1982 година. В съответната вариационна 
таблица откриваме, че средните стойности на изследваните лица за градското 
население са значително по-ниски от тези, които са регистрирани в нашите гру-
пи. Така например сравнена с тази на момичетата от ЕГ тя е с 36,6 см по-ниска. 
Подобна е ситуацията и в контролната група, където тази разлика в края на 
експеримента е 18,3 см. В тази връзка ние предполагаме, че сензитивният пери-
од за развитие на взривната сила на долните крайници при момичетата е малко 
под 12 годишната възраст на изследваната от нас група. От друга страна, когато 
изходните резултати са относително високи, не е логично да се очакват проме-
ни в положителна посока с големи стойности.
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Таблица 6
Показатели, характеризиращи динамиката на общата физическа  

подготовка на 11-годишните ученички от V-ти клас от КГ
№ Показатели X1 X2 d % t Pt
1 50 м. гладко бягане 9,3 8,8 0,5 5% 3,59 99,9%
2 Скок на дължина с два крака 

от място 152,6 155,2 2,6 1% 0,98 66,9%

3 Хвърляне на плътна топка 390.4 415 24.6 6% 2,18 96,5%

При момчетата се забелязва малко по-различна динамика на средното 
равнище, характеризиращо изследваното двигателно качество. В КГ стойно-
стите в началото и в края са почти еднакви. Отчетеният прираст можем да го 
квалифицирам като незначителен, тъй като той е по-малък от един сантиметър. 
От друга страна стойностите са почти еднакви с тези от проведеното национал-
но изследване. Разликата и тук е по-малка от един сантиметър. Обобщението, 
което се налага, е че взривната сила на долните крайници трудно се повлиява 
в значителна степен без специализирана и целенасочена работа за възпитаване 
на това двигателно качество. То до голяма степен е свързано и със скоростно-
силовите възможности, което го прави капризно по отношение на развиването 
му. В не малка степен и е генетично предопределено. 

В ЕГ се забелязват значително по-различни средни стойности и динами-
ката е с доста по-изразен характер. Началните и крайните и стойности са дос-
та по-високи от тези в КГ, както и от стойностите, изчислени в националните 
изследвания на физическата дееспособност на населението на Република Бъл-
гария. Освен това полученият прираст в края на периода е сравнително по-го-
лям – 5,7 см. Независимо от получения положителен прираст, след изчисляване 
на temp=1,95, не можем да твърдим със сигурност, че получените промени се 
дължат на закономерни явления или на някаква специализирана и целенасо-
чена подготовка. Полученият процент на доверителна вероятност е близко до 
критичната стойност (Pt=93,8%), но все пак Pt<95%, което ни кара да посочим, 
че получените промени са по-скоро случайни и се дължат на случайни явления.

Таблица 7
Показатели, характеризиращи динамиката на общата физическа  

подготовка на 11-годишните ученици от V-ти клас от ЕГ

№ Показатели X1 X2 d % t Pt
1 50 м. гладко бягане 8,5 7,9 0,6 7% 6,27 99,99%

2 Скок на дължина с два крака 
от място 178.9 184,6 5,7 3% 1,95 93,8%

3 Хвърляне на плътна топка 424,6 446,1 21,5 5% 1,24 86,6%
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В края на изследователския период сравнихме получените средни стойности 
за експерименталните и контролните групи на момичетата и момчетата. При уче-
ничките е на лице разлика, която удостоверява, че нивото на развитие на взривна-
та сила на долните крайници в ЕГ е значително по-високо. Изчислено в процент-
но отношение, като процент на разликата то се изразява като 12%, а като чиста 
числова стойност разликата е d=19,1 см. Изчисленият коефициент temp=5.59 за 
сравняване на независими извадки и проверка на хипотези потвърждава с много 
висок процент получената разлика при сравнение на ЕГ и КГ (Pt=99.99%).

Подобно сравнение направих;e и за групите на момчетата в края на из-
следването. Полученият процент на разлика между ЕГ и КГ е по-висок откол-
кото при момичетата. Учениците от ЕГ показват средна стойност, която е с 19% 
(d=30,6 см.) по-висока в сравнение с тази на КГ. Тази разлика също е подкрепе-
на с много висок процент на доверителна вероятност (Pt=99,99%). 

Таблица 8
Показатели, характеризиращи динамиката на общата физическа  

подготовка на 11-годишните ученици от V-ти клас от КГ

№ Показатели X1 X2 d % t Pt
1 50 м. гладко бягане 8.8 8.9 0,1 1% 0,44 33,7%
2 Скок на дължина с два крака 

от място
154.3 154 03 1% 0,05 4,2%

3 Хвърляне на плътна топка 452.5 418.5 34 8% 1,17 74,5%

Максималната динамична сила на горните крайници, раменния пояс и 
мускулите на трупа диагностирахме с теста хвърляне на топка с тегло три кг., с 
две ръце над глава. Относително голямото тегло но уреда не позволява на уче-
ниците да постигнат голям метраж в своите опити. 

Изследваните имаха право на два опита, като се отчиташе по-доброто 
постижение. По отношение на разсейването на признака бихме могли да оп-
ределим и четирите изследвани групи като приблизително еднородни. Изчис-
лените коефициенти на вариация V% за всички групи са около 20%. В ЕГ на 
момичетата отчитаме, че постижението по този показател като средна стойност 
се е подобрила 35,9 см., което съответства на 7% на прираста. Независимо от 
получената разлика не можем с сигурност да твърдим, че това е напълно зако-
номерно явление, защото Pt=92,5% e под критичната стойност. В КГ получени-
ят прираст е почти идентичен както и при ЕГ. Разликата е 24,6 см, което като 
процент на прираста е 6%. 

Частичният извод, който може да направим е, че заниманията с физиче-
ски упражнения от ски алпийските дисциплини не повлияват по категоричен 
начин положително на силата на ръцете и раменния пояс. Това изисква необ-
ходимост от допълнителни упражнения за подобряване на динамичната сила 
на горната част на тялото. В пряката работа по дисциплината ски конкретни 
упражнения за развиване на силата на горната част на трупа не се предвиждат, 
което от своя страна не е показало положително влияние.

Динамика на физическата дееспособност на 11 – 12-годишни ученици...
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В изследваните групи на учениците регистрираме подобна динамика на 
максималната динамична сила на ръцете, раменния пояс и горната част на тру-
па. В КГ полученият прираст е 34 см. И не се дължи на някакви закономерни 
явления и са по скоро в резултата на естественото физическо развитие, което 
косвено оказва въздействие върху физическата дееспособност.

Таблица 9
Показатели, характеризиращи разликата между КГ и ЕГ  

на общата физическа подготовка на 11-годишните ученички  
от V-ти клас в края на експеримента

№ Показатели Xкг Xег d % t Pt
1 50 м. гладко бягане 8.8 8.11 0,69 8% 5,35 99,99%
2 Скок на дължина с два крака 

от място
155.2 174.3 19.1 12% 5,59 99,99%

3 Хвърляне на плътна топка 486,8 415 71,8 17% 3,26 99,8%

В ЕГ резултатите в началото и в края на експеримента са подобни на тези, 
които се получиха в ЕГ. Получената разлика между двете измервания, като про-
цент на прираста съответства на 5%, а процентът, изчислен за Pt, е по-малък от 
95%. 

Обобщението, което се е налага, е че в тази възраст, независимо от резул-
татите, които се получават от модулното обучение и извън класната дейност, 
се налага целенасочена работа за всички двигателни качества. Прилагането на 
комплексни методики и използването на разнообразни средства имат за цел 
хармоничното и цялостно развиване и изграждане на детския организъм. 

За да проверим зависимостите между отделните променливи в нача-
лото и в края, направихме корелационен анализ. Получените резултати не 
представляват интерес и затова се въздържаме от построяването на интер-
корелационни матрици и конструирането на корелационни модели. Получе-
ните коефициенти на корелация в отделните групи в повечето случаи показ-
ват слаба корелация. Изключение правят групите на учениците в началото 
на експеримента, където се забелязват два коефициента, показващи умерена 
корелация. Според нас тези незначителни различия не заслужават да се про-
веждат коментари или да се правят заключение. Длъжни сме да отбележим, 
че в края на експеримента не се отчитат никакви положителни вътрешност-
руктурни изменения. 

Стефан Х. Базелков
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Таблица 10
Показатели, характеризиращи разликата между КГ и ЕГ  

на общата физическа подготовка на 11-годишните ученици от V-ти клас  
в края на експеримента

№ Показатели Xкг Xег d % t Pt
1 50 м. гладко бягане 8,9 7,9 1 12% 1,99 95%
2 Скок на дължина с два крака 

от място
154 184,6 30,6 19№ 5,58 99,99%

3 Хвърляне на плътна топка 418,5 446,1 27,6 6% 1,12 73,1%

Въз основа на направения теоретичен преглед и анализа на получените 
резултати от обработката на получения емпиричен материал може да направим 
следното обобщение:

Началното обучението по ски на учениците е от изключително голямо 
значение за тяхното здраве и за поддържането на равновесие между човешкия 
организъм и естествените природни фактори (слънце, въздух и вода). Дви-
жението и физическото натоварване са силни фактори, които допринасят из-
вънредно много за правилното функциониране на всички органи и системи. 
Системните и дозирани занимания на ски плаца допринасят за цялостно пре-
устройство на младия организъм. Поставят се по-високи изисквания не само 
към мускулатурата на тялото, но и към сърцето и кръвоносните съдове, към 
храносмилателните органи, към дихателната, отделителната и нервната систе-
ма. На практика се решава и третата група задачи на образователно-възпита-
телния процес – оздравителните задачи. Възможността за двигателната актив-
ност на младия човек зависи до голяма степен от стимулите и компетенциите, 
които получава и необходимите потребности. Условията, в които се провеждат 
заниманията със ски, закаляват човешкия организъм. Учениците се сблъскват с 
утежнените условия в планината, срещат се с природата, за да я обикнат, разши-
ряват познанията си за света извън своя град, дом, класната стая, училището. 

Физическото развитие и физическата дееспособност са важни комплекс-
ни показатели, които характеризират здравното състояние и реактивността 
на учениците. Реактивността в разнообразните си семантични контексти е из-
следвана в научнометодическата литература с оглед на взаимоповлияността на 
рефлексивни компетентности и реактивни умения между субектите на съвре-
менния образователен дискурс [2]. Физическата дееспособност на учениците 
се явява много точен и обективен показател, чрез който може да се направи 
оценка не само за ефективността на физическото възпитание и спорта в учи-
лището и извън него, а и за възможносттите за цялостно повлияване върху ли-
чността на ученика, отговорност за което носи учителят (студентът, подготвян 
за учител). Системните упражнения по ски алпийски дисциплини въздейства 
върху взривната сила на долните крайници и скоростните възможности на 
учениците. Бързината е в пряка зависимост от съкратителните способности на 
мускулите от една страна и от друга на способността за поддържане на лабилна 
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нервна система способна са провеждане на дразнене с голяма честота. Получе-
ната разлика между контролните и експерименталните групи се потвърждава 
от висока статистическа достоверност.

За постигане на комплексно въздействие паралелно с физическите уп-
ражнения от ски алпийските дисциплини е необходимо да се предвидят и таки-
ва за целенасочено въздействие върху силата на ръцете и раменния пояс. Това 
до голяма степен ще подобри общата физическа дееспособност и двигателно 
подготовка на учениците. 

Нашата препоръка за усъвършенстване на системата за физическо въз-
питание в република България е свързана с някои управленски решения. Те 
се отнасят до подобряване на комуникацията между училищните ръководства, 
учителите по физическо възпитание и спорт и парламентарната комисията за 
младежта и спорта. Да се съдейства за създаването програми и облекчени ус-
ловия и режими за пребиваването на учениците от всички образователни сте-
пени и етапи сред природата. Това ще допринесе за комплексно решаване на 
образователните, оздравителните и възпитателните задачи, както и постигане 
на равновесие между организма на детето и природните фактори.
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МОТИВАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ  
НА СТУДЕНТИ УЧАСТНИЦИ В АДАПТИРАНИ 

СПОРТНИ ЗАНЯТИЯ ЗА ХОРА С НАДНОРМЕНО  
ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 

Теодора Н. Симеонова, Чавдар Н. Стойчев

MOTIVATION FOR THE PHYSICAL ACTIVITY  
OF THE STUDENTS PARTICIPANTS IN ADAPTED  

SPORT PRACTICES FOR PEOPLE WITH  
OVERWEIGHT AND OBESITY

Teodora N. Simeonova, Chavdar N. Stoychev

ABSTRACT: In modern societies, the role of exercise is important in maintaining and im-
proving the body weight of the individual and the general improvement of health, as well. 
The student population, due to the many hours and perennial studies on the acquisition of 
knowledge, has recently presented physical inactivity, poor dietary habits and wrong atti-
tude of daily life.The subject of the study is the student`s motivation of the physical activity 
for the development at an intervention program, which combines „in person“ experiential 
learning sessions with a subsequent online training program to be used for training of over-
weight and obese students at the sports clubs.

KEY WORDS: physical activity, informal education, students, overweight and obesity.

Изследването е финансирано по проект „Двигателна активност за справяне с 
наднормено тегло“ № РД-08-83/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шумен-
ски университет „Епископ Константин Преславски“.

Увод
Съвременници и свидетели сме на един много важен медико-биологи-

чен и здравно-социален проблем, че през последните години непрекъснато се 
увеличават сведенията относно ролята на затлъстяването като рисков фактор, 
водещ до тежки обменни и дегенеративни заболявания, които намаляват зна-
чително продължителността на човешкия живот.

Повишаване на жизнения стандарт, голямото разнообразие на високока-
лорични хранителни продукти и преди всичко на концентрираните въглехидра-
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ти, както и тяхната леснодостъпност, представляват естествена предпоставка за 
непрекъснато нарастващата тенденция към повишаване на теглото. За тази не-
благоприятна контестация допринася и все по-широкото навлизане на техниче-
ските средства в производството и бита, които се съпровождат с намален разход 
на енергия, като се постави и нарастващото обездвижване и хиподинамия. Ос-
новните причини за голямото разпространение на затлъстяването са очевидни. 
Наднорменото тегло и затлъстяването допринасят в голяма степен за хронични-
те неинфекциозни заболявания, повлияват върху качеството на живота.

Основна част
В препоръка на Съвета на Европейския съюз относно насърчаването на 

укрепващата здравето физическа активност в различните сектори е записано, 
че „Ползите от физическата активност, включително редовните занимания 
със спорт и упражнения, през целия живот, са от първостепенно значение и 
включват понижен риск от сърдечно-съдови болести и от някои видове ракови 
заболявания и диабет, по-добър мускулно-скелетен статус и контрол на телес-
ното тегло, както и положително влияние върху развитието на психичното 
здраве и когнитивните процеси“ [4].

Като причина за възходящата тенденция в процентите на затлъстяване 
се счита и намалената физическа активност по време на свободното време на 
национално ниво, особено сред младите хора (1839 години). Също така друга 
група студенти (хора с увреждания) са изключени от обикновените спортове 
в повечето от университетите в Европа, тъй като няма насоки, които да се из-
ползват за обучение на тези спортове [5].

В психологията с понятието мотивация се описва доста широк кръг от 
явления: желания, предпочитания, влечения, стремежи, очаквания, нагласи, 
стимули, ценности и значения на ситуативните условия, цели, намерения и т.н. 
С мотивация се обозначава активирането, насочването и регулирането на по-
ведението и дейността [3]. 

Мотивацията е движеща сила на човешката активност и действеност. 
Маркер на този вътрешен процес, ръководещ и култивиращ човешкото поведе-
ние, е връзката между поставени цели, действия и резултатност. Мотивацията 
за учене е комплекс от разнообразни подбуди, които обуславят активността/
процесуалността и резултативността/постиженията в учебната дейност на ин-
дивида, които предопределят социалното му поведение [1]. 

Мотивацията се приема за централен компонент в структурата на ли-
чността и се определя като вътрешен процес, който активира, насочва, под-
държа и регулира ръководеното от съответната цел поведение.В областта на 
спорта „мотивацията е основен и специфичен механизъм на функционирането 
на личността на спортиста. Тя е обяснението на това защо, как и в каква степен 
човек проявява активност и действа или бездейства [2].

Международния проект „EQUAL SPORT FOR ALL“ – „Спорт за всички“, 
цели насърчаване на социалното включване на студенти със затлъстяване и над-
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нормено тегло и студенти със специални нужди, като им предостави равни въз-
можности за спорт. Изследователски екип от Педагогическия факултет на Шу-
менският Университет „Епископ Константин Преславски“ разработи програми 
за интервенция по шест вида спорт, които комбинират практически обучения и 
мотивационни сесии. Пилотирането на разработените модули в Шуменския уни-
верситет започна с колективни спортове – баскетбол и волейбол. В рамките на 
шест месеца (април – септември 2018) студенти (между 18 и 40 години) със зат-
лъстяване два пъти в седмица се занимаваха по предложените адаптирани про-
грами. В началото и в края на интервенцията се попълват въпросници свързани с 
поведение, намерение и вътрешна мотивация за занимания със спорт. В настоящ-
ия доклад ще представим резултатите от проведената анкета (Скала на мотиваци-
ята при дадена ситуация) със студентите от групата занимаващи се с баскетбол.

В проучването участваха 40 студенти, с които в продължение на 6 месе-
ца се провеждаха специализирани занятия по баскетбол за лица с наднормени 
килограми. Анкетната карта бе попълнена от участниците в изследването в на-
чалото и края на шестмесечния период на спортните занятия. 

Тя включваше 16 въпроса и следните инструкции: Прочетете всеки въ-
прос внимателно. Използвайки скалата по-долу, оградете съответната цифра, 
която най-точно описва причината, която Ви мотивира да извършвате кон-
кретното действие. 

Скалата за всеки въпрос е както следва: 1: не съответства изобщо; 2: съот-
ветства много малко; 3: съответства малко; 4: съответства до известна степен; 5: 
сравнително съответства; 6: съответства много; 7: съответства напълно.

Резултатите от анкетното проучване сме представили графично с помо-
щта на диаграми на които сме изобразили отговорите на всеки въпрос в нача-
лото и в края на изследването.

Ето и отговорите на студентите, участвали в изследването на въпроса: 
Защо в момента се занимавате с тази дейност?

Диаграма 1

Мотивация за физическа активност на студенти участници...
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Очевидно е, че като цяло за студентите занятията по баскетбол са инте-
ресни. Но сравнявайки отговорите в началото и в края на изследването, наблю-
даваме явно повишаване на интереса по време на шестмесечния период. 

Д иаграма 2

Диаграма 2 дава отговорите на студентите, относно твърдението, че зани-
манията със спорт е за тяхно добро. В началото забелязваме, че респондентите 
дават до четири варианта на отговор, а след приключване на модула отговорите 
на 75% от студентите, показват че те са напълно осъзнали ползата от баскетбол-
ното обучение.

Диаграма 3

Теодора Н. Симеонова, Чавдар Н. Стойчев
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При пилотното проучване най-голям брой – 19 запитани отговарят, че 
има сравнително съответствие (Диаграма 3). В края на модула 22, считат че 
това е очакването от тях в момента и мотивацията за занимания с баскетбол е 
голяма.

Дали има основателни причини за заниманията с тази дейност, намираме 
онагледено на Диаграма 4. 

Диаграма 4

Удовлетворението от тренировъчните часове, удоволствието от играта е 
показано графично на Диаграма 5. Отбелязваме, че след приключването на про-
екта над 50% от обучаемите смятат за приятни заниманията със спорта баскетбол.

Диаграма 5

Мотивация за физическа активност на студенти участници...
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Вътрешната осъзнатост, че спортните дейности са добра алтернатива на 
превенцията със затлъстяването, отчитаме от Диаграма 6. Над 60% от студен-
тите в края отчитат, че те смятат тези занимания за добра дейност за тях.

От диаграма 7 можем да забележим, че и в началото и в края на адаптира-
ните спортни дейности, младежите, към които е насочен проектът, са убедени, 
че трябва да се занимават с това.

Само двама от анкетираните в началото считат, че се занимават със спорт, 
но не са сигурни, че това си струва – Диаграма 8. Повечето от запитаните в края 
на изследването, считат, че това твърдение съответства много малко за тях. 

Диаграма 6

Диаграма 7

Теодора Н. Симеонова, Чавдар Н. Стойчев
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Като добър резултат от теоретичните сесии по време на спортната ин-
тервенция е и мнението на младите хора, че лично са взели решение за участие. 
Ефективността от приложената методика отчитаме и от крайните отговори 
при Диаграма 10. 

Осъзнатият личен избор личи и от представените резултати в Диаграма 
11. В началото шестима от запитаните твърдят, че до известна степен нямат 
избор, но за 23 участници в края на спортните занимания с баскетбол това не 
е така. Осъзнатото участие в предложения проект е за по-голямата част от сту-
дентите.

Диаграма 8

Диаграма 9

Мотивация за физическа активност на студенти участници...
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Диаграма 10

Диаграма 11

Диаграма 12

Теодора Н. Симеонова, Чавдар Н. Стойчев
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Демотивационният въпрос не разбирам какво ми носи тази дейност е 
онагледен на Диаграма 12. За двама от участниците това твърдение съответства 
в известна степен при старта на проекта. Заниманията с баскетболната адапти-
рана програма за двадесет и двама студента в края на обучението са осъзната 
необходимост.

Диаграма 13

Диаграма 14

Мотивация за физическа активност на студенти участници...
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Ангажираността със заниманията и спортната дейност носят личностно 
удовлетворение за над 50% от участниците след шестте месеца от работната 
програма. Важността на тези действия се осъзнават и в началото, и в края на 
работния пакет – Диаграми 13 и 14.

Диаграма 15

Диаграма 16

Неувереността от това дали си струва да участват в прилагането на раз-
работената адаптирана програма, е показана на Диаграма 16. Очаквано в нача-
лото 20 участници не са убедени напълно в ползата от заниманията. След края 
на приложения модел по баскетбол двадесет и осем студенти оценяват ангажи-
раността си с тази дейност.

Заключителна част
На база представените резултати от проведената анкета със студентите, 

участвали в адаптираните занятията по баскетбол за хора с наднормени кило-
грами, можем да обобщим:

Теодора Н. Симеонова, Чавдар Н. Стойчев
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• Мотивацията за участие на студентите с наднормено тегло в спортни 
занятия се повиши по време на занятията. Това според нас се дължи, 
от една страна, на специално подбраните за тях упражнения и на про-
ведените теоретични мотивационни сесии, които им помогнаха да раз-
берат ефекта на двигателната активност върху техните тела.

• Студентите в края на занятията осъзнават много по-добре, че повише-
ната двигателната дейност е полезна за тях и разбират какво им носи тя.

• Повишава се значително и тяхното отношение към спорта като цяло. 
Около 35% от тях променят положително мнението си за забавната 
страна на двигателната дейност. 

Като цяло се наблюдава положителна тенденция при отговорите на всич-
ки въпроси, която според нас се дължи на получените знания за физическите 
упражнения и техния ефект върху тялото на човек, и на положителните емо-
ции, които студентите изживяха по време на шестмесечния период на спорт-
ните занятия.
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Анкетна карта
Скала на мотивацията при дадена ситуация (SIMS)

Инструкции: 
Прочетете всеки въпрос внимателно. Използвайки скалата по-долу, 

оградете съответната цифра, която най-точно описва причината, която Ви 
мотивира да извършвате конкретното действие. 

Скалата за всеки въпрос е както следва: 1: не съответства изобщо; 2: 
съответства много малко; 3: съответства малко;4: съответства до известна 
степен; 5:сравнително съответства; 6: съответства много; 7: съответства 
напълно

Защо в момента се занимавате с тази дейност?
1. Защото смятам, че това занимание е интересно 
1  2 3 4 5 6 7
2. Защото е за моя добро
1  2 3 4 5 6 7
3. Защото от мен се очаква да се занимавам с тази дейност
1  2 3 4 5 6 7
4. Може би има основателни причини за извършването на тази дей-

ност, но аз лично не виждам нито една 
1  2 3 4 5 6 7
5. Защото смятам, че е приятно 
1  2 3 4 5 6 7
6. Защото смятам, че тази дейност е добра за мен 
1  2 3 4 5 6 7
7. Защото смятам, че е нещо, което трябва да направя
1  2 3 4 5 6 7
8. Занимавам се с тази дейност, но не съм сигурен/-а, че си струва 
1  2 3 4 5 6 7
9. Защото е забавно 
1  2 3 4 5 6 7
10. Заради лично решение 
1  2 3 4 5 6 7
11. Защото нямам избор 
1  2 3 4 5 6 7
12. Не знам; Не разбирам какво ми носи тази дейност 
1  2 3 4 5 6 7
13. Защото се чувствам добре, когато съм ангажиран/-а с тази дейност 
1  2 3 4 5 6 7

Теодора Н. Симеонова, Чавдар Н. Стойчев
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14. Защото смятам, че тази дейност е важна за мен 
1  2 3 4 5 6 7
15. Защото чувствам, че трябва 
1  2 3 4 5 6 7
16. Ангажиран/-а съм с тази дейност, но не знам дали си струва 
1  2 3 4 5 6 7

Мотивация за физическа активност на студенти участници...



1016

ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ТЕХНИЧЕСКА 
ПОДГОТВЕНОСТ ПО БАСКЕТБОЛ И ПСИХИЧЕСКИ 

КАЧЕСТВА ПРИ УЧЕНИЦИ ОТ 8. КЛАС
Теодора Н. Симеонова 

RELATIONSHIPS BETWEEN TECHNICAL PREPARATION 
OF BASKETBALL AND PSYCHIC QUALIFICATIONS  

IN STUDENTS FROM 8TH GRADE
Teodora N. Simeonova

ABSTRACT: Basketball as a component of the primary core “Sports Games” in the cur-
ricula of Secondary School occupies a central place among the wide variety of resources for 
physical education, used for the development of adolescents.

Like other sports games one of the major sports and educational problems is technical 
preparation. It is achieved through technical training, which in practice is a complex and 
lengthy process. It is depending on the age and abilities of learners, learning tasks can be 
set so that the perception of the game situation is possible – correctly. One way to increase 
the efficiency of the teaching process in physical education and sport appropriate choice of 
means and opportunity for the combined application of specific knowledge and experience 
in the form of controlled model technique to be applied skillfully in the game.

While looking for new opportunities and reserves for improving technique in basketball, offer-
ing a training program consisting of sports preparatory exercises and games will provide solving 
tasks to fulfill government requirements and standards for the subject “Physical Education”.

KEY WORDS: basketball, students 8. class technical ability, mental performance.

Изследването е финансирано по проект „Двигателна активност за справяне с 
наднормено тегло“ № РД-08-83/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шумен-
ски университет „Епископ Константин Преславски“.

Въведение
Спорната подготовка по баскетбол се състои от следните видове – физи-

ческа, техническа, тактическа, теоретична и психологическа. Всяка една от тези 
страни на подготовка има свои задачи, използва съответни средства и методи 
съобразно възрастта и пола на занимаващите се, етапите на подготовка, подго-
твеността на учениците.
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Техническата подготовка е основна страна от съвременната спортна под-
готовка по баскетбол. Тя е буквар, без заучаването на който не е възможно ус-
вояването на останалите елементи от съдържанието на баскетболната игра. Ба-
скетболната техника непрекъснато се развива и обогатява. Това става на осно-
вата на два успоредно протичащи процеса: усъвършенстване на досега същест-
вуващи похвати и второ – появата на нови разновидности на съществуващите 
до сега технически похвати. По мнението на много наши и чужди специалисти, 
които отбелязват водещата роля на обучението в основните сръчности, това 
трябва да става не с упражнения, които външно изглеждат ефектни, а само с 
такива, които са предназначени за прилагане в играта ( 2, 3).

Чрез изследване на литературни източници, интернет ресурси и обоб-
щаване на педагогическия опит установихме, че недостатъчно ефективно се 
използват специално-подготвителните упражнения при усъвършенстване 
точността на стрелбата в коша при баскетбола. Според нас целеасоченото из-
ползване на специално-подготвителни упражнения при стрелбата в коша, в 
съчетание с усъвършенстване на психическите качества влияе положително и 
повишава ефективността ѝ.

Методология на изследването
В работата за постигането на целта и задачите на експеримента сформи-

рахме две групи – контролна /К.Г./, състояща се от 46 момчета и експеримен-
тална /Е.Г./ – състоящи се от 42 момчета. Изследването се проведе през периода 
септември 2015 г. – май 2016 година с 88 ученици от 8. клас на I езикова гим-
назия – град Варна и ПМГ „Нанчо Попович“ – град Шумен. Контролната група 
работи по учебните програми съобразно ДОИ и стандарти за 8. клас;

Новостите при експерименталната група при запазване на същия хора-
риум от часове се експлицират чрез променена програма от средства, методи 
и форми, разработени в 20 часа в основно ядро и 20 часа модулно обучение(1).

В началото и края групите бяха диагностицирани със следните тестове:
• ТЕСТ № 1 – Стрелба от място от различни точки „ Часовник „.
• ТЕСТ № 2 – Изпълнение на 15 последователни стрелби от наказателна-

та линия. 
• ТЕСТ № 3 – Време за стрелба от наказателната линия. Отчита се време-

то от получаването на топката до изстрелването към коша. Измерва се 
в рамките на разрешените 5 секунди с помощта на хронометър с точ-
ност до 0,2 секунди. Измерванията се провеждат успоредно с измерва-
нията на ТЕСТ № 2.

• ТЕСТ № 4 – Наказателен удар. По време на учебна игра, след фаулиране 
в рамките на наказателното поле, всеки участник изпълнява по пет-
найсет удара. 

• ТЕСТ № 5 – Време за изпълнение на наказателен удар. При опитите 
при ТЕСТ № 4 за изпълнение на фалове по време на игра се измерва 
времето от подаването на топката от съдията до изстрелването на топ-
ката към коша. 

Зависимости между техническа подготвеност по баскетбол...
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• ТЕСТ № 6 – Коректурен тест на Бурдон. Този тест отчита концентра-
цията на вниманието. 

• Концентрацията на вниманието се преценява по формулата :

В работата за постигането на целта и задачите на експеримента сформирахме две групи   
– контролна / К.Г. /, състояща се от 46 момчета и  експериментална /Е.Г./ - състоящи се от 42 
момчета. Изследването се проведе през периода септември 2015г.  - май 2016 година с 88 
ученици от 8. клас  на I езикова гимназия  - град Варна и ПМГ „Нанчо Попович“ – град Шумен. 
Контролната група работи по учебните програми съобразно ДОИ и стандарти за 8. клас; 

Новостите  при  експерименталната група при  запазване на същия хорариум от часове се 
експлицират чрез променена програма от средства, методи и форми, разработени в 20 часа в 
основно ядро и 20 часа модулно обучение(1). 

В началото и края групите бяха диагностицирани със следните тестове: 
• ТЕСТ № 1 – Стрелба от място от различни точки “ Часовник “. 
• ТЕСТ № 2 – Изпълнение на 15 последователни стрелби от наказателната линия.  
• ТЕСТ № 3 – Време за стрелба от наказателната линия. Отчита се времето от 

получаването на топката до изстрелването към коша. Измерва се в рамките на разрешените  5 
секунди с помощта на хронометър с точност до 0,2 секунди. Измерванията се провеждат 
успоредно с измерванията на ТЕСТ № 2. 

• ТЕСТ № 4 – Наказателен удар. По време на учебна игра, след фаулиране в рамките на 
наказателното поле, всеки участник изпълнява по петнайсет удара.  

• ТЕСТ № 5 – Време за изпълнение на наказателен удар. При опитите при ТЕСТ № 4 за 
изпълнение на фалове по време на игра се измерва времето  от подаването на топката от 
съдията до изстрелването на топката към коша.  

• ТЕСТ № 6 – Коректурен тест на Бурдон. Този тест отчита концентрацията на 
вниманието.  

• Концентрацията на вниманието се преценява по формулата : 
 
 
 
 

, където А е коефициент на концентрация, N – общият брой прегледани знаци, Р – броят на 
грешките / пропуснати или неправилно зачертани букви/. Полученият резултат се оценява по 
скалата : Много добър показател – от 0,81 до 1,00; Добър показател – от 0,61 до 0,80; Среден 
показател – от 0,41 до 0,60; Лош показател – от 0,21 до 0,40. 

• ТЕСТ № 7 – Стрелба в движение след ловене на топката от партньор.  
• ТЕСТ № 8 – Стрелба след водене под ъгъл 30 градуса – 40 градуса отдясно и отляво на 

коша – по десет опита.  
 
РЕЗУЛТАТИ 
След направения сравнителен анализ  са разкрити средните нива и вариативността на 

изследваните признаци при експерименталната и контролната група при момчетата. За 
решаване целта и задачите на настоящото проучване обаче е необходимо по-задълбочено 
вникване в структурата на техническа подготвеност и  психически качества  при учениците, 
както и разкриване на най-важните взаимовръзки. Приложена е обикновена линейна корелация 
на Пиърсън. Цялата информация от разкрити взаимозависимости между изследваните 
съвкупности в началото и края на пeдагогическото изследване са дадени в специални 
корелационни матрици – № 1 – контролна група момчета; № 2 – експериментална група 
момчета. Като първите стойности са коефициентите на корелация в началото, а вторите 
стойности в края на изследването.  Големият брой на връзките затруднява техния анализ, което 
налага в корелационно - структурните модели да бъдат анализирани само онези, при които 
силата на зависимост е от 0,30, т.е. онези, които приемаме за значими. 

 
 
 
 
 
 

А= N - P 
N 

, където А е коефициент на концентрация, N – общият брой прегледани знаци, 
Р – броят на грешките / пропуснати или неправилно зачертани букви/. Полу-
ченият резултат се оценява по скалата : Много добър показател – от 0,81 до 
1,00; Добър показател – от 0,61 до 0,80; Среден показател – от 0,41 до 0,60; Лош 
показател – от 0,21 до 0,40.

• ТЕСТ № 7 – Стрелба в движение след ловене на топката от партньор. 
• ТЕСТ № 8 – Стрелба след водене под ъгъл 30 градуса – 40 градуса отдяс-

но и отляво на коша – по десет опита. 

Резултати
След направения сравнителен анализ са разкрити средните нива и вари-

ативността на изследваните признаци при експерименталната и контролната 
група при момчетата. За решаване целта и задачите на настоящото проучва-
не обаче е необходимо по-задълбочено вникване в структурата на техническа 
подготвеност и психически качества при учениците, както и разкриване на 
най-важните взаимовръзки. Приложена е обикновена линейна корелация на 
Пиърсън. Цялата информация от разкрити взаимозависимости между изслед-
ваните съвкупности в началото и края на пeдагогическото изследване са даде-
ни в специални корелационни матрици – № 1 – контролна група момчета; № 2 
– експериментална група момчета. Като първите стойности са коефициентите 
на корелация в началото, а вторите стойности в края на изследването. Големи-
ят брой на връзките затруднява техния анализ, което налага в корелационно 
– структурните модели да бъдат анализирани само онези, при които силата на 
зависимост е от 0,30, т.е. онези, които приемаме за значими.

Теодора Н. Симеонова 
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КОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА №1

КОНТРОЛНА ГРУПА – МОМЧЕТА
НАЧАЛО÷ КРАЙ НА ЕКСПЕРИМЕНТА

Т 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0,38÷0,38 0,11÷0,21 0,28÷0,26 0,09÷0,14 0,09÷0,13 0,16÷0,18 0,21÷0,25
2 1 0,40÷0,57 0,19÷0,22 0,08÷0,27 0,08÷0,19 0,24÷0,20 0,23÷0,19
3 1 0,18÷0,25 0,10÷0,21 0,18÷0,21 0,09÷0,27 0,05÷0,09
4 1 0,15÷0,16 0,16÷0,22 0,06÷0,13 0,09÷0,25
5 1 0,18÷0,28 0,09÷0,10 0,18÷0,27
6 1 0,13÷0,27 0,26÷0,20
7 1 0,21÷0,28
8 1

Анализът показва, че статистическите зависимости между изследваните 
признаци на физическа дееспособност в началото на експеримента при кон-
тролната група са 2, при второто измерване също – 2(фиг. 1). Наблюдаваме уме-
рена зависимост между тестове 1, 2 и 3, а в края значителна между стрелбата от 
наказателната линия и времето за изпълнението.

Корелационни зависимости между показатели КГ момчета

 
 
 
 
 

КОРЕЛАЦИОННА  МАТРИЦА  №1 
 

КОНТРОЛНА  ГРУПА  - МОМЧЕТА 
НАЧАЛО÷ КРАЙ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

 
Т 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 0,38÷0,38 0,11÷0,21 0,28÷0,26 0,09÷0,14 0,09÷0,13 0,16÷0,18 0,21÷0,25 
2  1 0,40÷0,57 0,19÷0,22 0,08÷0,27 0,08÷0,19 0,24÷0,20 0,23÷0,19 
3   1 0,18÷0,25 0,10÷0,21 0,18÷0,21 0,09÷0,27 0,05÷0,09 
4    1 0,15÷0,16 0,16÷0,22 0,06÷0,13 0,09÷0,25 
5     1 0,18÷0,28 0,09÷0,10 0,18÷0,27 
6      1 0,13÷0,27 0,26÷0,20 
7       1 0,21÷0,28 
8        1 

 
Анализът показва, че статистическите зависимости между изследваните признаци на 

физическа дееспособност в  началото на експеримента при контролната група са 2, при второто 
измерване също – 2(фиг. 1). Наблюдаваме умерена зависимост между тестове 1, 2 и  3,  а в края 
значителна между стрелбата от наказателната линия и времето за изпълнението. 

 
Корелационни зависимости между показатели КГ  момчета 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Фиг. 1 
 
 
 

Ако разгледаме коефициентите на корелация на експерименталната група момчета в 
началото на експеримента, ще установим, че между концентрацията на вниманието и точността 
при стрелбата има умерена зависимост( r = 0,33 за наказателен удар и r = 0,42 стрелба от 
наказателната линия). Това показва, че в началото намираме 2 значими зависимости (фиг. 2). 

 
 
 

КОРЕЛАЦИОННА  МАТРИЦА  №2 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА  ГРУПА  - МОМЧЕТА 
НАЧАЛО÷ КРАЙ НА ЕКСПЕРИМЕНТА 

 
Т 1 2 3 4 5 6 7 8 
1 1 0,07÷0,12 0,11÷0,21 0,14÷0,21 0,20÷0,18 0,19÷0,27 0,28÷0,29 0,09÷0,18 
2  1 0,21÷0,24 0,09÷0,23 0,23÷0,28 0,42÷0,74 0,18÷0,27 0,26÷0,26 
3   1 0,17÷0,25 0,08÷0,18 0,19÷0,47 0,04÷0,19 0,10÷0,21 

2 

3 

1 

0,40 

0,38 

преди експеримента 

2 

3 

1 

0,57 

0,38 

след експеримента 
Фиг. 1

Ако разгледаме коефициентите на корелация на експерименталната гру-
па момчета в началото на експеримента, ще установим, че между концентраци-
ята на вниманието и точността при стрелбата има умерена зависимост( r = 0,33 
за наказателен удар и r = 0,42 стрелба от наказателната линия). Това показва, че 
в началото намираме 2 значими зависимости (фиг. 2).

Зависимости между техническа подготвеност по баскетбол...
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КОРЕЛАЦИОННА МАТРИЦА №2

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ГРУПА – МОМЧЕТА
НАЧАЛО÷ КРАЙ НА ЕКСПЕРИМЕНТА

Т 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0,07÷0,12 0,11÷0,21 0,14÷0,21 0,20÷0,18 0,19÷0,27 0,28÷0,29 0,09÷0,18
2 1 0,21÷0,24 0,09÷0,23 0,23÷0,28 0,42÷0,74 0,18÷0,27 0,26÷0,26
3 1 0,17÷0,25 0,08÷0,18 0,19÷0,47 0,04÷0,19 0,10÷0,21
4 1 0,04÷0,12 0,33÷0,64 0,23÷0,27 0,19÷0,17
5 1 0,26÷0,48 0,14÷0,27 0,27÷0,29
6 1 0,18÷0,27 0,17÷0,21
7 1 0,08÷0,15
8 1

Корелационни зависимости – начало ЕГ момчета

4    1 0,04÷0,12 0,33÷0,64 0,23÷0,27 0,19÷0,17 
5     1 0,26÷0,48 0,14÷0,27 0,27÷0,29 
6      1 0,18÷0,27 0,17÷0,21 
7       1 0,08÷0,15 
8        1 

Корелационни зависимости  - начало   ЕГ  момчета 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фиг. 2 
 

 
Разглеждайки коефициентите на корелация на експерименталната група в края на 

експеримента, ще установим следните факти. Между концентрацията на вниманието и 
точността на стрелбата от наказателната линия съществува голяма зависимост  r = 0, 74. 
Значителна зависимост ще констатираме и при наказателния удар и концентрацията r = 0,64. 
Голяма стойност на коефициента на вариация r = 0,47 ; r = 0,48 ще отбележим между времето за 
изпълнение на статична стрелба и наказателен удар  и концентрацията на вниманието, което 
говори за умерена зависимост (фиг. 3). 

 
Корелационни зависимости  край   ЕГ  момчета 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

фиг. 3 
 
Това ни говори, че при повишено внимание се увеличава времето за изпълнение на 

наказателен удар, което рефлектира и повишава точността. Успешните попадения на учениците 
от експерименталната група са в резултат от пълното абстрахиране от страничните фактори и 
използването на цялото време от 5 секунди за стрелба. 

Ако направим сравнение в броя на  значимите корелационни зависимости в началото и 
края на изследването за експерименталната група момчета, ще отбележим повишението от 2 на 
4 и повишението от умерена в значителна между тестове 4 и 6 – стрелба при наказателен удар и 
концентрация и от умерена в голяма между тестове 2 и 6  - стрелба от наказателната линия и 
коректурен тест на Бурдон, даващ информация за концентрацията на вниманието. 

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

6 

4 

2 

0,33 

0,42 

преди експеримента 

6 

5  0,48 

след експеримента 

3 

4 

2 

0,47 

0,64 

0,74 

преди експеримента
Фиг. 2

Разглеждайки коефициентите на корелация на експерименталната група 
в края на експеримента, ще установим следните факти. Между концентрацията 
на вниманието и точността на стрелбата от наказателната линия съществува 
голяма зависимост r = 0, 74. Значителна зависимост ще констатираме и при 
наказателния удар и концентрацията r = 0,64. Голяма стойност на коефициента 
на вариация r = 0,47 ; r = 0,48 ще отбележим между времето за изпълнение на 
статична стрелба и наказателен удар и концентрацията на вниманието, което 
говори за умерена зависимост (фиг. 3).

Теодора Н. Симеонова 
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Корелационни зависимости край ЕГ момчета

4    1 0,04÷0,12 0,33÷0,64 0,23÷0,27 0,19÷0,17 
5     1 0,26÷0,48 0,14÷0,27 0,27÷0,29 
6      1 0,18÷0,27 0,17÷0,21 
7       1 0,08÷0,15 
8        1 

Корелационни зависимости  - начало   ЕГ  момчета 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Фиг. 2 
 

 
Разглеждайки коефициентите на корелация на експерименталната група в края на 

експеримента, ще установим следните факти. Между концентрацията на вниманието и 
точността на стрелбата от наказателната линия съществува голяма зависимост  r = 0, 74. 
Значителна зависимост ще констатираме и при наказателния удар и концентрацията r = 0,64. 
Голяма стойност на коефициента на вариация r = 0,47 ; r = 0,48 ще отбележим между времето за 
изпълнение на статична стрелба и наказателен удар  и концентрацията на вниманието, което 
говори за умерена зависимост (фиг. 3). 

 
Корелационни зависимости  край   ЕГ  момчета 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

фиг. 3 
 
Това ни говори, че при повишено внимание се увеличава времето за изпълнение на 

наказателен удар, което рефлектира и повишава точността. Успешните попадения на учениците 
от експерименталната група са в резултат от пълното абстрахиране от страничните фактори и 
използването на цялото време от 5 секунди за стрелба. 

Ако направим сравнение в броя на  значимите корелационни зависимости в началото и 
края на изследването за експерименталната група момчета, ще отбележим повишението от 2 на 
4 и повишението от умерена в значителна между тестове 4 и 6 – стрелба при наказателен удар и 
концентрация и от умерена в голяма между тестове 2 и 6  - стрелба от наказателната линия и 
коректурен тест на Бурдон, даващ информация за концентрацията на вниманието. 

 
ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

6 

4 

2 

0,33 

0,42 

преди експеримента 

6 

5  0,48 

след експеримента 

3 

4 

2 

0,47 

0,64 

0,74 

след експеримента
Фиг. 3

Това ни говори, че при повишено внимание се увеличава времето за из-
пълнение на наказателен удар, което рефлектира и повишава точността. Ус-
пешните попадения на учениците от експерименталната група са в резултат от 
пълното абстрахиране от страничните фактори и използването на цялото вре-
ме от 5 секунди за стрелба.

Ако направим сравнение в броя на значимите корелационни зависимо-
сти в началото и края на изследването за експерименталната група момчета, ще 
отбележим повишението от 2 на 4 и повишението от умерена в значителна меж-
ду тестове 4 и 6 – стрелба при наказателен удар и концентрация и от умерена в 
голяма между тестове 2 и 6 – стрелба от наказателната линия и коректурен тест 
на Бурдон, даващ информация за концентрацията на вниманието.

Изводи И Препоръки
1. Наличието на по-голям брой статистически значими корелационни за-

висимости между показателите при момчетата от 8. клас от експерименталната 
група са потвърждение за по-удачната програма на обучение.

2. Направените зависимости и тълкуването на данните за експеримен-
талната група ни подсказват, че трябва да се търсят нови методики и да се обо-
гатяват съществуващите за повишаване на точността при изпълнение на на-
казателен удар. Работейки за повишаване на концентрацията на вниманието, 
можем да повишим точността и да получим положителни резултати

3. Най- значими корелационни връзки намираме при тест за внимание – 
коректурен на Бурдон, потвърждение, че с този тест успешно се диагностицира 
психическата подготвеност на учениците и връзката му с техническата подго-
товка – т. е. стрелбата.

Зависимости между техническа подготвеност по баскетбол...
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МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ  
НА СОЦИАЛНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В МАЛКА ГРУПА

Христина Коларова-Василева, Драгомир Иванов Василев

MATHEMATICAL MODELING  
OF SOCIAL INTERACTIONS IN A SMALL GROUP

Hristina Kolarova-Vasileva, Dragomir Ivanov Vasilev

ABSTRACT: The aim of the work is to build and study mathematical models that ad-
equately describe the development of a small social group based on the activity approach in 
social psychology and the dynamics of interpersonal relationships in a small group based 
on the small group model and the theory of temperaments, which allow studying the dy-
namics of individual characteristics of social interaction.

KEY WORDS: mathematical modeling, social interactions, small group research.

Изследването е финансирано по проект „Стимулиране на международна мобил-
ност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности““ № РД-
08-86/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Груповата социална работа е целенасочена практическа дейност, функци-
ите на която оказват влияние върху човешкото ежедневие – от благосъстояние 
и образование до адаптиране и възстановяване. Математическото моделира-
не на процесите в малки социални групи е свързано с различни специфични 
трудности, като липса на обща теоретична концепция на обекта на моделиране, 
субективност при избора на критерии, сложност при емпиричната проверка на 
модела. Поради тези обективни ограничения математическите модели на про-
цеси, протичащи в малки групи, често се опростяват. 

Понастоящем известните математически модели работят главно с вът-
решногрупови характеристики. Следователно проблемът с изграждането на 
всеобхватен модел на социално взаимодействие в малка група остава отворен. 
Моделът трябва да отчита външни, вътрешногрупови и индивидуални факто-
ри, които ще позволят да се вземе предвид приноса на индивидуалните психо-
логически характеристики на членовете на групата за нейното развитие а също 
така малката група да се разглежда като отворена система.
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Според общоприетото определение малка група това е малък брой пря-
ко контактуващи лица, обединени от общи цели и задачи. В социалната пси-
хология в рамките на дейностите малката група се изучава, като общ субект 
включващ: субект на дейност и субект на общуване. В процеса и въз основа на 
социално значимата колективна дейност се ражда психологическо единство, в 
което групата от номиналната се превръща в истинска социално-психологиче-
ска общност.

Малка група е система от елементите, както и елементи на други социал-
ни системи, това са хората и връзките, които възникват между тях.

Голямото количество емпирични данни, събрани от психолози и дока-
зани теоретични концепции на малки групи, представляват широко поле за 
приложение на математическото моделиране с цел да се формират многоброй-
ни психологически фактори и техните връзки, създавайки по-сложни и пъл-
ни модели, описващи определен слой от взаимоотношенията в малките групи. 
Понастоящем описанието на отделни, разглеждани явления, изолирани едно 
от друго в малки групи, е заместило разбирането на груповото поведение като 
завършен процес.

Процесите, протичащи в малки групи, зависят от различни групи факто-
ри, които могат условно да бъдат разделени на:

– външни – описващи социалната среда;
– вътрешногрупови – описващи естеството на връзките между членове-

те на групата;
– индивидуални – определени от психологическите характеристики на 

всеки индивид.
Сред външните фактори, които определят и вътрешногруповото сбли-

жаване и е критерий за нивото на развитие на групата и продуктивността в 
нейните дейности, можем да отделим нивото на задачите пред групата и ефек-
тивността на изпълнението им, както и въздействието на преките външни сти-
мули, като например възнаграждение за извършена работа.

Вътрешногруповите фактори, отразяващи връзката на индивидите в 
малка група, са: емоционалната привързаност на членовете на групата, сход-
ството помежду си (ценностно единство, близост на възгледите и социални 
ориентации), начинът на взаимодействие и водещият мотив.

Сред психологическите фактори, които характеризират индивидуалните 
характеристики на всеки член на групата, се разграничава по-специално удо-
влетвореността от съвместните дейности и позицията в групата, както и ниво-
то на задоволяване на личните нужди (потребности от комуникация, саморе-
ализация и др.).

Целта на моделирането и анализирането на процесите протичащи в мал-
ките групи е да се създадат математически приближения, които доста пълно 
и точно описват взаимовръзката на различни групи фактори, влияещи вър-
ху груповите процеси, което да позволява решаването на задачи за описване, 
обяснение и прогнозиране на динамиката на изучаваните явления. По-специ-

Христина Коларова-Василева, Драгомир Иванов Василев
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ално, според даден набор от характеристики, да се предвиди динамиката на 
параметрите на основната група, например ефективността на изпълнение на 
задачите поставени пред нея.

Моделите се класифицират по способността им да решават проблеми с 
описание, обяснение, прогнозиране, контрол и планиране. В зависимост от из-
броените цели, моделите се класифицират като описателни, обяснителни, про-
гнозни и модели за управление. Освен това математическите модели на малки 
групи са разделени на теоретични и емпирични.

Разграничават се и основните класове математически модели в социална-
та психология: модели за измерване на социално-психологически характерис-
тики и модели за социално-психологически структури и процеси.

За да опишем моделите, наблюдавани при изследването на малки групи, 
използваме инструментите на теорията на вероятностите и теорията на разми-
тите множества. За основа при изучаване динамиката на сложни системи, като 
малка група, може да се използва класическият апарат на диференциалните 
уравнения.

Инструментите на математическото моделиране дават възможност на из-
следователите ефективно да използва възможностите на компютри и софтуер 
за създаване модели на социални и психологически процеси.

Задачата е да се изгради широкообхватен модел, описващ развитието на 
малка група. Тази задача се усложнява от редица трудности: многообразието и 
хетерогенността на традиционните подходи към описанието на малка група в 
социалната психология, липсата на обективно измерими променливи въз осно-
ва, на които могат да се формулират теоретични закономерности; ограничени 
възможности на математическия апарат в аналитичното решение на сложни 
системи от уравнения, които отчитат цялото разнообразие от фактори, влияе-
щи върху изследвания процес.

Специфичните доказани подходи за моделиране на процеси в малки гру-
пи са много ефективни в определени случаи, но те фиксират непълен набор от 
фактори, което често ни принуждава да изследваме същността на малка група, 
използвайки няколко разнородни модела.

Предложеният подход за изграждане на възможен широкообхватен мо-
дел се състои в балансиране на трите основни групи социално-психологиче-
ски фактори: индивидуални психологически, вътрешногрупови, генерирани от 
отношението на хората в малка социална група и външни фактори, влияещи 
върху взаимодействието на групата със социалната среда.

В най-общата форма такъв модел може да бъде представен чрез система 
от диференциални уравнения:

Математическо моделиране на социални взаимодействия в малка група
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където е вектор, чиито компоненти са параметри, които характеризи-
рат групова динамика, i = 1, … p.  – набор от функции, описващи про-
мяната във времето, индивидуални характеристики на членовете на групата. 

 – функции, описващи промяната във времето на вътрешногру-
повите фактори.

 – функции, които описват взаимодействието на група със соци-
ална среда.

В рамките на подхода към дейността може да се определи следния опре-
делящ я алгоритъм.

мотивация → поставяне на задачи → решаване на задачите → резултат

По отношение на малка група в съответствие с тази структура и като се 
вземат предвид три групи фактори (индивидуални, вътрешногрупови и външ-
ни), се разграничават основните променливи, които определят естеството на 
груповите процеси: 

I(t) – степен на взаимна приятелска активност на членовете на групата; 
W(t) – ефективност на груповата дейност; 
С(t) – целеви ориентации на членовете на групата, фокусирани върху ре-

шаването на групови задачи и фактори, влияещи върху груповата динамика; 
F(t) – ниво (брой, обем) на задачите, изправени пред групата; 
f(E) – фокус на членовете групи относно груповата сплотеност, която се 

изразява чрез функцията:

където:
E(t) – ниво на груповата интеграция с константа .
Въз основа на подхода за активност връзките между характеристиките на 

групата са оправдани и се изгражда динамичен модел на малка група с промен-
ливи коефициенти на свързване.

Съответните уравнения на системата са следствие от балансовите отно-
шения на основните параметри на груповата динамика.

Христина Коларова-Василева, Драгомир Иванов Василев
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В този случай балансовите съотношения се изписват за момент t във ин-
тервал Δt, толкова малък, че различните процеси на взаимодействие в групата 
могат да се считат за адитивни. Балансовите отношения при Δt→0 приемат фор-
мата на диференциални уравнения:

където константите  
Това е математически модел на малка група. Структурата на уравненията 

от модела отразява общите модели на поведение на малка група. Уникалността 
на всяка малка група, нейните индивидуални характеристики, се отразяват в 
разнообразието от избор на коефициенти.

От анализа на системата може да направи извод, че при условия на про-
порционалност на коефициентите с отрицателен фокус върху сплотеността, 
групата не намира стационарен режим, при който да се балансират ефектив-
ността и ориентацията към целта, тоест за ефективно решаване на задачите 
е необходима положителна насоченост на групата относно вътрешногрупо-
вата сплотеност. Ефективността на задачата с положителен фокус върху гру-
повата сплотеност се увеличава до някакво оптимално ниво, след което тя 
започва да намалява, което е в съответствие с резултатите от направените 
експерименти.

Предложения математически модел описва динамиката на междулич-
ностните отношения в малка група, като разширява добре познатите моде-
ли и отчита индивидуалните различия на членовете на групата. На негова 
база може да се изгради компютърен модел, който графично представя ре-
шенията. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА СОЦИАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЦА 
СЪС СОП ЧРЕЗ ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

Цвета Н. Марова

BEST PRACTICES THAT EMPLOY ART TO PROMOTE 
SOCIAL INCLUSION OF CHILDREN WITH SEN

Cveta N. Marova 

ABSTRACT: This report exemplifies two best practices of social inclusion designed to meet 
the needs of children and learners with special educational needs. The first example is con-
cerned with a series of drawing, collage and space-decoration activities that facilitate the 
building of inclusive circles of friends between mainstream and SEN children. The second 
example utilises the process of making collaborative artwork to generate and promote a me-
dia information campaign for children with autistic spectrum disorders. I use the methods 
of expressive art therapy in a collaborative/group forms of learning.

KEY WORDS: social inclusion, drawing, collage, collaborative artwork, art.

Според Е. Лийч общуването е „комплексен продължителен процес, който 
има много както словесни, така и несловесни компоненти“ [5, с. 517] Общу-
ваме качествено тогава, когато участниците в процеса намират общи допирни 
точки в разбирането на понятия, процеси, ситуации, явления, тоест, начини за 
изразяване, за да бъдат разбрани. Общуването стои и в основата на социали-
зацията, защото социумът е съвкупност от индивиди, които се организират и 
подчиняват на общи понятия за стойност и смисъл, като спазват определени 
правила. „Всички видове действия, а не само речта, служат да предават инфор-
мация. Такива начини на общуване включват писането, музикалното изпълне-
ние, танцуването,рисуването, пеенето, актьорската игра, …“ [5, 519] Социали-
зацията често е невъзможна при деца и ученици със СОП, поради сегрегира-
щия характер на тяхната интелектуална, социална или физическа различност.

Според чл. 2 на „Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и 
ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболя-
вания“, Децата със СОП могат да имат различни видове увреждания – сензор-
ни, физически, умствени (умствена изостаналост) или множество увреждания, 
езиково-говорни нарушения, както и обучителни трудности. [https://www.mon.
bg/upload/11843/nrdb_1_23.01.2009_sop.pdf]
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Въпросът за преодоляване на сегрегацията, който стои пред обществе-
ността е как децата с аномално развитие или увреждания могат да създадат 
социални контакти в извънучилищната среда. „Понятието „аномално разви-
тие“ включва „много важни отношения и релации между нормата и патологи-
ята, дефекта и развитието, първичните нарушения и вторичните отклонения 
в развитието, дефекта и корекцията, рехабилитацията и развитието и т.н.“ [2. 
Виготски, цит. по Матанова,стр.17]

В психолoгията, при работа с деца със СОП, се използва ефективен ин-
стументариум от арттерапевтични техники. Терапията има своите корекцион-
ни цели и се базира на психологически показатели. Освен по време на терапия, 
тези практики се ползват успешно и от педагозите в училищната среда, както и 
за организиране на свободното време, най-често в семейна среда. 

Въпросът за това, как децата с увреждания, да бъдат приобщени в обще-
ството има и своята нормативна рамка, чрез документи като: Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания, която България е ратифицирала. В 
нея чл. 24, т.1 гласи: „Държавите – страни по настоящата конвенция, признават 
правото на образование на хората с увреждания. С оглед реализирането на това 
право без дискриминация и при равни възможности, държавите осигуряват 
включваща образователна система на всички равнища и възможности за обу-
чение през цялата продължителност на живота, насочени към: 

б) развитие от страна на хора с увреждания на тяхната личност, талан-
ти и творчески заложби, на техните умствени и физически способности в 
пълния размер на техния потенциал.” [https://www.mlsp.government.bg/index.
php?section=CONTENT&I=283]

Решения на проблема за преодоляване на сегрегирането на децата със 
СОП се търсят и чрез действащият към момента в България „Закон за преду-
чилищното и училищното образование“. Той съдържа следните текстове, които 
имат пряко отношение към обучението на тези деца.

„Раздел II – Принципи в системата на предучилищното и училищното 
образование: 

3. Равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете 
и на всеки ученик. 

4. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане 
на предучилищното и училищното образование.

8. Иновативност и ефективност в педагогическите практики и в органи-
зацията на образователния процес, въз основа на научна обоснованост и про-
гнозиране на резултатите от иновациите. 

Раздел IV – Право на образование. Задължително предучилищно и учи-
лищно образование: 

Чл. 7. (1) Всеки има право на образование и може да повишава образова-
нието и квалификацията си чрез учене през целия живот. 

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на обра-
зование.“ 

Цвета Н. Марова
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[https://www.mon.bg/upload/12190/zkn_PUObr_180717.pdf]
За да се постигнат обаче целите на приобщаващото образование, е небхо-

димо, да се изгради приобщаваща среда чрез създаването на общности, които 
са толерантни към различията.

Във връзка с убеждението ми, че е необходимо, да преодолеем сегрега-
цията на децата със СОП, представям две добри педагогически практики. Те са 
реализирани на проектен принцип и са базирани на интеракцията. Основна им 
цел е да поставят децата със СОП в активна позиция. По време на проектите 
участниците взаимодействат с приятели, роднини и съученици, чрез включва-
не в артистични дейности, които са ситуирани в извънучилищна среда и анга-
жират свободното им време. 

Изкуствата са реалии, въздействащи на нива, които включват и някои 
съвсем първични възприятия. Те съдържат инструментариум, способен да про-
вокира емоционална реакция. Това важи за всички изкуства – музика, драма, 
поезия, визуални изкуства – както в традиционните, така и в съвременните им 
форми. В случая представям възможността за изграждане на социални връзки 
чрез емоционална форма на общуване, която вкючва разнообразни изобрази-
телни дейности. 

Социализирането на деца със СОП е обект на промените в начина, по 
който обществото вижда тяхното присъствие и включване в разнообразни со-
циални дейности. „Соцалният подход е опит да се излезе от порочния кръг на 
медицинския подход, който разглежда увреждането единствено като проблем, 
свързан с някакво заболяване. Социалният подход провокира и предлага друга 
гледна точка, според която увреждането е в много по-голяма степен проблем на 
изключването от обикновения живот, заради бариерите в заобикалящата сре-
да. Тези бариери могат да бъдат както архитектурни, например – недостъпен 
обществен транспорт, тротоари, стълби, липса на Брайлови надписи или зву-
кова сигнализация на обществени места, така и чисто социални – отношения, 
нагласи, предразсъдъци, стереотипи.“ [11]

Включването на деца със СОП в артистични проекти им дава възмож-
ност за пластично и цветово себеизразяване и намира онези допирни точки 
в разбирането на понятия, процеси, ситуации, явления, които позволяват на 
участниците да изградят общност и способстват за преодоляване на съществу-
ващата сегрегация. 

В общия случай степента на интеграция на деца със СОП в масовото учи-
лище се случва чрез физическото им присъствие в клас, като работата с тези 
ученици се базира на индивидуални планове. Индивидуалните планове, които 
учителите изготвят за работа с деца със СОП, по необходимост са ориентирани 
към обучителните дефицити, което ги прави по скоро сегрегиращи, отколкото 
интегриращи в социума. 

От една страна, ползата от индивидуалния план е безспорна за личния 
напредък на детето, тъй като учителите пишат и работят по програма, съобра-
зена с неговите конкретни знания, умения, интереси, възможности и темпове 
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на учене. От друга страна обаче това е чисто образователен подход, който не 
способства в необходимата степен за комуникацията и съответно – социали-
зацията на децата със СОП. Ако обаче се обърнем към изкуството като специ-
фична форма на комуникация и ориентираме педагогическия си подход към 
способностите на децата, развивайки у тях конкретни, полезни за групата уме-
ния, можем чрез артпроекти да поставим тези деца в позиция, равностойна на 
останалите участници. 

Важно е децата със СОП да бъдат не просто интегрирани – в смисъл на 
физическо присъствие в масовото училище, но и да се търсят методи на работа, 
които позволяват развитието на личните им способности, както и включването 
им в групова дейност – там, където се ползват интерактивни форми на работа. 

Тук представям два проекта от моята практика, реализирани от фонда-
ция „Елия“ – „Карнавал за Хелоуин“ и „ТебеШАРЕН свят“. 

Фондация ЕЛИЯ е неправителствена организация в частна полза, но раз-
вива общественозначима дейност, насочена към деца в неравностойно положе-
ние. Фондацията е учредена от родителите на Елия – дете аутист на 12 години, 
с цел изграждане на среда, която да подпомогне не само нейното развитие и 
социализация, но и други деца с разстройства от аутистичния спектър. Заедно 
с Фондацията беше сформирана и „Школата за деца със специални образова-
телни способности“. 

Добрите практики, които представям, са проекти за творчески ателиета, 
които залагат основно на естествената необходимост от съпреживяване на емо-
циите чрез игри. И двата проекта наблягат на общуването и подкрепата, пре-
доставяна от връстници. Интересен елемент при организирането на проекти 
от такъв характер е, че формирането на групата е изцяло доброволно. Докато 
класно-урочната система събира по механичен начин група деца, които нямат 
избор за това къде и с кого искат да бъдат, то ателиетата в школата са място, 
което те са избрали специално. 

1. Карнавал за Хелоуин
Проектът „Карнавал за Хелоуин“ е интерактивен цикъл занятия. Състои 

се в изработване на костюми, декор и грим за карнавала и завършва с тематич-
на игра. Тя е базирана на популярните в последно време „Стаи на загадките“ 
и включва много дейности, които изискват разнообразни умения и сътрудни-
чество. 

Цел: 
Да се наблегне на комуникацията и подкрепата, оказвани от връстници, 
Да се изгражда подкрепяща общност и подкрепяща среда за децата с ув-

реждания. 
Участници:
В проекта участват 8-12 деца на възраст от 5 до 15 години. Включва две 

деца с разстройства от аутистичния спектър. Всички деца се познават добре, 
като някои от тях са роднини.

Цвета Н. Марова



1033

Място: 
Залата на „Школа за деца със специални способности“ – Пловдив. Място-

то е достъпно за хора с увреждания и е познато на децата-аутисти. Има батут, 
който дава възможност за движение на децата с хиперактивност и дефицит на 
вниманието, както и обособени места за съсредоточване и усамотение. 

Форма на работа: Извънучилищна – творческо ателие. 
Период на реализация: Месец октомври 2016, 2017, 2018 г.
Ръководител: Цвета Марова 
Екип: В проекта се включват родителите на част от участниците. С деца-

та-аутисти работят социални асистенти.
Описание на дейностите
Предварителна подготовка и обезпечаване на дейностите от специалиста, 

които ги води: Осигуряват се необходимите материали за работа, подготвят се 
шаблони за декориращите елементи, правят се модели за елементите на костю-
мите, издълбават се тиквите за фенери, подготвят се елементите за тематичната 
игра, пъзели, стикери, загадки.

Дейности по проекта
Дейностите по проекта се разпределят в четири занимания, всяко от кои-

то се провежда в рамките на 2 (два) учебни часа от по 45 минути. Използвам 
тази форма, защото тя представлява изграден в училище навик за занятия, на 
който децата са свикнали. Ако се налага, по време на работа децата с уврежда-
ния получават помощ от асистенти.

Дейности по проекта Матерали
I. Изработване на костюми за магьосници Плат, ножици, ширити, телбод и телчета за 

шиене, домакинско фолио, черен картон, 
формички за изрязване на сладки – звезди 
полумесеци, тел, мъниста, брокат, лепило, 
тиксо, контури за стъкло, декоративни 
паяжини, 

II. Изработване на декор за карнавала

III. Изработване на тиквени фенери издълбани тикви, нож за белене на плодове, 
формички за изрязване на сладки – звезди 
полумесеци, свещички, фулмастери, 
контури за стъкло

IV. Гримиране, костюмиране, аранжиране 
и разиграване на тематичната игра.

детски комплекти карнавален грим, 
пъзели, ключове, елементи за играта. 

І – Изработване на костюми за магьосници 
1-ви учебен час: Ръководителят на проекта организира работните места и 

разпределя необходимите материали за работа. В началото на занятието прави 
демонстрация, как от тях да се изработят елементи на магьоснически костюм. 
Децата се разпределят на групи по двама, които ще работят заедно,след което 
работният процес започва. До края на учебния час децата работят по двойки. 
Ръководителят се намесва с индивидуални демонстрации, ако е необходимо.
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2-ри учебен час: Продължава работата на 
двойките по магьосноческите костюми. След като 
основите на пелерини, шапки, маски и вълшебни 
пръчки са готови, децата преминават към самос-
тоятелна работа по украсата им, като всеки деко-
рира собствения си костюм според личните си 
предпочитаня. В края на занятието децата проб-
ват изработените костюми. Завършваме занятие-
то с танц на магьосниците. 

ІІ – Изработване на декор за карнавала 
1-ви учебен час: Ръководителят на проек-

та организара работните места и разпределя не-
обходимите материали. В началото на занятието 
прави демонстрация как от тях да се изработят 
гирлянди, паяжини и други елементи на декора. 
Разпределя децата на малки групи – две до четири 
деца, които да работят заедно, и обявява начало на 
работния процес. Всяка група изработва различен 
декор, като неговата сложност е съобразена с въз-
раста и уменията на децата.

2-ри учебен час: Сформираните групи до-
вършват започнатите предишния учебен час еле-
менти на декора. В края на занятието децата прео-
бразяват залата с готовите декори.

III – Изработване на тиквени фенери от 
предварително издълбани тикви.

1-ви учебен час: Ръководителят на проекта 
организара работните места и разпределя пред-
врително подготвените тикви, които са почистени 
от семките и издълбани до изтъняване на стените, 
така че да могат да се изрязват лесно от децата. В 
началото на занятието демонстрира как се прави 
тиквен фенер. Разпределя децата на две групи, 
според възраст и умения, като с острите инстру-
менти работят по големите деца. По-малките ри-

суват елементите за изрязване върху тиквите с фулмастери, като използват ша-
блони от формички за сладки. 

2-ри учебен час: Сформираните групи довършват започнатите предиш-
ния учебен час фенери.Тиквите се доукрасяват с допълнителни елементи, по-
ставят се свещите. 
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IV – Гримиране, костюмира-
не, аранжиране и разиграване на 
магическия сценарий 

1-ви учебен час: Децата обли-
чат костюмите и си правят подходящ 
грим. Ръководителят и асистентите 
помагат за гримирането. Родителите 
организират „чудовищна“ почерпка 
от тематични сладки.

2-ри учебен час: Децата представят костюмите и разиграват предвари-
телно разработената от родителите тематична игра, която включва викторини, 
пъзели, хелоуин-кръстословица, гатанки, които показват пътя до призрачни 
съкровища. В края на занятието се палят фенерите, доброто побеждава и всич-
ки танцуват.

Продължителност на проекта – Четирите уикенда на месец октомври 
Постигнати резултати:
В резултат на проведените занятия и изживените емоции, децата се за-

познават със спецификата на декоративните изкуства и прилагат придобитите 
знания и умения в реализирането на тематичните игри. Придобиват умения за 
работа в екип, като си помагат, докато работят и се забавляват заедно.

Тези няколко часа се превръщат в силно емоционално преживяване, кое-
то е интересно и забавно. В следствие на това, чрез общуването между тях, се 
рушат стигматизиращите бариери и се преодолява сегрегацията. 

ht tp : / / s t an i s l av mstoy anov. w i x s i te . c om / e l i a fou nd at i on / s i ng l e -
post/2017/11/02/Halloween-2017?fbclid=IwAR2UTZpNXZiByW-TTPhzTzs4UFj2F
zCAIjFE05vu3B8SaFzktJ5EOZ2Fz5k

2. Тебешaрен свят – детски празник на фондация „Елия“, 
Пловдив
По повод Деня на детето, 1 юни, „Школата за деца със специални способ-

ности“ към Фондация ЕЛИЯ – Пловдив, вече няколко години организира праз-
ник, в основата на който е създаването на голяма обща рисунка на асфалт. По 
този начин се създава приобщаваща среда, където всяко дете се чувства желано 
и има възможност за лична изява чрез разнообразни, експресивни средства. 
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Това е начин също публиката да разбере, 
че всяко дете е уникално и различно, но 
всички заедно, те са част от този прекрасен, 
интересен и шарен свят. Темата на рисува-
нето – „ТебеШарен свят”, е формулирана 
така, че да даде достатъчно творческа 
свобода, с цел да е подходяща за участни-
ци от различни възрастови групи и с раз-
лични изобразителни и комуникативни възможности. Детският празник Тебе-
ШАРЕН свят се провежда като хепънинг. Участниците са свободни да се вклю-
чат във всички предвидени артистични дейности или само в някои от тях, по 
избор. Ограничението във времето е само в рамките на цялостната кампания 
– три астрономически часа. Артистичните дейности нямат конкурсен характер. 
Набляга се на елементите на сътрудничество и възпитаване на толерантност 
към другите.

Освен на крайния резултат – съвместно изработен „Шарен свят“ от тебе-
ширени рисунки, гора на приятелството с цветни отпечатъци от детските дла-
ни и шарена карта „Оцвети Пловдив“, особено внимание се обръща на процеса 
на изграждане на творческия продукт, на удоволствието от сензорното възпри-
ятие при работа с различни материали. Показателно за това се оказа включва-
нето на практиката за рисуване в пясък, при което бързата загуба на ефекта от 
действието кара участниците да съсредоточат вниманието си към процеса на 
създаване на този ефект.

Цели:
Да се даде възможност на децата-аутисти да участват заедно със своите 

връстници в хепънинг включващ различни изобразителни дейности в публич-
но пространство.

Да се повиши информираността на обществото за проблемите и възмож-
ностите на децата с разстройства от аутистичния спектър, като се обърне вни-
мание на съществуващите негативни нагласи. 

Да се насърчи положителното признаване на техните умения, нужди и 
права.

Постигнати резултати:
Създава се голяма обща творба, 

която изразява детските фантазии и меч-
ти в една безкрайна спирална компози-
ция от тебеширени рисунки. Допълни-
телни възможности за изява дават мно-
гоцветните „дървета на приятелството“, 
с листа от детските ръце, както и рисува-
нето върху пясък. По този начин са съз-
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дадени добри условия за съвместна работа на децата, за творческо представяне 
на техните идеи, за преживяванията и емоциите им, свързани със средствата на 
изобразителното изкуство. 

Данни за участниците – Всяка година в празника се включват между 60 
и 80 деца. 

Място – Паркови пространства в близост до популярни в града детски 
площадки. Местата са с лесен достъп за хора с увреждания, познати са на деца-
та с аутизъм, които участват в проекта, в непосредсвена близост са с открити 
пространства за тичане, люлки, места за усамотение и комфорт.

Форма на работа – Извънучилищен пленер – хепънинг

Време на реализация – 1 юни – 2017, 2018, 2019 година 
Предварителна подготовка на събитието:
Организаторите договарят време, място и сътрудничество със съответ-

ното кметство – хепънингът се провежда в публични пространства, затова са 
необходими разрешения. Планират се видовете изобразителни дейности, като 
за тях се осигуряват материали и доброволци, които координират дейностите 
и подпомагат децата. Изпращат се прессъобщения, за да се осигури медийна 
разгласа и отразяване. Създава се събитие в социалната мрежа facebook.

Как протича събитието:
Един час преди обявеното начало, ор-

ганизаторите подготвят мястото за работа, 
като обособяват зони за различните артис-
тични дейности. За рисуването с тебешири 
се огражда голямо парче гладък асфалт. За 
дърветата на приятелството се подготвят 
макети от велпапе във форма на дърво. 
Обособява се пространство за отпечатъци 
върху предварително изрязани бели листи 
за корони. 

Поготвят се бои за рисуване с ръце 
и тампони. За рисуването върху пясък се 
подготвят съдовете с пясък. За оцветяване-
то се обособява място с разгъната карта – 
„Оцвети Пловдив“ и моливи. Към всяка от 
зоните има доброволци.

Когато всичко е готово и настъпи 
обявеният час, ръководителят дава начало 
на събитието и маркира неговата продъл-
жителност, а доброволците посрещат учас-
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тниците, раздават изобразителни материали, подпомагат и предразполагат де-
цата. 

Включването в артистичните дейности е свободно, става по всяко време 
в рамките на събитието и продължава за всяко дете толкова, колкото то желае. 

Събитието се провежда в непосредствена близост до детска площадка, 
така че, след като рисуват, децата отиват на люлките, после се връщат – да се 
заровят в пясъка, да им се нарисуват лицата или да дооцветят нещо на картата. 
И пак на люлките… 

По време на събитието публиката получава от доброволците флаери и 
брошури с информация за проблемите и решенията, свързани с децата-аути-
сти. Събитието е отразено както от местните печатни и електронни медии, така 
и в социалните мрежи. Разработени са анкети за обратна връзка, които се по-
пълват на доброволен принцип. Като цяло, оценката при всички събития досе-
га е положителна, а анкетираните заявяват, че те и децата им биха се включили 
и в други подобни събития. В края на обявеното време организаторите разда-
ват грамоти на участниците. 
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Изводи 
Реализацията на проектите, които представям, показва недвусмислено, 

че децата нямат предрасъдъци и общуват с различните си връстници свобод-
но. Когато им е създадена подходяща среда, те са склонни да си помагат и иск-
ренно се радват на постигнатите резултати. Важен момент в провеждането на 
проектите е доброволчеството. Включването на доброволци в организирането 
на разнообразните артистични дейности повишава личната ангажираност на 
участниците и способства за изграждането на общност, а именно общността 
е способна да създаде добра комуникация и да изгради подкрепяща среда, в 
която различните деца да могат пълноценно да общуват с връстниците си и да 
изградят приятелства извън семейството. 

Преодоляването на сегрегацията е изключително важно, за да се постиг-
не пълноценно общуване в общност, толерантна към различията – а изкуствата 
са сфера, в която се ценят именно различията като основа за себеизява и себе-
реализация.
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СПЕЦИФИКА НА СЪВРЕМЕННИТЕ  
МИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Чавдар Л. Милков

SPECIFICATION OF CONTEMPORARY  
MIGRATION PROCESSES IN THE EUROPEAN UNION

Chavdar L. Milkov

ABSTRACT: Modern migratory processes and their consequences have rightly become one 
of the central areas of current policy in the European Union (EU). The study of migratory 
processes shows that the understanding and content of migration (immigration, immigra-
tion, refugees) are determined by the specific historical conditions inherent in political, 
socio-economic, religious and educational factors.

KEY WORDS: Migration, emigration, immigration, migration policy. Issues in Europe re-
lated to migration flows.

Изследването е финансирано по проект „Стратегии и технологии за преодоляване 
на агресията, насилието и девиациите в учебна среда“ № РД-08-82/31.01.2019 г. 
от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 
Преславски“.

Въведение
Проблемите на миграцията, като значим социален феномен, засягащи с 

особена острота настоящето и бъдещето на милиони хора по света, са в поле-
зрението на органите на властта и управлението на много страни.

Миграционни процеси съществуват от хилядолетия. Човешката история 
е история на миграцията, тъй като най-развитите и с огромен опит древни и съ-
временни цивилизации са творение на неспирното и интензивно движение на 
огромни човешки маси, които носят със себе си нови идеи, ценности и желание 
за промяна. Хората са се родили скитници: човешката еволюция е свързана със 
самия акт на придвижване от един ареал в друг и след това, с адаптирането към 
новата околна среда–жива и нежива. 

Съвременните миграционни процеси и техните последици с основание 
са се наложили като едно от централните полета на актуалната политика в Ев-
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ропейския съюз (ЕС). Векове наред самата Европа е континент на изселници, 
като жителите на европейските държави колонизират обширни пространства 
по света, търсейки богатство, свобода и мир. В днешно време тенденцията е 
обърната: в епохата на глобализацията Старият континент се превръща в край-
на цел на непознати досега, по мащаба и интензивността си, миграционни про-
цеси.

В съвременния свят миграцията по една или друга причина не е свързана 
само с намеренията и възможностите на индивидите. Милиони хора по света, 
ежегодно, по свое собствено усмотрение (силно желание за по-добро благосъ-
стояние, престижна и интересна работа, туризъм, обучение във висши учили-
ща и др.), или по принуда (войни, етнически конфликти, размирици, нищета, 
бедност, глад, природни катаклизми, екологични проблеми) се вливат в мигра-
ционните процеси.

I. Специфика на миграционните процеси в Европа.  
Данни за видовете мигранти в континента  
и отделните страни членки на ЕС 
По данни на Международната организация за миграцията (International 

Organization for Migration-IОМ)- 2002 година- 2008 година, през 2000-та година 
в света са регистрирани близо 175 милиона мигранти, които са два пъти по-
вече в сравнение с 1975 година (84 милиона души). За 2008 година цифрите са 
още по-впечатляващи- над 200 милиона души са реалните мигранти в света, от 
които бежанците са повече от 30 милиона. 

Според статистиките на Международната организация за миграцията и 
ООН (2000 година), при 1,7% годишно нарастване на световното население, по-
вече от 3% от него са международни мигранти. 

„Миграцията днес е за работа!“ – така кратко и ясно заключава Между-
народната организация по труда и илюстрира с цифри: трудещите се и техните 
семейства са 90% от всички мигранти. Идентична е и оценката на Междуна-
родната организация за миграция. Продължава да има търсене и интерес към 
трудовата миграция и в страните на произход, и на дестинация, независимо 
от икономическата криза. Очевидно, миграцията е нееднозначен, дори поляри-
зиращ и противоречив процес. Обвързаностите и участващите в него играчи 
покриват всички социални слоеве и групи по интереси, затова е необходим за-
дълбочен подход при дефиницията на различните видове миграция. От глед-
ната точка на интересите на ЕС, най-резонно е мигрантите да се делят, според 
квалификацията си, на високо, средно и неквалифицирани, както и на легални 
и нелегални.

През 2016 година общо 3,8 милиона души са имигрирали в 28 държа-
ви членки на ЕС, докато поне 2,8 милиона емигранти са напуснали държави 
членки на ЕС. Тези данни не отразяват миграционните потоци към/от ЕС, като 
цяло, тъй като те включват също така потоци между отделните държави член-
ки на ЕС. От тези 3,8 милиона имигранти през 2016 година приблизително 1,6 
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милиона са били граждани на страни, които не са членки на ЕС, 1,3 милиона са 
били лица с гражданство на държава членка на ЕС, различна от тази, в която са 
имигрирали, около 870 хиляди души са мигрирали в държава-членка на ЕС, на 
която са имали гражданство (например, граждани, които се завръщат в страна-
та си, или граждани, родени в чужбина) и около 12,4 хиляди души са били лица 
без гражданство.

През 2016 година Германия е отчела най-голям общ брой имигран-
ти (884,9 хиляди), следвана от Обединеното кралство (632 хиляди), Франция 
(339,9 хиляди), Испания (305,5 хиляди) и Италия (277,6 хиляди). През 2016 го-
дина Испания е отчела най-голям брой емигранти (400,4 хиляди), следвана от 
Германия (324,2 хиляди), Обединеното кралство (319,1 хиляди), Франция (294,1 
хиляди) и Полша (268,3 хиляди). През 2016 година 15 държави членки на ЕС са 
отчели по-голяма имиграция, отколкото емиграция, но в България, Ирландия, 
Гърция, Испания, Хърватия, Кипър, Полша, Португалия, Румъния, Словения и 
трите държави членки от балтийския регион броят на емигрантите е надвишил 
броя на имигрантите.

Спрямо броя на пребиваващото население, през 2016 година Люксембург 
е отчел най-голям процент на имиграция (40 имигранти на 1 000 души), след-
ван от Малта (21 имигранти на 1 000 души) и Ирландия (15 имигранти на 1 000 
души). През 2016 година най-високи проценти на емиграция са били отчетени 
за Кипър (28 емигранти на 1 000 души), Люксембург (20 емигранти на 1 000 
души) и Ирландия (18 емигранти на 1 000 души).

През 2016 година относителният дял на националните имигранти, т. е., 
имигрантите с гражданство на държавата членка на ЕС, в която са мигрира-
ли, спрямо общия брой на имигрантите, е бил най-висок в Румъния (91 % от 
всички имигранти), Литва (80 %), Естония (65 %), Полша (57 %), Латвия (57 %), 
Словакия (55 %), Унгария и Португалия (и двете по 52 %). Това са единствени-
те държави членки на ЕС, отчели, че националната имиграция е възлизала на 
повече от половината от общия брой имигранти. От друга страна, Германия, 
Австрия и Люксембург са отчели относително ниски дялове, тъй като нацио-
налната имиграция е възлизала на не повече от 10,0 % от общата им имиграция 
през 2016 година.

ЕС си е поставил като приоритетна задача да противодейства на нелегал-
ната имиграция. Всяка година около 500 хиляди нелегални имигранти биват 
арестувани на европейска територия. От тях средно 40% са върнати обратно 
в родните им страни, около 300 хиляди пък биват спирани още на граница-
та. На този приоритет се придава допълнително значение и поради факта, че 
нелегалната имиграция и международната организирана престъпност си вза-
имодействат, което пряко засяга европейската сигурност. ЕС преследва тази 
цел с вътрешни (строги санкции срещу работодатели, назначаващи нелегални 
имигранти, като някои държави членки се задължават да засилят трудовия си 
контрол) и външни мерки. Инструментите, с които разполага Съюзът са Евро-
пейския фонд за външни граници, Европейският фонд за връщане и Европей-
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ската агенция за управление на оперативното сътрудничество в периферните 
региони или накратко Фронтекс. 

Разпределението по пол на имигрантите в държавите членки на ЕС през 
2016 година е имало малко повече мъже, отколкото жени (53 % спрямо 47 %). 
Държавата членка, в която е бил отчетен най-висок дял на имигранти от мъжки 
пол, е Латвия (62 %). От друга страна, най-високият дял на жени имигранти е 
отчетен в Кипър (70 %). Имигрантите в държави членки на ЕС, през 2016 го-
дина са били средно много по-млади, отколкото общото население, което вече 
пребивава в приемащите държави. Към 1 януари 2016 година средната възраст 
на населението на ЕС-28 е била 42 години. От друга страна, средната възраст на 
имигрантите в ЕС-28 през 2016 година е била 28 години.

В абсолютно изражение броят на живеещите в държави членки на ЕС, 
чуждестранни граждани към 1 януари 2016 година е бил най-голям в Германия 
(7,5 милиона души), Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирлан-
дия (5,4 милиона), Италия (5,0 милиона), Испания (4,5 милиона) и Франция (4,4 
милиона). Взети заедно, чуждестранните граждани в тези пет държави членки 
са представлявали 76 % от общия брой на чуждестранните граждани, които са 
живеели във всички държави членки на ЕС, като в същите пет държави членки 
живее 63 % от цялото население на ЕС-28.

Принудителната външна миграция на населението, от държава в държа-
ва, може да бъде класифицирана в следните групи:

– постоянно пребиваващи (заселници) мигранти. Те са от групата на т. н. 
„дългосрочни мигранти“-„long-term migrant“, пребиваващи в приема-
щата страна повече от една година;

– трудови мигранти, притежаващи разрешение и документи за работа 
в съответната държава за определен срок (между три месеца и една 
година), наричани „short-term migrant“;

– лица, търсещи убежище;
– лица, получили статут на бежанец;
– нелегални мигранти.
Вътрешната миграция включва в себе си следните категории:
– преселване от един в друг, по-надежден от икономическа, социална 

или политическа гледна точка регион на страната;
– вътрешни бежанци – хора, които са напуснали определени региони на 

страната си, поради природни катаклизми (суша, наводнения, земе-
тресения, екологични катастрофи, етнически и религиозни прочист-
вания) или поради военни действия. 

През последните две десетилетия бежанските проблеми стават по-остри 
и тревожни. Настъпват сериозни изменения в броя на бежанците и причините 
за бягството им. Особеното в този случай е, че има сериозни изменения в мо-
делите на бежанските потоци. Наблюдава се и промяна на крайния приемник. 
Той, в основни линии, невинаги е богата държава от Северна Америка и Запад-
на Европа, а по-бедна и по-слабо развита държава и регион, които обаче поради 
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икономическите си проблеми не са в състояние да поемат приема и закрила-
та на бежанците. За тези държави бежанците пораждат широк кръг тревожни 
проблеми: икономически, социални, културни, политически и, не на последно 
място, такива, свързани със сигурността и опазването на обществения ред. 

II. Изучаване и управление на миграционните процеси в ЕС
Изучаването на миграционните процеси показва, че разбирането и съ-

държанието на миграцията (емиграция, имиграция, бежанци) са детермини-
рани от конкретните исторически условия, неразривно свързани с политиче-
ските, социално-икономическите, религиозни и образователни фактори. За да 
може да се обхване ролята на европейската политика в рамките на този процес, 
още повече, за да бъдат очертани приоритетите му, са необходими по-задълбо-
чени анализи по тази тематика, заради мащабите и сложността на насочените 
към Европа миграционни процеси. Миграцията е тема, която се числи към ос-
новните феномени в ерата на глобализацията и това я прави предизвикател-
ство, изискващо концептуални решения на всички нива – от стратегическо до 
локално. В този смисъл, е малко вероятно ЕС да успее да постави всички аспе-
кти на миграцията под контрол. По-реалистично е чрез умереното ѝ контро-
лиране да се извлече максималната полза от нея, като се избегнат негативите 
ѝ. Те, обаче, не са никак розови: повечето европейски страни са принудени да 
се борят с все по-драстични демографски спадове, въпреки че някои от тях са 
обект на трайни миграционни вълни.

Миграцията е основна част от решението на проблемите, свързани с ни-
ската раждаемост, застаряване на населението в Обединена Европа. Дали обаче 
тя е единствената? Как да се обясни фактът, че се наблюдава масова безрабо-
тица именно в държави със силни миграционни потоци, макар европейските 
страни членки да разчитат на мигранти в първичния (ИТ- експерти, лекари, 
медицински персонал, инженери) и вторичния (обслужващи професии- стро-
ителство, ресторантьорство, хотелиерство, транспорт, услуги, сервизи, които 
гражданите на „Стара Европа“ не искат да изпълняват) трудови сектори?

В приемащите държави международната миграция може да бъде използ-
вана като инструмент за разрешаване на специфични проблеми, свързани с не-
достига на работна ръка на пазара на труда. Въпреки това миграцията, сама по 
себе си, почти със сигурност, няма да промени настоящата тенденция на заста-
ряване на населението, която се наблюдава в много части на ЕС.

Освен политиките за насърчаване на наемането на работа, имиграцион-
ната политика често е съсредоточена върху две области: предотвратяване на 
неразрешената миграция и нелегалното наемане на мигранти, които нямат 
разрешение за работа, и насърчаване на интегрирането на имигрантите в об-
ществото. В борбата срещу мрежите за превеждане през граница на нелегални 
имигранти и за трафик на хора в ЕС са мобилизирани значителни ресурси.

Темата за бежанците не се изчерпва само с нейните политически и ико-
номически измерения, със законодателните инициативи и др. Хората, които 
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имигрират, са принудени да се променят и адаптират към новата среда, а онези, 
които ги приемат – без оглед дали им харесва или не – също са принудени да се 
променят. Ясно е, че става въпрос за идентичността, въпрос, който е не просто 
важен, а основополагащ в съвременното възприемане и разбиране на мигра-
ционните процеси в Европа.

Заключение
Дейността на органите на законодателната и изпълнителна власт, при 

решаване на мигрантските въпроси, се характеризира със следните общи при-
знаци: 

– Приемане на закони и други нормативно-правни актове от законода-
телната власт, чрез които ще се регулира принудителната и нелегалната 
миграция; 

– Присъединяване на всяка страна към Международните конвенции, де-
кларации, пактове и протоколи, приети от ООН, преди всичко, такива 
като Конвенцията за статута на бежанците и Регионалните конвенции; 

– Разработване на подзаконови положения, правилници и инструкции, 
които конкретизират законодателно-правната база на миграцията; 

– Определяне функциите на традиционните ведомства в областта на 
миграцията- Министерство на външните работи, Министерство на 
вътрешните работи, Гранична полиция, Митници, а също така, из-
граждане и функциониране на нови ведомства, доказали своята ефек-
тивност в други страни, с голям поток принудителна и нелегална миг-
рация.

Създаването на законодателна база, свързана с въпросите на мигрантите, 
бежанците, националните малцинства, съотечествениците зад граница, изис-
ква приемане на редица положения, инструкции, както за всички проблеми, 
така и за отделните категории лица и за различните сектори на социалната дей-
ност – социална адаптация и гражданска интеграция (получаване на образова-
ние, включително и висше, събиране на семействата, придобиване на професия 
и бъдеща реализация в трудовата дейност, постоянно местоживеене, приобща-
ване към културните ценности и традиции на приемащата страна, гарантирано 
здравеопазване и др.).

ЕС трябва да разработи дългосрочни планове, които да са съобразени с 
актуалното развитие на мигрантските процеси в страните членки.

Чавдар Л. Милков
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ИНТЕГРИРАЩИ ФУНКЦИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНОТО 
НАПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА  
В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Чавдар Г. Сотиров

INTEGRATING EDUCATIONAL FUNCTIONS  
PHYSICAL EDUCATION IN PRE-SCHOOL EDUCATION

Chavdar G. Sotirov

ABSTRACT: The article examines one of the child‘sdevelopmentperiods, whichisrelated to 
entering the first grade. The purpose of this article is to examine and clarify the child‘s 
readiness for school, which is expressed in the results of pre-school preparation and changes 
in the development of the 6-7-year-old child. A study of literary sources and normative 
documents, as well as an analysis of the child‘s readiness for school, was carried out to 
achieve the goal.

KEY WORDS: preschool education, readiness for school, child development, school edu-
cation

Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

В съвременната образователна реформа грижата към предучилищното 
образование е един от приоритетите на държавата. Това се потвърждава и от за-
коновите и нормативни документи приети след 2016 г. В закона за предучилищ-
ното и училищното образование и прилежащата му наредба № 5 от 03.06.2016 г.
(относно държавния образователен стандарт за предучилищно образование) 
е дефинирано, че Предучилищното образование полага основите за учене през 
целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, ду-
ховно-нравственото, социалното, емоционалното и творческото развитие на 
децата, вземайки предвид значението на играта в процеса на педагогическото 
взаимодействие [11].

През последните години физическата култура и спорта се утвърди като 
една от сферите с недостатъчна управленска и обществена ангажираност. Все 
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повече преобладава мнението на различни изследователи за необходимостта 
от промяна на подхода за организация на физическото възпитание и спорта 
във формалната и неформална образователна система. Проблемите на физиче-
ската култура, физическото възпитание, здраве и качество на живот на човека 
придобиват значими стойности в съвременното общество. В тази връзка след-
ва да добавим, че физическото възпитание на съвременното дете е проблем от 
особен характер, със социална и педагогическа значимост. То помага на детето 
в процеса на цялостната му социална реализация. Същевременно спомага за 
качественото формиране на деца като личности [6, 8, 9]. Естествено това не е 
изолиран педагогически процес, а концептуално планирани и вътрешни кому-
никации на образователните направления за …придобиване на компетентно-
сти – знания, уме ния и отношения, необходими за успешното преминаване на 
на детето към училищното образование [11]. 

В подтекста на изложеното нашите научни интереси се насочиха 
имено към изследването и детайлизирането на взаимните обвързаности 
на образователните направления и доколко е възможно да се разгърне ин-
тегративния подход в обучението на децата от предучилищна възраст.

Във връзка с горната цел е необходимо да припомним, че идеите за ин-
тегриран подход в обучението не е някаква модна тенденция на дидактиката и 
теорията на възпитанието. Интегративният подход в своята дълбока същност е 
субективна научно учебно-познавателна дейност – отбелязва П. Николов, коя-
то осъществява „движението“ на познанието към целостта и независимост 
от субекта на света, на природата, обществото и човека, която цялост съ-
ществува обективно[10]. В този контекст не губи своята актуалност постанов-
ката на Дж. Дюи (цит. по М. Андреев, Процесът на обучението, София, 1996, 
с. 375), че цялостното обучение осигурява „интегритета на опита“. За него 
емпиричният индивидуален опит, а не обобщеният теоретичен познавателен 
опит на човечеството, е източникът на знанието. Казано по един по-прагма-
тичен обобщаващ начин интеграцията трябва да се приема като движение на 
системата към по-голяма органична цялост [1].

Образователните, възпитателните и оздравителните задачи в образо-
вателния процес по образователното направление физическа култура се осъ-
ществяват чрез вертикална и хоризонтална интеграция. Интегрирането по 
хоризонтала изисква взаимодействие между всички образователни ядра и 
средства за постигане на държавните образователни стандарти така, че да се 
осигурят на децата минимум знания за строежа на човешкото тяло и неговите 
части, с които се извършват различни движения.

Интегрирането на образователното направление „Физическа култура“ с 
останалите позволява на детето да се сближи с природната и социалната сре-
да. В сложния процес на обучение в двигателни действия, която е основопола-
гаща дейност на детския учител, първостепенно значение има спираловидния 
подход за формиране на двигателни умения и навици. Той се осъществява не 
само чрез решаването на образователните задачи от група в група, но и и в са-

Интегриращи функции на образователното направление физическа култура...
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мата група, от форма във форма – от планираните ситуации на педагогическо 
взаимодействие в ядрата естествено-приложната, спортно-подготвителната и 
игрова дейност, и в допълнителните форми – утринната гимнастика дейност 
занятието в подвижните игри, утринната гимнастика и т.н.[2,3,4,5,6,8,9].

Интегративният подход в педагогическото взаимодействие от подготви-
телните групи е необходимост. Неговата ефективност се свързва с по-пълно-
ценното реализиране на програмата поради възможността всеки раздел да се 
обогатява с ново съдържание. Спортната двигателната дейност на детето 
може успешно да се интегрира с активността му в игрите, изкуството, му-
зиката, математиката, познанието и др.

◆ Спортната двигателната дейност и образователно направление 
„Български език и литература“ – затвърдяване чрез игри за звукоподражание, 
за мисловна активност, за слухово внимание, речево дишане, обогатяване на 
речниковия фонд с имена на уреди и пособия, овладяване на двигателна терми-
нология, вербализация на статични и динамични изпълнения, специални тер-
мини на спортно-подготвителни упражнения и игри (футбол, волейбол, гим-
настически, плуване и други наименования); езикови подражания в игри и др.

◆ Спортната двигателната дейност и образователно направление 
„Математика“ – затвърдяване на математически представи и понятия при 
спортна двигателна дейност: пространствени (ляво, дясно, пред, зад, високо, ни-
ско, горе, долу и др.); количествени (повече, по-малко, редица, колона, по-дълъг, 
по-къс и др.); геометрични форми (кръг, квадрат, триъгълник, правоъгълник); 
запознаване с числата; двумерни и тримерни измерения (дълго, широко, високо); 
цветове; групиране (големи, малки и др.) определяне разстояния спрямо себе си; 
качество на повърхността (мека, твърда и др.); броене (за различните групи 
различно).

◆ Спортната двигателната дейност и игри – игри с естественоприлож-
ни движения, общоразвиващи упражнения, подвижни игри, спортноподготви-
телни упражнения и игри с двигателно-сетивна активност на закрито и откри-
то, на разходки и екскурзии; движения и упражнения с проява на сила, ловкост, 
смелост и други качества; колективни и индивидуални игри – баскетбол, фут-
бол, хандбал, волейбол, плуване, вид гимнастика, тенис, лека атлетика, кънки, 
ски и др., със и без съревнователен характер (за проява на волеви усилия).

◆ Спортната двигателната дейност и образователно направление 
„Околен свят“ – формиране на знания за двигателната активност в жизнени 
ситуации; строеж на човешкото тяло; глава (очи, нос и др.), врат, гръбначен 
стълб, труп (гърди, хълбоци, гръб, таз и др.), ръце (рамо, лакет, китка, длан, 
пръсти и др.), крака (бедро, коляно, подбедрица, глезен, стъпало, ходило и др.); 
действия с предмети – топка, тояжка, ски, шейна, със и във вода и др.; как да се 
подготвим за игра със и без предмети, за разходка и туризъм. [2]

◆ Спортната двигателната дейност и образователно направление 
„Музика“ – двигателна дейност с музика: формиране на ритмичен, динамичен и 
мелодичен рисунък; музикално-сензорни и двигателно творчески способности; 
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естетически вкус; метроритмично чувство; слушане на музика при физически 
упражнения – с ходене, бягане, скачане, движения с ръце крака, тялото и др.; 
импровизиране на двигателна композиция по музика със и без уреди.

◆ Спортната двигателната дейност и образователно направление 
„Изобразително изкуство“ – активна двигателна дейност на горните крайни-
ци (особено китките и пръстите); активизиране на двигателния, зрителния и 
вестибуларния анализатор; развитие на двигателните представи за положение-
то на тялото в пространството – стоежи, седежи, колянка, клек, лег, наклони на 
трупа и др.; възприемане формите и цвета на уреди и пособия за игра – топки, 
обръчи, ленти, катерушки, пейки, скрин, мрежи и др.

В интегрирането по хоризонтала могат да се включват и сюжетно-ролеви 
игри. 

При определени игрови сюжети подобно взаимодействие е възможно: 
– с приложни, общоразвиващи и строеви упражнения и игри – изпълнява-

ни на закрито и открито;
– с индивидуални спотноподготвителни упражнения и игри за плуване, 

атлетика, гимнастика, тенис на маса и на корт, кънки (ролкови и 
зимни), ски и др.

– с колективни спортноподготвителни игри – баскетбол, волейбол, 
хандбал, футбол, народна топка и др.;

– с упражнения за проява на сила, бързина, ловкост, смелост, съобрази-
телност, волево усилие и др.

На второ място – интеграцията по хоризонтала трябва да осигури 
на децата оптимална познавателна активност по посока на строежа на 
човешкото тяло и неговите части, с които се извършват най-важните ви-
дове спортно двигателна дейност.

Познавателната активност включва знания и за спортно-двигателните 
упражнения, за положителното и отрицателното им въздействие върху орга-
низма на детето, за предпазване от травми на жизненоважни органи (главата – 
очите, ушите, черепа; гърдите – сърцето и белия дроб; гърба защо при подско-
ците трябва да се приземяват с пръстите на краката и да приклякат; защо при 
скока на височина, за да си помогнем, ръцете енергично се изнасят нагоре; защо 
не бива да бягаме – гръбначния стълб, бъбреците; коремната област – стомаха и 
др.). Децата да знаят например на цели стъпала и т. н.

Познавателната активност на децата се свързва с подготовката им за игра 
без уреди (приложни, общоразвиващи и строеви упражнения и др.), с уреди 
(топки, тояжки и др.) и върху уреди (катерене по въже или върлина, гимнасти-
ческа пейка или стена и др.).

Интегрирането по вертикала се осъществява двупосочно. Основните 
цели на взаимодействието са:

– затвърдяване на знанията в областта на езиковата, познавателната 
с математическа насоченост, музикалната и изобразителнотворче-
ската активност на децата;
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– създаване на предпоставки за овладяване на понятия, изграждане на 
представи, умения и сръчности въз основа на изпреварващата мето-
дика;

– прилагане на придобитите и затвърдени знания в различни и необи-
чайни за децата ситуации на спортно двигателната активност – ор-
ганизирана или самостоятелна;

– осигуряване на условия за активизиране на двигателния анализатор, 
т. е. за двигателната активност по време на умствено натоварващи-
те (езикова и математическа активност) и творческа дейност (изоб-
разителна и музикална активност);

– осигуряване на предпоставки за включване на повече сетива в образо-
вателния процес за трайност на детските представи.

Подчертана връзка съществува между образователно направление „Ма-
тематика“ и спортната двигателна дейност. Тя произтича от сходството меж-
ду понятия и представи (около 80-90 %) при тях. Взаимодействието между тях е 
от значение за формирането на точни и трайни представи у децата;

• за основните посоки – ляво, дясно, горе, долу, пред, зад;
• за повече, по-малко, по-дълго, по-късо, редица, колона и др.
 (например децата от една група са по-вече, а топките им са по-малко; 

тези въженца за игра са по-къси, а тези по-дълги ;
• за числата – при различните групи броенето е различно;
• за геометричните форми – придвижването на децата в колона при пре-

строяванията в заниманията, ансамбловите гимнастически компози-
ции на празненствата и в други случаи се изпълняват (от по-малките) 
след предварително очертаване на формите – кръг, квадрат, триъгъл-
ник, правоъгълник и др.;

• за двумерните и тримерните измерения – понятия за дълго, широко, 
ниско, високо;

• за цвят – двигателната практика на децата им позволява да се запоз-
наят с богатата цветова гама на уредите и пособията, с които играят, а 
именно – топки, кърпи, ленти, тояжки, знаменца, воали и др.;

• за количество – много и малко, повече и по-малко и др.
• за разстояние спрямо себе си – например понятията близо, по- близо и 

най-близо или далече, по-далече и най-далече са важни за децата, за да 
могат да си изградят вярна представа за разстоянията;

• за качествата на повърхността – например постелката, на която стъп-
ваме, е мека, а земята твърда.

Задачите на познавателната активност с математическа насоченост ус-
пешно се постигат и в спортната чрез демонстрация на живо с физически уп-
ражнения.

Съществена е връзката между спортно-двигателната дейност и образо-
вателно направление „Музика“. Тази връзка е осъществена още по времето на 
Жак Делкроз – музикален педагог, основател на ритмичната гимнастика. За 

Чавдар Г. Сотиров
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да овладеят свиренето на инструмент, неговите деца продължително време се 
обучавали с гимнастика (общоразвиващи упражнения) с оглед да почувстват 
ритъма на движенията. Този известен в литературата факт подчертава ролята 
на двигателния анализатор за постигането на ритмичен и динамичен рисунък 
при музикалните изпълнения. Задачите на музикално-творческата активност 
може да се усвояват с активното двигателно-сетивно участие на децата. По този 
начин формирането на ритмичния и динамичния рисунък, музикално-сензор-
ните и двигателно-творческите способности ще бъде по-ефективно. По-резул-
татно ще се проявява метроритмичното чувство, по-трайно ще се запомнят 
двигателните композиции и по-правилно ще се възпроизвежда музикалният 
ритъм по време на ходене, бягане, скачане, движения с ръцете, краката, тялото 
и т. н. Системно изпълняваният музикален съпровод, адекватен на съдържа-
нието на двигателните действия, ще улесни децата при съставянето на двига-
телни импровизации, на двигателно-творчески композиции. Като подпомага 
изграждането на естетически вкус, музиката допринася и за естетизиране на 
двигателната им дейност, а движенията им стават по-изящни и красиви.

Между образователно направление „Български език и литература“ и 
спортната двигателната дейност често се проявява единство.

На първо място, може да се подчертае ритмичният, динамичният и мело-
дичният рисунък (мелодиката), за които децата трябва да имат усет в процеса 
на езиковото и двигателното изразяване.

На второ място, може да се посочи неизбежното общуване между деца-
та, което се отразява благоприятно върху развитието на езика и качествата на 
речта им.

В много спортни ситуации активността е насочена към овладяване на 
двигателната терминология и обогатяване на детската реч, по този начин се 
решават и задачи на езиковата активност. Изискванията за двигателно и вер-
бално възпроизвеждане на упражненията е важно условие за: затвърдяване на 
двигателната терминология, активизиране на речта, обогатяване на речника.

Усвояването и осмислянето на понятийния апарат се превръща в сред-
ство за развитие на детската реч като единство на фонетика и лексика. Те дават 
възможност да се провери предметната адекватност на семантиката на детската 
реч. В този процес на интеграция между двигателна и езикова активност се зат-
върдяват нови форми на мислене, формират се различни видове памет, активи-
зира се слуховото внимание, речевото дишане.

Връзката между образователно направление „Изобразително изкуство“ 
и спортната двигателната дейност също е от важно значение. Взаимовръзката 
се осъществява в няколко направления:

• осигуряване на двигателна способност и фината моторика на горните 
крайници, особено на китката и пръстите;

• активизиране на двигателните, слуховите, зрителните и вестибуларни-
те анализатори;

• развиване на двигателните представи за положението на тялото в прос-
транството – стоежи, седежи, колянка, клек, лег, наклони на трупа и др.;
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• възприемане на цветовете и формата на спортния инвентар и помага-
ла за игра – топки, воали, флагчета, обръчи, ленти, мрежи, врати и др.

• формиране на естетическо отношение към изпълняваните позиции 
(изходни положения и др.)

• натрупване на спортно-двигателен опит.
Осигуряването на целенасочена двигателна активност за нуждите 

на изобразителната дейност означава, че детският учител трябва да на-
сочи усилната си в следните посоки:

• формиране на навици за прецизност, точност на движенията на ръка-
та- регулиране силата на натиска, придържане към посоката на движе-
нието и спиране на движението в определена точка. Това са изисква-
ния, които трудно се овладяват от децата. Поради това са необходими 
целенасочени педагогически усилия. Те трябва да водят до автомати-
зация на движенията на ръката. Необходими са многократни повторе-
ния на едни и същи действия чрез разнообразни средства и методи;

• детският учителят трябва да отдели особено внимание на развиване на 
усета за равновесие у децата. Те трябва да почувстват положението на 
тялото си в пространството, да придобият ясна представа в каква по-
зиция се намират, когато стоят върху наклонена площ или се движат 
нагоре или надолу по нея или в какво положение ще нарисуват комин-
че върху покрива на къщичката и т. н.

• по време на спортна двигателната дейност в детето се формира и от-
ношение към красивото. Чрез образни разкази за спортни състезания, 
емоционално наситени спортно игрови ситуации, чрез наблюдението 
на изпълненията на красиви гимнастически и акробатически упраж-
нения и др. се създават условия за естетически възприятия. За тях до-
принася и обстановката на игралната площ, облеклото на децата, цве-
товата гама на флагчетата, топките, авоарите и т. н. В резултат на тези 
възприятия от спортната практика детето би могло да подбира цвето-
вите си решения по време на изобразителнотворческата си дейност – 
организирана или самостоятелна.

В заключение можем да обобщим, че като подсистема, в която ди-
алектически са свързани игра, обучение и труд, физическата култура и фи-
зическото възпитание в детската градина са важна и неотменна интегра-
тивна част в цялостния процес на педагогическото взаимодействие.

Чавдар Г. Сотиров
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ОСНОВНИ АСПЕКТИ ПРИ ФОРМИРАНЕ  
И РАЗВИТИЕ НА КОМУНИКАТИВНИТЕ УМЕНИЯ  

НА БЪДЕЩИТЕ УЧИТЕЛИ ПО МУЗИКА
Юлияна Г. Панова

MAIN ASPECTS IN FORMING  
AND DEVELOPING THE COMMUNICATION SKILLS  

OF FUTURE MUSIC TEACHERS
Yuliyana G. Panova

ABSTRACT: The aim of this text is to emphasize some aspects of the training of students in 
the Pedagogy of Music Education, aimed at the opportunities for formation and develop-
ment of their communicative skills in the context of effective fulfillment of the contempo-
rary requirements of the music curricula. The text justifies the thesis that “the worldview as 
a value system is the basis upon which the theoretical and practical communicative skills of 
the personality are built, and it itself is formed and constructed through the tandem” educa-
tion – upbringing “under the direct” guide “of the teacher “.

KЕY WORDS: communication skills, verbal and non-verbal communication, language tools.

Изследването е финансирано по проект „Цикъл художественотворчески дейнос-
ти на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ № РД-
08-88/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

Съвременното развитие на висшето образование изисква непрекъснато 
да се рефлектира върху съдържателните и процесуалните характеристики на 
обучението. Целта на този текст е да се акцентира върху някои аспекти при 
обучението на студенти в специалност Педагогика на обучението по музика, 
насочени към възможностите за формиране и развитие на комуникативните 
им умения в контекст на ефективно изпълнение на съвременните изисквания 
на учебните програми по музика. В текста се обосновава тезата, че „мирогледът 
като ценностна система е основата, върху която се изграждат и теоретически, и 
практически комуникативните умения на личността, а самият той се формира 
и изгражда чрез тандема „образование – възпитание“ под прякото „ръковод-
ство“ на преподавателя“ [2]. 
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„Редица изследвания и анализи както в България, така и в много дру-
ги страни, потвърждават извода, че „качеството на учителя е най-важното за 
характера на учебно-възпитателната дейност и се вземат различни мерки за 
усъвършенстването на подготовката му“. [1] Тази подготовка неминуемо е об-
вързана с изискването за комплексна качествена подготовка, която бъдещите 
музикални педагози следва да получат на базата на изградени научно-педагоги-
ческа, специфично методическа и технологическа компетентности“ [4]. 

В контекст на съвременните образователни изисквания в новите учебни 
програми по музика се залагат иновативни структурни и съдържателни акцен-
ти, оформени в теми и подтеми, очаквани резултати и конкретни нови поня-
тия, които като цяло: 

➢ Съдействат за формиране на музикалната култура на учениците като 
главна цел на обучението в съответната възраст;

➢ Съдържат атрактивни музикални дейности като: 
– пее
– не на песни различни по стил и жанр;
– слушане на произведения от българската и световната музикална 

съкровищница;
– работа с различни източници на музикална информация;
– интерпретиране на наученото по музика според индивидуалните 

способности на детето;
– предлага различни музикални предизвикателства – изпълнение на 

песни и танци, състезания, игри, решаване на загадки [7].
Ефективната реализация на тези изисквания налага бъдещите учители 

по музика да притежават комуникативни умения, свързани със средствата, 
чрез които се осъществява комуникацията (художественото общуване) при 
педагогическото взаимодействие в часа по музика, а именно: речта, личното 
изпълнение с глас и/или инструмент, диригентски жест. 

Чрез речта учителят разяснява идеята, структурните особености, съдържа-
нието и характера на образите на музикалното произведение и поставя конкретни 
задачи, указания и изисквания за разбирането им. Комуникативните качества на 
речта, които определят езиковата култура както на учителя, така и на учениците 
и подпомагат резултатното общуване в тази ситуация са богатство, чистота, точ-
ност, логичност, достъпност, изразителност, правилност и уместност. Подборът и 
съчетаването на езиковите средства се определят от изисквания на конкретна-
та комуникативна ситуация и специфичността на музикалната творба. 

В този аспект езиковата подготовка на студентите, бъдещи учители по 
музика е насочена към задълбочено познаване, разбиране и владеене на музи-
калната терминология, осмисляне универсалността на понятията, както и към 
формиране на точна и конкретна употреба на терминологичния и речеви фонд 
и изказ. Основни методи за изграждане на комуникативните учения: 

Подходяща изразителност при говорене – наблягане на носещите смисъ-
ла думи и изрази, които подчертават линията на разсъждение. Това се постига 
чрез:
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• Подчертаване чрез гласа – включва всяка промяна на гласа, която кара 
носещите смисъла думи да изпъкнат от останалата част на изречението. 
Това може да се постигне чрез промяна в силата на гласа – като се увеличи 
или намали. Често пъти промяната в темпото на говорене допълва набля-
гането. Когато се говори по-бавно, ключовите изрази придобиват тежест. 

• Паузи. Правенето на пауза непосредствено преди основната мисъл 
предизвиква очакване; правенето на пауза след нея засилва създадено-
то впечатление. Но ако има прекалено много паузи, се губи ефектът.

• Повторение. Определена мисъл може да бъде почертана, като се пов-
тори отново думата или фразата. Често предпочитан метод е след ця-
лостно изказаната мисъл да се повтори ключовият израз.

Подбор на думите означава 1) използването на думи, които показват 
уважение и изразяват любезност, които са лесно разбираеми, които разнообра-
зяват речта и изразяват подходяща сила и чувство. 2) използването на думите 
по начин, съответстващ на граматическите правила. Това разкрива много неща 
за нагласата на учителя към учениците. То влияе и на реакциите им спрямо 
това, което той преподава.

Думите са мощни средства за общуване. Но за да могат думи да изпълнят 
конкретна цел, трябва да се подбират внимателно. Дума, която е подходяща в 
един случай, може да въздейства зле при други обстоятелства.

Лесно разбираем език. Основно изискване за добрата реч е тя да бъде 
лесно разбираема. Ако думите, които се използват от учителя са неразбираеми 
за учениците, то ще изглежда така, сякаш им се говори чужд език. Това озна-
чава, че използването на музикалната терминология трябва да е съобразена с 
нивото на усвоения материал. 

Простите думи, които са добре подбрани, изразяват мислите с по-голяма 
сила. Кратките изречения и простите изрази са лесно разбираеми. Те могат да 
бъдат разнообразени с няколко по-дълги изречения, така че представянето да 
не звучи накъсано. Но за мислите, които учениците трябва да запомнят особе-
но добре, се подбират прости думи и кратки изречения.

Свободно говорене – начин на говорене, който се характеризира с непри-
нудено подбиране на думите, а също и с внимателна подготовка на мислите. 
Свободното говорене е най–резултатният начин, по който може да се задържи 
вниманието на слушателите и да ги подтикне към действие. Подходящият разго-
ворен стил кара слушателите по-лесно да възприемат онова, което им се говори.

Има някои фактори обаче, които може да направят така, че всичко да 
звучи прекалено сковано или официално. Един от тези фактори е структура-
та на изреченията или начинът на изразяване. Проблемът се появява, когато 
студентите се опитват да повтарят изразите, точно заучени фрази от предвари-
телно подготвения учебен материал. Обикновено писменият език е доста по-
различен от говоримия. Вярно, изследването при подготовка на урока се прави 
обикновено с помощта на публикуван материал. Може би основата за урока 
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е осигурена от един отпечатан конспект. Но ако по време на урока студентът 
изразява мислите точно, както са напечатани, или ги чете направо от готовия 
конспект, вероятно речта му няма да звучи свободно и „разговорно“. За да за-
пази разговорния стил, той трябва да изразява мислите със свои думи и да из-
бягва сложните изречения.

Друг фактор е промяната в темпото на говорене. Често при скованата и 
официална реч интервалите между думите са прекалено еднакви и темпото на 
говорене е прекалено постоянно. При обикновения разговор темпото се променя 
и има чести и различни по дължина паузи. Разбира се, когато говориш пред ауди-
тория, особено детска, трябва да се съчетава разговорният стил с по-голяма сила 
на гласа, с изразителност и ентусиазъм, така че да се задържи тяхното внимание.

За да се използва разговорен стил, подходящ за часа по музика, студенти-
те трябва да се научат да избягват:

1. използването на изрази, които не са в съгласие с граматиката или може 
да отъждествяват учителя с хора, чийто начин на живот не се подчиня-
ва на училищните изисквания. 

2. постоянното повтаряне на едни и същи изрази и фрази, при изразя-
ването на различните мисли. Трябва да се използват думи, които ясно 
изразяват това, каквото се има предвид.

3. ненужното връщане към предишни идеи, като преди да се започне да 
се говори, се създаде ясна представа за онова, което трябва да се каже.

4. Претрупването на хубавите мисли с прекалено много думи. Да се съз-
дава навик да се казва ясно и с прости изречения мисълта, която тряб-
ва да бъде запомнена.

Разнообразие и точност в начина на изразяване. Вместо да се използ-
ват едни и същи изрази за всяка ситуация, трябва да се използват различни 
думи. Тогава речта ще бъде и изразителна, и целенасочена. 

Трябва да се съблюдава правилното произнасяне на думите и използва-
нето им в контекст, в който ще бъдат лесно разбираеми, вместо просто да при-
вличат вниманието. Увеличаването на речниковия запас разнообразява речта, 
но трябва да е придружено с използването на подходящите думи. Две думи могат 
да имат подобно, но малко по-различно значение, като всяко от тях може да се 
използва при различни обстоятелства. В някои речници под всяка дума се избро-
яват нейните синоними (думи с подобно, макар и не същото, значение) и нейни-
те антоними (думи с донякъде противоположно значение). Така се откриват не 
само различни изрази за една и съща мисъл, но и различните нюанси в значение-
то. Това е много полезно, когато търсиш правилната дума за определен случай. 

У студентите трябва да се изграждат навици за използването на добра 
реч всеки ден. Ако се допусне речта да стане небрежна във всекидневните раз-
говори, не може да се очаква, че ще може да се говори добре при специални слу-
чаи. Но ако се използва изискана реч при обикновените житейски ситуации, ще 
може лесно и естествено да се прави това и пред аудитория.

В музиката не всичко може да се обясни с думи. Понякога е по-лесно и 
разбираемо изпяването на фразата, изсвирването ѝ с инструмент, демонстри-
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рането с жест. Но за да има положителен ефект от демонстрацията, е необхо-
димо учителят да владее вокалната и/или съответната инструментална и дири-
гентска изпълнителска техника на високо художествено ниво. Това прави съ-
ществено и специфично за обучението на бъдещите учители по музика тяхното 
лично изпълнение с глас, инструмент или диригентски жест. 

Фонационните средства (у бъдещите учители по музика) за общуване 
при непосредственото изпълнение на произведението, създаването на цялост-
ния художествен образ с помощта на музика и думи, както и словесното пре-
даване на инфорамция се определя като вокално-словесна реч, а степента на 
експресия на артикулационната фонация, кинетичната синхронизация и слу-
ховата отчетливост на речта, детерминирана от напрежението на протичане на 
психическите процеси – като вокално-словесно темпо [6, с. 148]. Потенциал-
ната готовност на студентите към музикално-речева дейност се проявява във 
формиране на музиковедчески и психолого-педагогически знания, закономер-
на творческо-изпълнителска интерпретация на училищния репертоар, в уме-
нието за емоционално и естетическо взаимодействие с учениците. 

Познавателните музикални процеси, включително и мисловните, спо-
собстващи за творческото построяване на музикалния образ, е вътрешна му-
зикално-речева дейност на студентите. Тази дейност по своята същност е ин-
дивидуален психологически процес на създаване на музикалния образ. От една 
страна този процес няма външно проявление (при анализ на музикалното про-
изведение, неговия синтез, създаване на евристичен мислен модел на изпъл-
нителска му интерпретация). От друга страна музикално-речевата дейност на 
студентите външно се проявява в непосредственото изпълнение на музикално-
то произведение чрез невербалните (жест, мимика, артикулиране на текста и 
т.н.) и фонационните средства за общуване. [6, с.147] 

Невербалната комуникация се изразява в осъществяването на общува-
не без думи, само с помощта на жестове, гримаси телесни движения и фигури в 
пространството. Комуникацията не се ограничава само до това, което се казва 
или пише. За бъдещите учители по музика изключително важен е моментът 
на осъзнаване, че начинът, по който стоят, седят, обличат се и говорят, както и 
техните лицеви изражения, движения, маниери е част от процеса на общуване. 
Невербалната комуникация подсказва онези неща, които обикновено вербал-
ният контакт заличава или прикрива. 

При човека невербалната комуникация има друго, по своему важно зна-
чение – тя е в тясна връзка с неговата емоциалност, с неосъзнатите или само 
частично осъзнатите психични феномени. Могат да се различат следните фор-
ми на невербални комуникации: език на тялото. По прецизно би могло да се 
каже: изразни или комуникативни възможности на човешкото тяло. Тук спадат 
няколко подформи: 

– лицеизраз, мимика; 
– жестикулация, предимно с ръце;
– движение с цялото тяло – приближаване, отбягване, обръщане на гръб, 

поза;
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– ефективно обусловени вегетативни промени – побледняване, изчервя-
ване, преглъщане, задъхване, тремор, разширение на зениците и др.

Изграждането на невербални комуникативни умения у студентите, бъде-
щи учители по музика, е важен момент в организирането и реализирането на 
музикално-изпълнителските дейности в часа по музика, а диригентската тех-
ника – едно от средствата за педагогическа комуникация, което обуславя акту-
алността на проблема за целенасочено развитие на невербалния (диригентски) 
компонент на педагогическата комуникация на бъдещите учители по музика. В 
този смисъл в редица научни разработки вокално-моторната информираност 
на диригентската техника се определя като елемент от педагогическата комуни-
кация на учителя по музика, който включва съвкупност от начини на диригент-
ско изображение, оптимално координирано с вокалната моторика.

При обучението на студентите по специалността Педагогика на обучените 
по музика при изучаването на дирижиране студентът овладява и формира ши-
рок кръг от знания, умения, компетенции, личностни професионални качества и 
способности, определени от квалификационната характеристика на учителя по 
музика. Чрез използване на рефлексивен подход при реализация на музикалната 
творба и формиране на определено ниво мануална техника могат да се изградят 
у студента умения за вътрешно волеви послания посредством движенията на ръ-
цете, мимиките на лицето, както и комплекс от психо-педагогически и музикал-
но-художествени качества необходими при бъдещата им работата [4] [3].

За бъдещите учители по музика дирижирането дава възможност за непо-
средственото представяне на изучавания певчески материал и организирането на 
музикалните дейности в класа по музика на високо художествено ниво пред една 
специфична аудитория – децата. От това колко ярко и убедително е изпълнено 
произведението или фрагмент от него, до голяма степен зависи успехът на тяхна-
та педагогическа и учебно-възпитателна работа и музикален авторитет [ 3].

Овладяването на комуникативните умения от страна на студентите им 
дават възможност: 

– да демонстрират уверено поведение, както и неговото проявление чрез 
положението на главата и корпуса, походката, мимиките, речевите ин-
тонации, движението и положението на ръцете, липса на суетливост, 
обща активност. Те знаят и разбират, че чувството за увереност в свои-
те сили е едно от отличителните свойства, което се явява значителна 
част от волевото въздействие над учениците и играе голяма роля в по-
зитивното възприемане на учителя от учениците. Проявяват инициа-
тивност и умения да продуцират нови творчески идеи и вътрешно да 
стимулират творческата си дейност. 

– демонстрират готовност за разясняване идеята, структурните особе-
ности, съдържанието и характера на образите на музикалното произ-
ведение. Поставят конкретни задачи, указания и изисквания за разби-
рането им. Комуникативните качества на речта им се характеризират 
с точност, логичност, достъпност, изразителност, правилност и умес-
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тност. Подбират и съчетават езиковите средства в съответствие с изис-
кванията на конкретната комуникативна ситуация.

– демонстрират познаване и владеене на фонационните средства за об-
щуване при непосредственото изпълнение на произведението. По 
време на дирижиране на партитурата артикулират текста на песента 
с висока степен на експресия на артикулационната фонация, с цел из-
работване на бъдеща кинетична синхронизация на певческата вокали-
зация, артикулация и дикция с певците. Така те показват готовност за 
демонстриране и управление на свързаните с конкретното произведе-
ние изисквания относно вокалообразуването и ясната артикулация и 
дикция на поетичния текст по време на дирижиране. 

– на основа на формираните умения за прогнозиране на бъдещото разви-
тие на събитията на основата на вече направен анализ и изградена кон-
цепция за реализиране на произведението те демонстрират готовност за 
разясняване на творческите задачи и съгласуване на бъдещите изпълни-
телските действия с помощта на ясна и точна вокално-словесна реч. От-
криват грешките и правят конкретни и правилни обяснения и изисква-
ния за коригирането им. Демонстрират обективна оценка на резултатите 
от собствените действия и превръщат изпълнението в управляем процес. 
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ОЦЕНКА НА НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 
ПРИ ДЕЦА ДО 3-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ СЪС СКАЛИТЕ 

НА В. МАНОВА-ТОМОВА
Яна К. Доганджийска, Севджихан А. Еюбова

NEUROPSYCHOLOGICAL ASSESSMENT  
OF TODDLERS WITH THE V. MANOVA – TOMOVA`S 

DEVELOPMENTAL SCALES 
Yana K. Dogandzhiyska, Sevdzhihan A. Eyubova
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Изследването е финансирано по проект „Съвременни аспекти на педагогическата 
комуникация“ № РД-08-81/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 
университет „Епископ Константин Преславски“.

Психологическата диагностика дава отговор на въпросите на медици-
ната, психологията и педагогиката, свързани с развитието на психиката и то 
в частност – детската. Постиженията на съвременното общество изискват за-
дълбочаване на познанията за психологическите особености на човека, както и 
тяхното измерване.

Терминът „диагностика“ идва от старогръцки и означава разпознаване, 
тоест психодиагностиката има за цел да открие патологичните отклонения, но 
и да разпознава особеностите на човешката психика.

Тестването става чрез решаване на комплекс от стандартизирани въпро-
си, а оценката – на база на разкритите вече параметри на индивидуалното раз-
витие на мнозинството. Така се оформят представите за нормите на уменията, 
способностите и познавателните процеси у човека при различни състояния. 
Проверката във всички сфери на психиката позволява по-обширна и по-точна 
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представа за разликата в разминаването с нормата, както и по-достоверна и 
сигурна оценка на психическото състояние [5].

Разпознаването на нарушението на психични функции, поведенчески 
разстройства и като цяло патологични състояния, изисква разработването на 
методи и способи за изследване на индивида, както и обобщение и синтезиране 
на получената информация [4]. В съвременната психология са известни раз-
лични методи на психологическа диагностика. Разглежданият метод в насто-
ящия доклад са скалите за оценка на нервно-психическото развитие на Василка 
Манова-Томова [3].

Василка Манова-Томова е български педагог и първи клиничен и консул-
тативен психолог в България. През 1974г. издава книгата си „Психологическа 
диагностика на ранното развитие“ [2]. Този труд има за цел да обърне внима-
ние на детското развитие до тригодишна възраст, тъй като, ако в този период 
детето изостава в определена сфера или в общото си развитие, този дефицит 
има продължително влияние върху следващите етапи от детското развитие и 
трудно се компенсира. Книгата ѝ е основана на опита на Арнолд Гезел да създа-
де метод за оценка на психическото развитие на децата до 3 години, като отдели 
този период от детството като самостоятелен такъв със свои особености. Тру-
дът ѝ е от особена значимост за България, тъй като да се изработи методика за 
оценка на психичното развитие на децата, отговаряща на материалните, общо-
културните и социални условия, е от изключителна важност. 

Не е достатъчно да се копират методи за оценка, разработени за други 
страни, затова Василка Манова-Томова заимства от опита на много страни и 
автори, но изработва свой собствен модел на оценяване, който да отговаря на 
обстоятелствата, в които растат и се развиват българските деца. 

Това намира потвърждение в думите на френския педиатър Р. Дебре: „Раз-
витието на детето се извършва под общото влияние на фактори на вътрешно-би-
ологични структури и на особеностите на средата, свързани с обществото. Тази 
общност на факторите позволява да се установят норми на развитието, които са 
валидни само за определена социална среда – за определена общност“ [1].

Методът на Василка Манова-Томова се използва както в педагогиката, за 
да се определят уменията и способностите, така и в медицината, за да се показват 
динамиката на заболяването и ефекта от приложеното лечение. Оценката позво-
лява да се насочи вниманието към навременно откриване на начини за предо-
твратяване на нарушенията или да се намалят техните последици в развитието. 
Ако оценяването се прави периодично, може да се следи не само нарушението, 
но и движението на развитието и така да се определи адекватна педагогическо-
възпитателна система за обучение. Методът не изисква специална подготовка и 
дава възможност да се събере значително количество материал за обследваното 
дете. Изследването може да се проведе от педагог, педиатър или психолог.

Методиката за оценка на нервно-психичното развитие на В. Манова-То-
мова включва две скали (виж. Фигура.1 и Фигура.2), с които е възможно да се 
извърши оценка на развитието в две възрастови групи. 
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Първата скала е за т.нар. кърмаческа възраст или това са децата от 0 до 
12 месеца, а основните направления, характеризиращи психичното развитие, 
са: моторика, сензорна дейност, емоционално-социално развитие и говор 
(вж. Фигура 1.). 

Фигура 1. Области на развитие в скалата от 0 до 12-месечна възраст.

Втората скала обхваща показатели за развитие през втората и третата 
година, които са разпределени в шест области – моторика, говор и емоцио-
нално-социално развитие, но и умения на ръката, изобразителна дейност и 
навици (вж Фигура 2) Изброените области на развитие не са единствените, но 
са основни за скалите на В. Манова-Томова.

Всяка група от скалата е от съществена важност за детското нервно-пси-
хическо развитие. 

Моториката е тясно свързана с умствената активност. Движенията се по-
явяват във вътреутробния период. Развитието на тази група е свързано с това 
на емоциите. Сензорната дейност е нужна на детето, за да трупа сензорен опит. 
Заедно с говора, първоначално се развива и психиката. 

Правилното емоционално-социалното развитие изгражда правилно пове-
дение у детето. Уменията на ръката са от изключителна важност, тъй като детето 
опознава света, извършвайки различни действия с предмети. Изобразителната 
дейност позволява на детето да изрази впечатления и знания посредством своя-
та рисунка. Навиците показват насоката на психичната активност на детето.

Оценката на нервно-психическото развитие става чрез изследване на изпъл-
нението на задачите, възложени на детето. Първата част на скалата съставена от 
13 показателя, касаещи период от четвърта до петдесет и втора седмица, а втората 
част е съставена от 6 показателя – петнадесети до тридесет и шести месец. Нивото 
на психическото развитие се оценява чрез т.нар. Коефициент на общо развитие 
(КоР), като се отчитат овладените показатели – моторика, сензорна дейност, емо-
ционално-социално развитие, умения, навици, изобразителна дейност, говор.

Оценка на нервно-психическото развитие при деца до 3-годишна възраст...
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Фигура 2. Области на развитие в скалата от 1 до 3-годишна възраст.

Стойностното значение на един покрит показател норма е равно на 0,5 
до втората година и на 1 месец развитие след втората. Нормалното психично 
или интелектуално развитие е в граници на IQ от 86 до 110 и съответства на 
средна норма, от 110 до 120 са горните граници на нормата, а при стойности 
над 120 е налице изпреварващо развитие, стойности под 86 до 70 са свързани 
със задръжка в психическото развитие, а под 69 попадат различните степени на 
умствена изостаналост.

Администрацията на теста изисква предварително изчисление на кален-
дарната възраст на детето. Тя се определя, като от датата на изследването се 
извади датата на раждане. В случаите, в които детето е родено преждевременно, 
се прави корекция на възрастта и се изваждат толкова дни, колкото по-рано е 
родено от термина. След като бъде изчислена календарната възраст, се определя 
коя от двете скала ще бъде използвана. Оценката се основава на броят изпълня-
вани показатели за съответната календарна възраст. Необходимите материали 
за администрацията на показателите са молив, бял лист, кубчета, топка, дрешка 
с копчета, картинки, телефон. Наблюдение на детето в семейна среда или сред 
деца определя кои показатели то може да изпълни. 

Психическата възраст се определя на базата на изпълнените показате-
ли за всяка от групите и по цялата скала. Психическата и календарната въз-
раст са изключително важни за определянето на т.нар. показател КОР, който 
дава важна информация за моментното ниво на развитие и дали има изоста-
ване. Коефициентът на общо развитие (КОР) се изчислява като психическата 
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възраст (ПВ) се раздели на календарната възраст (КВ) и полученото се умно-
жи по 100.

КОР = ПВ . 100
            КВ 

Коефициентите за психическо развитие не са константни величини. Те 
могат да преминават от едни граници в други в зависимост от грижите и вни-
манието, което детето получава. При всички случаи коефициентът на общо 
развитие дава представа за настоящото състояние на психичното развитие, 
което, проследено в динамика, показва общата тенденция на развитието.

Използването на скалите на В.Манова-Томова за оценка на нервно-пси-
хическото развитие в обучението на студенти от бакалавърската програма има 
редица предимства. Студентите се запознават и усвояват основни понятия от 
ранното детско развитие като показатели за развитие, функционални групи, 
календарна и психическа възраст. Те имат възможност да усвоят практически 
умения за изчисляване на календарна и коригирана възраст, чрез прилагането 
на специализиран инструментариум за оценка на детското развитие. 
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ЕТАПИТЕ В МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ 
ПРОЦЕС – ПСИХОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ

Янна П. Рускова

STAGES OF MUSIC PERFORMANCE PROCESS – 
PSYCHOLOGICAL ASPECTS

Yanna P. Ruskova

ABSTRACT: The article presents psychological aspects of the stages of musical performance, 
their characteristics. A basic staging model is presented, summarizing different views and 
the author‘s view of the problem.

KEY WORDS: musical psychology, musical performances, stages of musical performances.

Изследването е финансирано по проект „Цикъл художественотворчески дейнос-
ти на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика“ № РД-
08-88/31.01.2019 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“.

За стадиалността в музикално-изпълнителската дейност и изпълнител-
ския процес пишат много учени и педагози. В повечето случаи се анализират 
етапи, свързани с работата конкретно над музикално произведение, а не на му-
зикално-изпълнителската дейност въобще. Освен това, съществено е да се има 
предвид (и това се подчертава от повечето учени), че разделянето на етапи ви-
наги е условно: елементи от един етап присъстват в работата на друг; понякога 
се налага връщането в по-ранни стадии; в някои случаи формирането на музи-
калния образ се осъществява цялостно, без разчленяване на процеса на етапи 
[4: 218]. Вариантите зависят от множество условия: личността на изпълнителя 
(способности, темперамент, надареност, степен на зрялост…); степента на по-
знатост на произведението; времето за овладяване – срок; степен на трудност; 
лично отношение към произведението и др. Но независимо от това, съществу-
ват общи психологически условия в етапността на процеса на музикално-из-
пълнителската дейност.

Етапите на всяка творческа дейност, обобщени от многобройни психо-
логически изследвания [2: 64], съответстват и на музикално-изпълнителската 
дейност: натрупване на знания и навици, необходими за излагане и формиране 
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на задачи за решаване на определени проблеми; съсредоточаване на усилията, 
търсене на допълнителна информация, подготовка за решаване на задачите; 
период на инкубация – отлежаване; получаване на резултат – скок в мисленето, 
в действията; проверка и доработване на замисъла; въплъщението му.

Н. Василева [5] детерминира и апробира пет етапа в процеса на музи-
кално-изпълнителската дейност: аналитико-прогностичен; когнитивен; орга-
низационно-регулативен; комуникативно-творчески; рефлексивен. Обвързва 
ги със съответни типови задачи при реализирането на музикално-изпълни-
телската дейност. Тълкуването им е следното: анализиране на конкретен ка-
зус за изпълнение, мисловен процес с „извикване“ на всички когнитивни за-
паси, организиране и реализиране на концепция за изпълнение и на самото 
изпълнение, реален творчески процес с осъществяване на комуникативната 
функция на музиката – изпълнение пред аудитория, анализ и самоанализ на 
резултата от музикално-изпълнителската дейност. Отделно формулира и ар-
гументира три етапа при конкретната работа над музикално произведение: 1. 
Ориентировъчен етап – разработване на изпълнителска концепция; 2. Изпъл-
нителски етап – изработване на технически детайли, реализиране на авторски 
и изпълнителски замисъл, неговото сценическо въплъщение; 3. Рефлексивен 
етап – анализ, самоанализ на действията на всеки етап на решаване на изпъл-
нителски задачи. 

С. Савшински [11 :51–131] определя четири основни стадии в работата на 
музиканта над музикалното произведение и два допълнителни, често пропус-
кани от изследователите:

1. Първоначално запознаване с произведението – зараждане на изпълни-
телски замисъл, който предстои да се изменя и задълбочава в следващите ста-
дии; времето, необходимо за този етап зависи от това доколко произведението 
е познато или не, а също и от индивидуалните качества на изпълнителя.

2. Изучаване на обективните данни – анализ на нотния текст, теоретичен 
анализ, исторически анализ, изучаване на подходяща литература.

3. Техническо овладяване на произведението – въплъщаване на изпъл-
нителския замисъл, с основна грижа за интонационното качество на звученето.

4. Вторично раждане на произведението – публичното му представяне: 
предконцертен период (изпълнение за въображаем слушател) и непосредстве-
но изпълнение пред аудитория.

5. Съхранение: внимателно просвирване на произведението регулярно; 
по-добре по ноти, отколкото наизуст; в умерено или бавно темпо; с вслушване 
във всеки тон, а не механично; с фокус на вниманието върху трудни места – 
технически и художествени. 

6. Възстановяване на по-рано изучено произведение – повторение на ста-
рото: възстановяване на старата форма, но без връщане на вътрешното съдър-
жание, т.е. изпълнение по новому на „стари“ произведения. 

Музикално-изпълнителският процес се представя от Е. Гуренко като 
сложна система от две подсистеми – етапи [7: 58]:

Етапите в музикално-изпълнителския процес – психологически аспекти
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1. формиране на изпълнителски замисъл – усвояване на произведението 
в първична художествена дейност, създаване на собствена изпълни-
телска концепция;

2. въплъщаване на замисъла, реализиране на изпълнителския продукт – 
репетиционна работа и публично изпълнение. 

Етапността в работата Л. Вахтел обвързва с логиката на процеса на ин-
терпретацията на музиката и формирането на индивидуалния стил на изпъл-
нителската дейност на артиста, като обосновава два основни етапа [5]:

1. Откриване на интерпретаторско решение:
1.1. Избор на произведение, първо запознаване с текста, анализ, първо-

начално възприемане;
1.2. Търсене и избор на интерпретаторско решение;
1.3. Оценка на интерпретаторското решение.
2. Създаване на завършена интерпретация:
2.1. Намиране на „живия център“ на произведението;
2.2. Усъвършенстване на компонентите на изпълнителския комплекс;
2.3. Публично показване на произведението.
Д. Кирнарская, поддържайки тезата за това, че надареният изпълнител 

преминава през творческия път на композитора, през всички негови етапи, оп-
ределя следните четири етапа в музикално-изпълнителската дейност, сходни 
с тези при композирането: възникване на музикално-творчески потребности, 
способстващи за формирането на музикално-творческия замисъл, който се 
ражда в зоната на „трите I“ – Inspiration (вдъхновение), Intuition (интуиция), 
Imagination (въображение); създаване на необходимите музикални елементи и 
способи за съчленяването им чрез музикално-продуктивни способности; кон-
тролиране на вътрешната логика в развитието на музикалната мисъл, осъщест-
вяващо се с помощта на архитектоническия слух; оценка на съответствие на 
частите и цялото, взаимообусловеността им [8: 291–352].

В два основни етапа обобщава музикално-изпълнителската работа Ю. 
Цагарели: репетиционен и концертен [11: 22–26]. Репетиционният етап е всъщ-
ност традиционно определян от повечето изследователи иименно като етап на 
работа над музикалното произведение, заемащ централно място в дейността на 
музиканта-изпълнител. Тези два етапа притежават специфични особености, по 
подобие на тренировките и състезанията при спортистите. Освен това, неви-
наги работата над музикално произведение завършва с публично представяне. 
А във фолклорната традиция изпълнителите се явяват и слушатели. Затова е 
необходимо разграничаването именно на тези два основни етапа.

Репетиционната дейност според Ю. Цагарели включва:
1. Създаване на цялостен въображаем симултанен музикален образ: за-

познаване с нотния текст (с инструмента или без него, т.е. с или без моторика, 
с реално просвирване или със „слушане“ с очите); натрупване на информация 
за стила, жанра, формата и др. особености на музиката и автора ѝ; преработва-
не на цялата налична информация – адекватно възприемане, творческо прера-
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ботване на основата на представи и намиращи се в паметта налични еталони, 
създаване на концептуален модел на интерпретацията. На този етап особено 
значение имат: вътрешният и „външният“ слух на музиканта; оперативната и 
дълговременната му памет; музикално мислене – анализ, синтез, обобщение 
(предимно логическо мислене, а не толкова емоционално-образно); музикално 
въображение; създаване на пространствено-зрителни образи – симултантни; 
устойчивост и превключване на вниманието. Алгоритъмът за поетапното фор-
миране на този идеален образ включва пет фази (условия): 

➢ пълно извличане на информация от нотния текст; 
➢ актуализация на необходимите знания, представи и образи в паметта 

и съпоставянето им с извлечената информация – търсене на аналози 
за изграждания образ; 

➢ попълване на недостигащите знания и представи, в случай на необхо-
димост;

➢ непосредствено формиране на мисления идеален образ, възможно по 
два начина – скокообразен преход от натрупаната количествена ин-
формация в ново качество (инсайт – озарение); анализ на хипотези 
за съдържанието на образа, на основата на представите за методите 
на творческото въображение на композитора (аналогия, акцентиране, 
хиперболизация, схематизация, типизация) и неговото предполагаемо 
виждане за образа;

➢ контролно-корекционна фаза – оценка/самооценка за адекватност и 
художествена ценност на образа; при необходимост – завръщане на 
някоя от фазите.

2. Работа над детайлите на музикалното произведение: определяне на 
детайли (темпо, щрихи, динамика, технически трудности и др.); работа на оп-
ределени места и/или дялове, над детайлите в зависимост от представите за 
мястото и ролята им в структурата на интерпретацията – рационализация на 
слухови и моторни представи. Протича процес на конкретизиране на музикал-
ния образ – получава реално въплъщение, видоизменя се и се детайлизира от 
въображението и вижданията на артиста. На този етап все повече нарастват 
изискванията по отношение на: психомоториката на изпълнителя – бързина 
и точност на микродвиженията на ръката и пръстите; апликатура – поставяне 
на целесъобразна такава и затвърждаването ѝ до ниво на автоматизиран на-
вик; координиране на изпълнителски движения – мускулни и сензомоторни; 
волеви качества на артиста – издръжливост (мануална за инструменталистите, 
диригентите или аеробна за певците, духачите); самоконтрол, самооценка; му-
зикалната памет, двигателна памет при ученето наизуст; оптимално съотноше-
ние между образните и емоционални компоненти на мисленето и логическите; 
музикалната памет. 

3. Създаване на цялостен сукцесивен (протичащ и подреден последо-
вателно във времето) слухов музикален образ, „строителство на формата във 
времето“ според Б. Асафиев: протича процес на събиране на изработените де-
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тайли в едно цяло – реално звучащ и разгръщащ се във времето музикален 
образ; пробни просвирвания изцяло; коригиране на детайли, на основата на 
вече реалното цяло; изработване на връзки между детайлите; окончателно уто-
чняване на темпо, динамика, агогика, изпълнителски и художествени прийо-
ми; индивидуализиране на музикалния образ според личностните особености, 
възможности и схващания на интерпретатора. В този етап са важни: мускулна 
издържливост; засилване на изискванията към точност, ловкост на двигател-
ните действия, психомоторната координация; намаляване на оперативната па-
мет, засилване на ролята на дълготрайната памет; логически компонент на му-
зикалното мислене и памет – всички чувствени впечатления могат да съставят 
художествен образ само ако са свързани в определена логическа закономерност 
[Ражников 1973:72]; устойчивост на вниманието. Този етап носи в значителна 
степен контролно-корекционен характер: проверяват се и се коригират симул-
тантните и сукцесивните образи, техническото и художественото им претво-
ряване, правилността на слухово-двигателното им реализиране, степента на 
наизустяване. 

За публичното изпълнение (концерт, конкурс…) е необходима предва-
рителна информация за това и планиране на дейността именно в тази насока – 
като етап на предварителна подготовка за публично изпълнение го определя 
и Л. Бочкарьов [4: 220]. А конкретната психологическа подготовка за публична 
изява включва етапите: осъзнаване на целите и мотивите; планиране и органи-
зация на творческия процес; адаптация към условията на конкретната изява. 
Ю. Цагарели аргументира готовност за концертно изпълнение: решение за из-
бор на репертоар (обективна и субективна сложност), съобразяване с три ос-
новни фактора – време за подготовка, степен на подготвеност на изпълнителя, 
ефективност на индивидуалния стил на работа. 

Концертният етап от музикално-изпълнителската дейност (според Ю. 
Цагарели) се характеризира с пълна емоционална, интелектуална и физическа 
отдаденост. Необходима е и стресоустойчивост спрямо различни стрес-факто-
ри – външни и вътрешни. Всичко това изисква висока степен на надеждност 
на артиста в представянето пред определена аудитория: психологическа го-
товност, обща подготвеност за изпълнение (професионална), саморегулация 
(самооценка, самоконтрол, самокоригиране), стабилност на психиката (без съ-
тресения по отношение на сценично вълнение и/или други сценични несубек-
тивни смущения, тревожност). Готовността за концертно изпълнение е частно 
проявление на общата професионална готовност на изпълнителя, намира се в 
по-ниско йерархическо положение от нея; съвкупност от специфични знания, 
умения и компетентности, обезпечаващи възможност за качествено изпълне-
ние. То зависи и от мотивацията (вътрешна и външна) – по отношение на из-
пълняваното произведение, към публиката, към музикално-изпълнителската 
дейност въобще. Мотивационно-потребностната сфера е могъщ психологиче-
ски механизъм за нея [4: 220]. Значение има и конкретният репертоар – да до-
пада на артиста, да разкрива максимално възможностите му.
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Л. Бочкарьов определя три основни етапа в работата на изпълнителя, ос-
новавайки се на мнението на много изпълнители, без да включва концертния 
етап [4: 214–249]: 

1. Запознаване с произведението, формиране на изпълнителски зами-
съл – формиране на прообраз (предварителен модел на бъдещия реален образ); 
водеща роля на въображението; създаване на собствена представа за бъдещото 
звучене; стремеж за обхващане на цялото или на отделни черти на образа, с 
опора на възприемане на реалното звучене (просвирване, запис…) или само 
чрез вътрешно-слухови представи, на основата на аналитико-синтетическа ра-
бота над текстa, мислено възпроизвеждане с вътрешния слух – без опора в ре-
ално звучене; внимателно прочитане на текста; стремеж за ескизно обхващане 
на произведението цялостно, за да се схване авторския замисъл; формирането 
на интерпретаторската концепция, основана или на интелектуално-образно 
обобщение с доминиране на аналитическото начало, или на емоционално-об-
разно обобщение с преобладаващо емоционално начало.

2. Реализиране на замисъла – прообразът получава въплъщение чрез из-
пълнителските средства, техническа реализация в конкретно живо звучене; за 
някои изпълнители е етап на много детайлно изучаване на материала, работа 
над отделни елементи и епизоди, след което те се събират в едно цяло – вторич-
но връщане към художествената задача; при други основните идеи на прооб-
раза се осъществяват комплексно – в неразривно единство на художественото 
и техническото (този тип работа се счита за по-продуктивен); първоначалната 
емоционална хипотеза се дообогатява, осмисля – прообразът се развива и до-
уточнява. Голямо значение в този етап имат образното превъплъщение (осо-
бено ярко изразено при диригентската и певческата дейност), емпатията, асо-
циациите, зрително-слуховата синестезия, с насоченост на вниманието към 
бъдещата слушателска аудитория (въображаема публика), самокритичност 
към собственото изпълнение (слушателското възприемане на собственото из-
пълнение и контролиране на интерпретацията във въображаема ситуация и 
условия – показател за готовност за публично изпълнение) [4; 3: 344]. Много 
често този период завършва с „отлежаване“ на произведението – на прага на 
съзнанието като че ли то, подобно на негатив, се проявява постепенно; отвли-
чането на вниманието в този етап способства за оптимизация на цялостно ак-
тивно възпроизвеждане в заключителния етап на предконцертна подготовка и 
изълнение пред публика. 

3. Предконцертна подготовка – формиране на състояние на психологиче-
ска готовност за изява; съдържа четири момента на психологическа подготов-
ка: предварителна подготовка (формиране на решение за публично изпълнение 
на основата на осмисляне на предстоящото и самооценка на нивото на подго-
товка); основна подготовка (работа над програмата, положителна мотивация, 
творческа увлеченост, увереност, планиране и организация на подготовката с 
насоченост на съзнаието към предполагаемите условия на изява); непосред-
ствена подготовка – предконцертен период в условията на изявата, стремеж 
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към оптимално психическо състояние; ситуитивна психологическа подготов-
ка  – условия на психологическа готовност, максималка съсредоточеност на 
вниманието. 

Обобщаването на различността при представянето на музикално-изпъл-
нителската дейност като процес дава основание да се детерминират четири вза-
имосвързани етапа при изучаванеjто и изпълнението на музикалната творба: 
запознаване с музикалното произведение – първоначалното му възприемане, 
осъзнаване на същността и съдържанието му; овладяване на драматургията 
му; самостоятелно изпълнение на музикална концепция; същинско изпълне-
ние пред аудитория (публика).

Първият етап на всяка изпълнителска дейност, всяко изпълнение на 
музикална творба започва с нейното възприемане – зрително, слухово, слухо-
во-зрително, двигателно. От психологическа гледна точка улесняването на въз-
произвеждането и усвояването налага в повечето случаи цялостно възприема-
не, тъй като се осъществява своеобразна идентификация между нагласата на 
изпълнителя и замисъла на твореца. Цялостното възприемане на музикалната 
творба предизвиква психични феномени: образи, чувства, психически състоя-
ния. При възприемането на части интерпретаторът не е в състояние да зажи-
вее със заложеното от композитора в творбата, не се изгражда цялостен образ. 
Процесът заживяване, преживяване с произведението изисква от изпълнителя 
определени способности, които започват от слуха, обхващат чувствата, опреде-
лен кръг психически състояния като фон, своеобразно пренасяне, откъсване от 
себе си, от собственото Аз и заживяване с произведението. Преживяването и 
съпреживяването на музикалната творба позволява на интерпретатора да вни-
кне във вложените чувства от автора. Тези чувства се трансформират в изпъл-
нението.

Вторият етап в изпълнителската дейност е техническото и художест-
веното овладяване на изпълняваното произведение, своеобразно временно от-
късване от преживяването, без обаче да се допуска груб интелектуален форма-
лизъм, който в един момент би отдалечил средствата от крайната цел, т.е. този 
етап не трябва да е самоцелен. 

Третият етап е цялостно самостоятелно завършено изпълнение на про-
изведението. В този етап попада и подготовката за публично изпълнение (ако 
предстои такова).

Заключителен, същински етап е изпълнението пред определена аудито-
рия, когато се достига всъщност до художествено-творческо изпълнение и до 
общуване като основа за съществуването на музикалното произведение.

Всеки момент от тези етапи има свои особености, обусловени от поста-
вените задачи, средства и начини за решението им; характеризират се и със 
специфично емоционално състояние. Познаването на особеностите им дава 
възможност за пълноценна музикално-изпълнителска дейност.

Янна П. Рускова
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