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ТРЕНИНГЪТ КАТО ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

 

Александрина Г. Величкова 

 

THE TRAINING AS AN ORGANIZATIONAL MODE OF STUDY 

 

Aleksandrina G. Velichkova 

 
 
ABSTRACT: The term "training" is borrowed from the English "training", which means 

practice, development, exercise. In "Psychological Dictionary" training (from English train - to 

train, to educate) is "systematic training or improvement of certain habits and behavior of 

training participants." Despite the widespread use of the word "training", it is difficult to reach 

an unambiguous definition. There are many different approaches, definitions, practical 

descriptions, due to the different starting points and theoretical concepts of the authors and the 

schools to which they belong. Despite the numerous publications on the subject, there is no 

unity in terms of defining the training - it is defined as a method, form, technological system, 

etc. 

 

KEYWORDS: training, organizational form 

 

Тренингът представлява социално учене, което протича едновременно на 

три равнища: когнитивно, емоционално и поведенческо, т.е. засяга мислите, 

чувствата и действията на човека. Обучението чрез групов опит или както още се 

нарича „чрез преживяване” (експеренциално учене – б.м.-А.В.), за разлика от 

обучението „по инструкция”, е „живо” учене (living learning), което се 

характеризира с наличието на силна личностна мотивация у участниците. 

Определя се и като учене чрез собствен опит, потапяне и преживяване. Целта на 

това обучение е да се подобрят междуличностните контакти, да стане по-

ефективно взаимодействието с другите и да се постигнат успехи без 

изразходването на извънредно количество психофизическа енергия. В по-широк 

смисъл тренингът довежда до промяна на личността, тъй като усвояването на 

нови форми на поведение може да се постигне само чрез изменения на някои 

социални нагласи и ценностни ориентации, които до момента са играли 

задържаща роля (Жекова и Пенчева, 1993: 78–79). 

Понятието социалнопсихологически тренинг се използва за първи път от 

М. Форверг (Vorverg, 1971), но придобива популярност в България след 

публикуването на книгата на Л. Петровска „Теоретични и методологически 

проблеми на социалнопсихологическия тренинг” (Петровская, 1982). 

Насочеността на социалнопсихологичните тренингови системи е ориентирана 

към подобряване на способностите за комуникация и ефективно взаимодействие, 

а в по-общ план към промяна на личността (Игнатов, 1990: 11). 

Социалнопсихологическият тренинг (СПТ) формира у учещия се умения да 

направлява своето поведение в съответствие с това как го възприемат околните, 

какви негови действия предизвикват техните симпатии или антипатии. Той 

позволява не само да се придобиват знания в областта на психологията на 

индивида и групата, а и да се овладяват ефективни умения за успешно общуване, 
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за установяване на контакт, за самоанализ на своето поведение и за разбиране на 

другите (Петров и Атанасова, 2003: 159). 

С. Иванов (Иванов, 2011: 115) определя тренинга като подготовка за 

реалния живот и като обучение чрез интензивно междуличностно общуване, 

ориентирано към решаване на различни психични проблеми и 

самоусъвършенстване на участниците в него. Той е бинарен процес на 

преподаване и учене чрез споделяне на собствен опит и преживявания от 

реализирани действия и комуникативни актове. Авторът акцентира върху 

интегралния характер на тази форма на обучение, основана на познания, техники 

и добри практики от психологията и дидактиката  (Иванов, 2016: 27). П. Радев 

(Радев, 2005: 438) характеризира тренинга като външна, предимно групова 

динамична неурочна форма за изява и конструиране на обучение по различни 

практически умения, общуване, поведенческо развитие, задълбочаване или 

корекция на опит в различни сфери на човешкия живот. В. Пахалян (Пахальян, 

2006: 15) разглежда тренинга като „способ, по-точно като съвкупност от 

различни прийоми и способи, насочени към развитие у човека на едни или други 

навици и умения”. 

В заключение тренингът би могъл да се представи  като система от 

интерактивни дейности, насочени към развитие на значими за пълноценното 

функциониране на личността и групата качества и умения, което се осъществява 

в процеса на преживяване, личен опит, чувстване, действие. 

Анализът на множеството трудове по проблемите на груповия 

психологически тренинг показва, че едни от най-важните аспекти на този 

феномен са неговите цели, задачи и предмет.  Формулирането на целите на 

тренинга се обуславя от точната диагностика на индивидуалното развитие на 

участниците в него и на особеностите на техните междуличностни 

взаимодействия и взаимоотношения. Именно конкретната цел на тренинга 

обикновено се формулира в неговото наименование (Иванов, 2016: 29). Главна 

цел на социалнопсихологическия тренинг според П. Петров и М. Атанасова 

(Петров и Атанасова, 2003: 159) е развитието и усъвършенстването на 

способността на индивида да разбира другите хора, да се самооценява, да 

овладява и усъвършенства редица поведенчески модели, като важна роля в този 

процес играе също и самонаблюдението (интроспекцията). Е. Арънсън счита, че 

главна цел на тренинговите групи е развитието на готовност за изследване на 

собственото поведение, повишаване на социалната компетентност и откритост в 

междуличностните отношения, обучение в сътрудничество и конструктивно 

разрешаване на конфликти (Пахальян, 2006: 18–19). 

Задачите са винаги „промеждутъчни цели”, т.е. тези конкретни проблеми, 

които се решават по пътя на постигането на основната цел. Затова, когато става 

дума за задачите на всеки тренинг, при тяхното описание се разглеждат ключови 

проблеми, решавани на всеки етап от работата (пак там: 22). 

В заключение може да се обобщи, че конкретните цели, задачи и предмет 

на груповия тренинг се определят от членовете на групата и от водещия и са 

насочени към развитие и промени на личностните нагласи на участниците, към 

формиране на умения и навици, към развитие на перцептивните способности 

както на всеки отделен участник, така и на групата като цяло. 
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Въпреки достатъчно дългия период на съществуване на груповия тренинг, 

до днес няма яснота по отношение на класифицирането му на отделни видове. 

Всеки подход предполага свои критерии и особени цели, структура и 

композиция. Дж. Котлър и Р. Браун (Коттлер и Браун, 2001: 229–238) привеждат 

примери за множество групи не само с различни названия, но и с отличаващи се 

една от друга стратегия и тактика на работа: 

- „Група за срещи” – отнася се към най-неопределената категория, където 

освен тази разновидност могат да бъдат упоменати още „групи на човешките 

отношения”, „групи за разкриване на потенциала”, „Т-групи”, „групи за 

личностно израстване” и т.н.  

- „Тематична група” – за разлика от гореописаната категория тази има 

точен формат, структура, план на работа. Тези групи имат дидактически, 

педагогически характер, не са ориентирани към чувствата и преживяванията на 

участниците.  

- „Група за консултиране” – разновидност на груповата работа, насочена 

първо към решаване на проблеми в междуличностното общуване на 

участниците.  

- „Психотерапевтична група” – отличава се, преди всичко, с целите си, тъй 

като занятията се провеждат с хора с диагнози психоневроза, личностно 

разстройство или психоза.  

- „Група за самопомощ и поддръжка” – отличава се също с цел, която е 

точно отразена в заглавието (самопомощ, поддръжка).  

В болшинството рускоезични справочни издания най-често се 

разграничават следните разновидности на тренинга (Пахальян, 2006: 26): тренинг 

за комуникативни навици и умения; тренинг за личностно израстване; тренинг за 

саморегулация (напр. увереност в себе си); обучаващи тренинги (за конкретни 

категории обучавани: тренинг за професионално-значими навици на персонала 

от съответното учреждение, тренинг за водене на преговори). 

С помощта на различни критерии може да се състави друга класация на 

видовете тренинг. Използвайки критерия цел, И. Вачков разграничава такива 

разновидности на тренинга като: групи за решаване на психологически 

проблеми, групи за психологическо здраве и качество на живот, Аз-групи, СПТ, 

тренингови групи за развитие на самосъзнанието, групи за личностно израстване 

(Вачков, 2005-а: 18). 

В редица съвременни професионални енциклопедии се изброяват 

разновидности на тренинга като: тренинг за себеутвърждаване, тренинг за 

сензитивност (чувствителност) (Психотерапевтическая энциклопедия, 1998), 

тренинг за асертивност, тренинг за междуличностни отношения, тренинг за 

ръководители, тренинг за социални умения (Психологическая энциклопедия, 

2003), тренинг на лидери, тренинг на уменията за общуване, тренинг на 

човешките отношения (Енциклопедия..., 2008: 1282–1286) и т.н. 

Д. Рамендик (Рамендик, 2007: 5) различава следните видове тренинг: 

тренинг за делово общуване, тренинг за продажби, поведенчески тренинг, 

тренинг за развитие на чувствителността, ролеви тренинг, видеотренинг и др. 

Според автора теоретичната обосновка и техниките на провеждане на тренинга 

се развиват интензивно в световен мащаб и днес се открояват три крупни 
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направления: тренинги за личностно израстване, тренинги за общуване, бизнес – 

тренинги (организационно-управленски, корпоративни, делови). 

Оценката на изпълнението на програмата за обучение може да се извърши 

с пет стъпки: 1. определяне на рационалността на програмата; 2. определяне на 

степента, до която програмата поставя ударение на най-важните цели; 3. 

анализиране на промените в обучаваните, т.е. на ефекта на програмите, 

сравняване на резултатите с целите; 4. изследване на общата адаптивност на 

програмата; 5. въвеждане на модификации според изискванията. Обратната 

връзка за оценка на изпълнението може да се осъществи чрез анкети, 

въпросници, тестове, есе, чек-лист, оценъчно интервю и др. (Костова, 2010: 125). 

Според В. Пахалян (Пахальян, 2006: 30–32) тренинговият метод е способ 

за организация на движението (активността) на участниците в пространството и 

времето на тренинга с цел постигане на изменения в техния живот и в тях 

самите. Към основните методи на тренинга се отнасят груповата дискусия и 

играта. Най-дълбок и многостранен анализ на проблема за методите на груповия 

тренинг е представен в трудовете на И. В. Вачков (Вачков, 2005-а). Общото 

представяне на основните способи на работа, прилагани в тренинга, е отразено в 

Таблица 1: 

 

Таблица 1. Най-важни тренингови методи (по И. В. Вачков) 
Основни тренингови методи 

групова 

дискусия 

- според 

равнището на 

организация – 

структурирана, 

неструктурира

на; 

- според 

съдържаниет

о – тематична, 

биографична, 

интеракционна 

игрови методи 

- ситуационно-

ролеви игри; 

- дидактически 

игри; 

- творчески игри; 

- организационно-

дейностни игри; 

- делови игри; 

- имитационни 

игри 

методи, 

насочени 

към 

развитие на 

социалната 

перцепция 

- вербални 

техники; 

- невербални 

техники 

 

методи 

на 

телесна 

терапия 

методи 

на арт- 

терапия 

медитат

ивни 

техники 

 

При построяването на класификацията на тренинговите методи на И. В. 

Вачков се разглеждат възможните типове събития по оста време – пространство: 

събития, случили се до тренинга, случващи се по време на тренинга и 

конструирани за използване след тренинга. Той извежда девет възможни 

съчетания на времевите и пространствените характеристики на събитията и 

обръща внимание на това, че тренингът ще бъде толкова по-наситен, колкото 

повече различни видове събития бъдат представени в него. В съответствие с 

представената класификация се очертават и методите на работа на треньора 

(Таблица 2) (Вачков, 2004):  
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Таблица 2. Методи на тренинга (по И. В. Вачков) 
Типове тренингови 

методи 

Методи, 

реализиращи се в 

психологическото 

пространство 

Методи, 

реализиращи се в 

пространството 

на дискурса 

Методи, 

реализиращи се в 

пространството 

на физическата 

реалност 

Методи на работа с 

минали събития 

1.Метод на 

регресията 

2.Метод на 

обмяната на опит 

3.Метод на 

имитацията 

Методи на работа 

със случващи се 

събития 

4.Метод на 

концентрация на 

присъствието 

5.Метод на 

груповата 

рефлексия 

6.Метод на 

прострояване на 

диспозиции 

Методи на работа с 

конструирани 

събития 

7.Метод на 

символно 

самоизразяване 

8.Метод на 

групово решаване 

на проблемите 

9.Метод на 

операционализация 

  

 Внимание заслужават и други методи на работа в процеса на провеждане 

на тренинга, представени от С. Иванов (Иванов, 2011:154–165): 

 - Анализ на конкретни случаи и решаване на казуси – изразява се в 

обсъждането на определен проблем на някой от участниците в групата. 

 - Проективно рисуване – допринася за себеопознаването и взаимното 

опознаване на участниците, а също и за активизиране на груповите процеси 

между тях, за по-добро осъзнаване на чувствата им, които са преживели в 

миналото или преживяват в момента. 

 - Минилекция – използва се, когато се налага да се представи определена 

базова информация или теоретични разсъждения във връзка с формиралите се 

взаимоотношения в тренинговия процес. 

 - Самообучение– целта му е да стимулира интереса и мотивацията на 

участниците да се самообучават преди, по време и след тренинга. 

 - Психично разтоварване – осигурява висока работоспособност на 

участниците в тренинга чрез използване на различни видове релаксация, 

автогенна тренировка, прогресивна мускулна релаксация, физически 

упражнения. 

 - Индивидуално консултиране – процес на взаимодействие между водещ 

и участник с цел оказване на психологическа помощ на последния. 

 - Демонстрации на модели на изисквано поведение – чрез видеозаписи, 

фотоси, книжни илюстрации и др. 

Наред с основните методи се обособява и група от способи на работа, 

използвани като допълнителни. Към тези допълнителни (спомагателни) методи 

се отнасят и психогимнастическите игри, които могат условно да се обособят в 

следните групи: 

1. Загряващи – имащи за цел да мотивират участниците за по-нататъшна 

работа чрез създаване на съответстващо емоционално състояние. 

2. Разреждащи – използвани за разреждане на натрупалото се напрежение 

и снемане на умората (Вачков, 2004). 

Н. Ю. Хрясчева (Психогимнастика..., 1999: 14–15) определя 

психогимнастиката като „модификация на психодрамата” и изтъква, че в 
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резултат от използването на психогимнастическите упражнения могат да 

възникнат изменения в състоянието на групата като цяло, на отделните нейни 

участници, а така също може да бъде получен материал, чието осъзнаване и 

обсъждане позволява придвижване напред в съдържателен план.  

Разглеждайки груповия тренинг, особено място следва да се отреди на 

функциите на играта в груповия тренинг. Играта е „жива” дейност. Тя не учи, а 

разширява хоризонти, пренася човека в други светове и отношения,  осигурява 

опит за тяхното създаване, избор, построяване. Изисква се специална работа, за 

да се пренесат в живота  игровата дейност и получения в нея опит (Битянова, 

2000). Един от аспектите на играта се разглежда в контекста на нейното 

прилагане в СПТ. Става дума за ситуационно-ролевата игра в тренинга, чието 

значение е свързано с това, че тя предполага опора върху реално събитие, 

случило се с някой от участниците в групата в миналото, наличие на достатъчно 

ясна инструкция, определени по-рано роли, определен (макар и примерен) 

сюжет. Ситуационно-ролевата игра служи като действен метод за моделиране на 

ситуацията, ефективно въздействащ върху социализацията и адаптацията към 

действителността, за неутрализация на стресовите влияния, и следователно, 

може да се прояви като оздравително средство (Вачков, 2004). 

Централно място в груповия тренинг заема интерактивното обучение. 

Терминът „интерактивно обучение” (от англ. interactive learning) е широко 

разпространен в практиката на тренинга и обозначава усвояването на опит от 

участниците (стихийно или организирано), основано на взаимодействие – на 

какво с какво или на кого с кого. Водещият не дава готови знания, но подбужда 

участниците към самостоятелно търсене. В сравнение с традиционото, в 

интерактивното обучение се променя и взаимодействието с треньора: неговата 

активност отстъпва място на активността на участниците, а неговата основна 

задача е да създаде условия за тяхната инициатива (Кларин, 2000). 

Преимуществото на интерактивните игри се състои във възможността за тяхното 

приложение във всички възникващи в групата ситуации и в различни тематични 

и проблемни области. С помощта на интерактивните игри може да се моделират, 

развиват и усъвършенстват практически всички лични и професионални способи 

на поведение. Независимо от специфичната си цел всяка интерактивна игра може 

да бъде разглеждана като повече или по-малко структурирана обучаваща 

ситуация, позволяваща на участниците да развиват ново разбиране за себе си и 

да формират нови модели на поведение. Важна особеност на интерактивните 

тренингови дейности е тяхната способност да мотивират участниците и да 

предизвикват тяхното любопитство.  

В зависимост от целите на тренинга, от неговите разновидности, от 

особеностите на участниците в него и т.н. при формирането на групите се 

съблюдават различни принципи и правила. Всеки автор може да има свой 

„кодекс” от правила и принципи, но техният конкретен състав и количество не 

могат да бъдат универсални, така както при всеки от случаите стоят различни 

цели и груповият тренинг се използва в определен контекст, т.е. решава някакви 

конкретни задачи. Списъкът с правила и принципи би могъл да изглежда по 

следния начин: доброволност, активност, съсредоточеност върху настоящето 

(„тук и сега”), откритост, персонификация и конкретност на изказванията 

(избягване на обобщенията), центриране върху себе си, т.е. отражението на 
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заобикалящия свят започва от самия себе си, конфиденциалност (Пахальян, 2006: 

38). 

Подготовката за груповия тренинг винаги е непосредствено свързана с 

личността на треньора, с уникалността на неговата личност, с неговите 

представи за целите и задачите на тренинга в конкретните условия и 

възможностите му за реализиране на планираното. От тук следва и изводът – 

всеки тренинг се създава от конкретен треньор и се осъществява от него. Нещо 

повече, програмата и сценарият на тренинга се създават за конкретна група. 

Планирането на тренинга започва с определянето на тема, от която 

произтичат конкретните цели и задачи, което на свой ред задава рамките и 

насоката на събиране на необходимата информация и нейната систематизация. 

Естествено при това се опираме на конкретния състав на групата, времевите 

граници, определените от заявителя на тренинга или определените от треньора 

проблеми. Така в съответствие с изведените цели и задачи идва и подборът на 

„инструментариума” и „построяването” на конкретни психотехники при 

създаването на сценария.  

Процесът на организация на конкретното тренингово занятие е описан в 

много източници. Важно е да се разбере, че във всеки от тях е представен 

авторски вариант, който винаги е неповторим, още повече, когато се прави опит 

той да бъде възпроизведен от друг (пак там: 46–47). 

Когато се говори за пространствена организация на тренинга се има 

предвид разположението на участниците. Най-разпространената форма на 

пространствена организация на участниците в тренинга е кръгът. Но има такива 

видове тренинги, където кръгът може въобще да не се използва. Отговорите на 

въпроса: „Защо кръг?” са много. Като правило, тази форма на разположение 

създава за всички участници възможност да бъдат лице в лице един с друг. В 

определен смисъл кръгът е най-удобната форма за общуване, в която всички 

участници са еднакво отдалечени и т.н. Но в процеса на работа на тренинговата 

група треньорът постоянно променя формата на пространствената организация, 

така както изискват условията за решаване на различни задачи, поставени пред 

участниците (пак там: 48). 

Д. Рамендик (Рамендик, 2007: 12) препоръчва, ако няма подходящо 

помещение, занятието да се проведе в зала. Ако има маси, те могат да бъдат 

поставени до стената, а столовете да се разположат в кръг в центъра. Освен това 

са необходими места, където участниците да могат да работят по двойки или в 

групи по трима-четирима човека. В кръга трябва да бъдат 10–15 човека, в краен 

случай – 20. Ако участниците са повече, могат да се разделят на две подгрупи: 

докато едната изпълнява задание в кръга, втората наблюдава или изпълнява 

друга задача по двойки или в малки групи. След това те си сменят местата. После 

може да се проведе общо обсъждане.  

Една от най-важните страни на организацията на груповия тренинг е това, 

което в училище се нарича „разписание на занятията”. Тук няма единство на 

мненията, тъй като много зависи от конкретните условия, от изискванията на 

заявителя на тренинга и т.н. Разглеждайки проблема за организационните 

условия за провеждане на тренинг за учители, В. А. Ясвин (Ясвин, 2001) 

използва понятието „режим” и счита, че за СПТ е най-подходяща ежедневна 

форма от 6-часови занятия в рамките на една седмица (30–36 часа). Практиката 
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за провеждане на тренинг с учителите след работа той счита за неефективен, 

дори повече, дискредитиращ самата идея за тренинга. Ясвин смята също (а това е 

мнението и на автора, доказало се в практиката при провеждане на тренинги с 

педагогически специалисти – б.м.-А.В.), че в работата с учителите е възможно 

провеждането на тренинг-маратон. В този случай се използват два или три 

почивни дни, в които занятията продължават по 10 часа дневно. Ефективна е и 

организацията на занятията при провеждане на седмичен 30-часов тренинг, а по-

късно за участниците от групата да бъдат организирани „групи за срещи”, които 

могат да се провеждат два пъти в месеца. 

Санитарно-хигиенните норми, психологическите изисквания и 

техническите условия предвиждат следното: 

1. Помещението за провеждане на занятието трябва да бъде просторно и 

достатъчно вентилирано, звукоизолирано и разположено на място, осигуряващо 

отсъствие на случайно външно вмешателство и препятствия пред работата; 

желателно е всеки участник да разполага с не по-малко от 5 кв.м. 

2. Не се препоръчва тренингъг да се провежда в същото помещение, където 

участниците провеждат други мероприятия. 

3. 10–15 - минутните почивки да се правят през 2,5 часа. Конкретното 

време за прекъсванията на работата зависят от равнището на завършеност на 

изпълнението на един или друг блок от програмата, от възрастта и 

възможностите на участниците. 

Разглеждайки дадения проблем, можат да се направят следните препоръки 

относно минимума оборудване: стол и маса за всеки участник, дъска (стенд за 

поставяне на плакати или флип-чарт), цветни моливи или флумастери, листове 

хартия или картон, екран или монитор, компютър или интерактивна дъска, CD 

и/или DVD – плеър, аудио- и/или видеозаписи, щори на прозорците, фотоапарат 

и/или видеокамера и др.  

Организационните условия предполагат не само определени изисквания 

към средата, в която се провежда тренинга, но и към групата. Важно условие в 

работата е обемът на групата. Специалистите отбелязват, че това зависи от 

целите и задачите на работата, но в болшинството от случаите става дума за 

такива оптимални параметри като не повече от 30 участници. Тук би действало 

следното правило: колкото е по-голям размерът на групата, толкова повече 

специалисти се включват в подготовката и провеждането на работата. Като 

правило с група, надвишаваща 30 човека, работят повече от един треньор 

(Пахальян, 2006: 51). 

Друг аспект, свързан с групата, са изискванията към участниците. Става 

дума преди всичко за тяхната личностна готовност и характер на мотивацията. 

На първо място основно изискване към участника в груповия тренинг е неговото 

психично здраве: член на тренингова група може да бъде всеки психически здрав 

човек, чиято психологическа защита е ниска, а способността му за научаване – 

достатъчно висока (Джонев, 1996: 151). Доброволността на участието също е 

необходимо професионално-етическо изискване. Не следва да се изисква от 

хората обезателно да присъстват на тренинговите занятия. Друг, не по-малко 

важен аспект от изискванията към групата, е нейният състав. В зависимост от 

поставените цели групата може да бъде хомогенна или хетерогенна (Пахальян, 

2006: 51-52).  
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Работата над програмата (сценария, дизайна) на тренинга е построена 

върху определен професионален светоглед на автора. Както беше отбелязано по-

горе, всичко започва с определянето на темата и целта. Именно те задават цялата 

логика на основното съдържание на тренинга. Всеки от специалистите, опирайки 

се върху определена концепция, определя целите, задачите и предмета на работа, 

формира основното съдържание на груповата работа в зависимост от своя опит, 

цели и конкретни задачи (Пахалян, 2006: 54). Всяка програма има свой обем. 

Обикновено оптималните времеви граници на тренинговата програма са в 

границите от 24 до 72 часа. В голяма степен това се определя от целта и реалните 

обстоятелства.  

Важен е въпросът и за структурата на тренинговото занятие. По мнение на 

И. В. Вачков (Вачков, 2005-b: 22), пристъпвайки към работа, треньорът определя 

в детайли кръга от такива проблеми на участниците, чрез който да създаде 

своеобразна „психологическа матрица”, позволяваща да се определи основното 

съдържание на тренинга, да се подберат едни или други упражнения, задания, 

ситуации и т.н. Всичко това става основание за създаване на определен 

алгоритъм за реализация на програмата на тренинга. В съдържателен план 

тренинговото занятие може да се представи като отделни блокове, 

последователно реализиращи се в процеса на решаване на поставените задачи по 

пътя към постигането на целите (Вачков, 2004). 

Разглеждайки проблемите по провеждане на тренинга, в него се  

обособяват етапи като (Битянова, 2004: 13-15): 1) ритуали за приветствие; 2) 

загряване; 3) рефлексия на миналото занятие; 4) въвеждане в темата на 

днешното занятие (в основното съдържание). 5) упражнения и процедури, 

позволяващи да се усвои основното съдържание на занятието – „ядро на 

тренинга” (основния етап); 6) рефлексия на проведеното занятие – етап на 

анализ, обсъждане на резултатите; 7) домашна работа или „мост” към 

следващата среща; 8) ритуали за сбогуване. 

Според Д. Рамендик (Рамендик, 2007: 9–10) учебният курс включва две 

взаимосвързани, но различни части: информационно-теоретична и тренингова. 

Теоретичната част може да се проведе под формата на обичайни лекции или 

семинари. Тя трябва да бъде относително неголяма – 10 – 12 часа (при общо 40 

часа за целия курс). Те могат да се проведат в началото на курса, но по-добре е 

да се разбият на два-три блока, всеки от които предхожда няколко близки по 

съдържание тренингови занятия. Основната част от времето на курса е 

целесъобразно да се посвети на тренинга, в хода на който се провеждат: 

тестиране, загряване, изпълнение на задания, ролеви игри и обсъждания. 

 Групова динамика като едно от централните понятия в груповия тренинг 

е въведено в социалната психология от К. Левин в първата половина на ХХ век. 

Впоследствие това понятие става централно и в практиката на груповата работа. 

Общото разбиране на този феномен се свежда до това, че той се разглежда като 

„...съвкупност от вътрешногрупови социално-психологически процеси и явления, 

характеризиращи целия цикъл на жизнена дейност на малката група и неговите 

етапи” (Психотерапевтическая энциклопедия, 1998: 99). 

 Провеждайки анализ на проблема за груповото консултиране, Дж. Котлър 

и Р. Браун (Коттлер и Браун, 2001: 250–254) представят свое виждане за стадиите 

на груповия процес. Те отбелязват, че всяка група преминава през пет отделни 
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стадия на развитие: стадий на формиране, начален стадий, преходен стадий, 

работен стадий, стадий на завършване. 

Идеалният модел на развитие на групата, по мнение на К. Фопел (Фопель, 

2004), изглежда по следния начин: Стадий 1 – ориентация; Стадий 2 – 

конфронтация и конфликт; Стадий 3 – съгласие, сътрудничество и компромис; 

Стадий 4 – интеграция на личните потребности и изискванията на групата. 

За последващия анализ  е важно определянато на критерии за оценка на 

тренинга и неговата ефективност. За ефективността на тренинга се съди по това 

доколко съвпада ефектът с поставените цели и разходи. Един от известните 

подходи, приемащ се доскоро за оценка на ефективността на тренинга, е схемата 

на Д. Киркпатрик. Тук се разграничават четири равнища на оценка на 

ефективността на тренинга: равнище на реакции на участниците в тренинга; 

равнище на придобиване, усвояване на знания и умения в края на тренинга, 

формиране на нагласи; равнище на поведение след тренинга, „извън пределите 

му”; равнище на резултатите за организацията (Методы..., 2004). 

Болшинството специалисти отбелязват, че най-важните показатели за 

ефективността на тренинга като цяло е достигането на поставените цели. В 

качеството на конкретни показатели за успешността на проведения тренинг 

могат да се приемат динамичните характеристики на следните групови 

параметри: характер на отношенията в групата; психологически климат в 

групата; личностни изменения у участниците (Пахальян, 2006: 84). 

Значими за личностно-професионалното развитие и усъвършенстване на 

компетентностите на участниците в тренинга са положителни ефекти от него 

като: развитие на вътрешната и външната свобода; повишаване на самооценката 

и увереността в собствените сили и възможности; развитие на въображението и 

креативността; повишаване на активността и ангажираността. 

Изискванията към треньора – водещ на тренинга, са един от аспектите на 

проблема за ефективността на тренинга. Разглеждайки този проблем, И.В. 

Вачков (Вачков, 2005) обръща внимание на това, че именно личността на 

водещия (а не нивото на професионалната му подготовка или подхода, който 

проповядва) е най-важният фактор, определящ успешността или неуспешността 

на тренинга или както самият той отбелязва, психологическият тренинг е работа, 

в която „личностното вложение” играе първостепенна роля. 

Анализът на специализираната литература показва, че болшинството от 

авторите, разглеждайки въпроса за изискванията към водещия, за мястото и 

ролята на треньора, отбелязват зависимостта на неговите ролеви позиции от 

целите на тренинга. В този контекст се извеждат такива негови функции като: 

експерт, еталон, ръководител (треньор, обучаваща фигура и т.н.), аналитик, 

коментатор, посредник, „един от нас”, равен с всички участници и т.н. Т. 

Високинска-Гонсер предлага такива роли на водещия на групата като: 

технически експерт, инициатор, дидактик, опекун, другар, доверител 

(Высокиньска-Гонсер, 1990: 160–171). 

Анализирайки проблема за изискванията към треньора, не трябва да се 

подминава такъв традиционен въпрос като стила на ръководство на групата. Тук 

специалистите използват както класическата класификация на стиловете на 

управление на малката група: авторитарен, демократичен, снизходителен, а така 
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също и понятия, заимствани от практиката на психотерапевтичната работа – 

директивен недирективен. 

Няма единство на мненията и по отношение на характеристиките на 

личността на груповия треньор, макар че анализът на различните гледни точки 

показва наличие на достатъчно много съвпадения в извеждането на конкретните 

свойства. В. Т. Кондратенко и Д. И. Донски (Кондратенко и Донской, 1993: 379) 

отбелязват, че за да бъдеш неформален лидер, трябва да притежаваш определени 

личностни качества. Така например К. Рудестам (Рудестам, 1993: 50) за 

специфични лидерски качества счита: ентусиазъм, умение да се убеждават и 

подчиняват околните, увереност в себе си и ум. Той пише за това, че 

ръководителите на групите трябва да бъдат отчасти артисти, отчасти учени, 

съчетаващи чувства и интуиция с професионални знания за методите  и 

концепциите. Така също той обръща внимание на следното: „Ефективното 

ръководство на групата предполага правилен избор на стила на ръководство и 

широк спектър от творчески умения”. 

Дж. Котлър и Р. Браун (Коттлер и Браун, 2001: 258–259), коментирайки 

въпроса за специфичните навици на водещия, представят следните 22 навика: 

активно слушане, преформулиране, проясняване, сумиране (правене на 

равносметка), задаване на въпроси, интерпретация, конфронтация, отражение на 

чувства, поддръжка, емпатия, фасилитация, иницииране, поставяне на цели, 

оценка, предоставяне на обратна връзка, предоставяне на съвети, защита, 

себеразкриване, моделиране, свързване (съгласуване, координиране), блокиране, 

завършване. Д. Кори и неговите сътрудници препоръчват на водещите да 

обръщат внимание на себе си, да се учат да се доверяват на себе си, да не 

забравят, че са модел на поведение и че моделират както своето, така и 

поведението на участниците в групата (Кори и др., 2001: 30–33). 

Важен е и въпросът, свързан със саморазкриването на водещите по време 

на тренинга. Ъ. Ялом (Ялом, 2000: 147–151) счита, че то е абсолютно 

необходимо за осъществяването на процесите на взаимодействие и трябва да 

бъде инструмент, с помощта на който да се постигат груповите цели „тук и сега”, 

като се поощряват членовете на групата за работа. Освен това чрез 

саморазкриването водещите си осигуравят известно разтоварване и от своето 

емоционално напрежение. 

 Особено важен е въпросът за етичните проблеми в професионалната 

дейност, възникващи при провеждането на груповия тренинг. В основата на 

професионалната дейност на специалиста лежат не само права и задължения, 

определени в нормативни актове, но и своеобразен „кодекс на честта”, какъвто 

съществува във всяка професия. 

А.Ф. Бондаренко (Бондаренко, 2000: 39–40), анализирайки литературата и 

обобщавайки опита на специалистите, формулира редица етични стандарти, 

следването на които е задължение на професионалиста: 

- уважение към личността, човешките права, свободи и достойнство; 

- професионална компетентност; 

- съвестност, доброжелателност и безусловна нагласа към благото на 

клиента; 

- конфиденциалност, т.е. запазване на личната тайна на клиента; 
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- избягване на физически контакт с клиента (освен предвидените 

технически или процедурни манипулации), ограничавайки се с приетите в 

обществото изрази на приветствие (ръкостискане, поклон и т.н.); 

- избягване (по възможност) на социални контакти с клиентите, ако 

последните не са част от процедурите за съвместна работа; 

- манипулиране на клиентите; 

- предизвикване на необосновани очаквания или превишаване на 

пределите на собствените компетенции. 

Като всеки метод, тренингът има своите преимущества и несъвършенства. 

Особено значими за личностното и груповото развитие са онези специфични 

особености на тренинга, които го отличават от традиционните форми на 

обучение: 

1.Тренингът способства не само за по-бързото получаване на 

допълнителни знания (най-вече в областта на педагогиката и психологията), но 

преди всичко формира способност и готовност у човека бързо и без стрес да 

променя своето поведение в нова и сложна обстановка. 

2. Уменията и навиците, придобити в тренинга, се съхраняват и проявяват 

по-ефективно. 

3. В много кратки срокове участниците в тренинга могат да придобият 

опит в еквивалентни ситуации, необходим им за ефективното осъществяване на 

професионалната им дейност. 

4. В тренинга по-бързо се активизира мотивационната сфера на личността 

и нейното адекватно отношение към действителността, а така също и с по-бързи 

темпове се постига емоционална стабилност. 

5. Тренингът създава предпоставки за по-доброто съхраняване на 

емоционалния тонус на човека. 

6. Тренингът дава импулс за развитие, формира навици за самостоятелна 

работа, обновява мисленето, променя гледните точки и нагласите. 

При осъществяване на тренинга следва да се имат предвид и неговите 

основни несъвършенства: 

1.Групата способства за създаването на уникален, необичаен стил на 

общуване, който не съответства на стила на общуване, приет в ежедневието. 

Преходът на участниците към обичайния живот може да бъде болезнен и да 

възникне известна дезадаптация за определен период от време. Това състояние 

може да породи различни поведенчески и емоционални реакции у индивида (от 

изразяване на крайна нетърпимост към поведението на околните до объркване, 

изолация и оттегляне в себе си). 

2. Човекът се превръща в един вид „зависим“ от групите, у него се развива 

потребност от участие в различни видове групи, тъй като именно там той намира 

онази атмосфера и стил на общуване и взаимоотношения, онова чувство на 

безопасност и комфорт, които не може да открие в реалния живот. 

3. В групата може да се формират нови ценности, нагласи, възгледи, 

вярвания, поради което при връщането на участника към реалния живот може да 

възникне разочарование от това, че близките му не оценяват възникналите в него 

изменения, не споделят промените в ценностната му система и самите те не се 

променят. 



28 

 

4. Възможни са т. нар. „психологически изгаряния“ в групата, които могат 

да предизвикат промяна в личността в различни посоки, а това увеличава 

вероятността от психологическа травма. 

5. Някои участници може да повярват в пълната приложимост на 

груповите методи в ежедневието. Използването на вътрешногрупово поведение в 

реалния живот, без да се взема предвид ситуацията, може да доведе до 

неадекватно възприемане на индивида от другите, да създаде чувство на 

уязвимост у него в случай на саморазкриване. 

Намаляването на ефектите от евентуалните психологически травми зависи 

преди всичко от професионализма и майсторството на водещия на груповия(а 

така също и организационно-управленския) тренинг. 
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ABSTRACT: Social skills are behaviors that are effective in situations of social 

interaction. Each situation requires a certain sequence of answers to these requirements, so 

that the result is a conflict-free situation. These are skills for interaction, impact and 

communication with the world around us, avoiding conflict and social disharmony. The lack of 

response skills and strategies leading to successful relationships is considered a deficit in 

social skills and their development and improvement is key to the integration of children with 

autism spectrum disorders into society. 
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Аутизмът е генерализирано разстройство на развитието, с ранно начало – 

преди три-годишна възраст и се проявява под формата на атипично 

функциониране в три области – социални взаимоотношения, комуникация и 

поведение [1:6]. В някои случаи нарушенията в социалните взаимоотношения 

могат да бъдат забелязани още след раждането, но много често това се случва 

при тръгването на детска градина или училище, т.е. в случаи на високи социални 

очаквания от страна на детето. Това налага търсенето не само на логопедична 

помощ за развитие и стимулаиране на комуникацията, но и с цел подобряване на 

социалните умения. В настоящия доклад са разгледни следните стратегии за 

подобряване на социалните умения – социални истории, видеомоделиране и 

т.нар. насочващи процедури. 

Концепцията за социални истории е създадена от Карол Грей през 1991 г., 

за да се употребява както в работата с деца, така и с възрастните с аутизъм. Тя се 

надява, че ще им помогне при различни социални ситуации. Въпреки че нейната 

целева аудитория са хора с разстройство на аутистичния спектър (ASD), Грей го 

е създала специално за тези с по-високи комуникационни умения. Днес 

използването на социални истории се разшири за всички видове ученици, 

включително тези със значителен комуникационен дефицит.  

Често използван и взаимнозаменяем термин за тези истории е Comic Strip 

Conversations. Терминът идва от визуалното сходство с комикс. Таблото за 

разкази има една и съща визуална настройка, но авторът има предимството да 

избере тона на историята. Оформлението на разказвачите позволява на всяка 

част или стъпка да има своя клетка, което означава, че всяка клетка е собствено 
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парче от историята. Освен това създава по-управляем продукт за учениците, 

които го използват [5]. 

Социалната история е често използвана и емпирично подкрепена стратегия 

за преподаване на социални умения на млади хора с нарушения от аутистичния 

спектър. Тя представя социални умения и правила за децата под формата на една 

кратка история. Използват се за преподаване на редица съставни умения, като 

например започване на взаимодействия, като преходи, играене на игра и 

говорене с подходяща сила и интонация. Социалната история може да включва и 

картинка на дете, изпълняващо задачата, за да му осигури визуални ориентири. 

Социална история също така се включва и в стратегията за видеомоделиране. В 

тези интервенции видеото изобразява как човек чете историята и след това 

възрастен или дете демонстрира умението. Когато се използва социална история, 

тя се използва заедно с поведенческа репетиция. Социалната история се 

употребява, за да се въведе умение или концепция и след това следва 

поведенческа репетиция, така че детето да може да практикува уменията. Тя се 

концептуализира за решаване на социалното мислене (т.е. декларативно знание) 

и поведенческа репетиция за решаване на социалното поведение. 

Поведенческата репетиция е ефективен подход за преподаване на социални 

умения, които дават възможност за положителната им практика. Репетицията 

включва изиграването на ситуации или дейности в структурирана среда за 

практикуването на новопридобитите умения и стратегии или на вече научени 

умения, с които детето среща трудности при изпълнението им. Използва се също 

така за преподаването на различни умения за взаимодействие, особено тези, 

свързани с инициирането, отговарянето, както и за прекратяването на 

взаимодействията. В действителност, всяко нововъвеждано или научено умение 

се комбинира с поведенческа репетиция. В един сценарий е необходимо детето 

да започне разговор с друг човек, който се занимава с отделна задача. Вследствие 

на това то ще трябва да поиска да се присъедини или да поиска другия човек да 

се присъедини към неговата дейност. Репетицията позволява на детето да  

изпълни умение или поведение без напрежението и тревогата, така че понякога 

са свързани с реални ситуации и позволява практиката на механиката на 

движение чрез различни поведенчески повторения. Репетиционните дейности 

могат да се извършват с възрастни или с други деца като участници. 

Повторението е ключов аспект на репетицията, тъй като е завършило с 

безгрешно (или поне положително) изпълнение. Добре е да се правят по 3 

повторения на наученото умение. Когато детето е в състояние да изпълнява 

умението на репетиция, след това вече може да му се даде възможност да го 

приложи в реални ситуации с хора, различни от терапевтите. Също така му се 

осигурява насочване, колкото е необходимо за извършване на умението успешно 

[4]. 

Можем да създадем сами подходяща социална история за дадена личност и 

нейните конкретни затруднения в заобикалящата го среда. 

Социалната история е предназначена да бъде поучителна и безопасна, така 

че е важно да не правите типичен комикс или твърде сложен от историята. Има 

няколко съвета, които трябва да имате предвид, когато съставяте социална 

история: 

 Започнете с цел в ума; 
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 Изберете конкретна ситуация; 

 Поддържайте положителен тон; 

 Използвайте прост език. 

 

Започнете с цел в ума 

Написването на социална история изисква специално внимание, защото 

основата на историята идва от гледната точка на индивида, изправен пред 

социално предизвикателство. Определете целта на историята, преди да 

започнете:  

• Какъв проблем искате да решите? 

• Има ли ситуация, която я кара да действа или да се срине?  

• Има ли сценарий, от който той се опитва да избяга?  

• Планирани ли са промени в рутината? 

Отговорите на въпроси като тези са чудесни теми за социални истории. 

Намирането на основния проблем може да изисква малко по задълбочено 

проучване чрез анкетиране на учители, приятели, родители и други с уникален 

поглед върху социалното препятствие. След като идентифицирате проблема, 

можете да потърсите начини за неговото преодоляване. 

 

Изберете конкретна ситуация 

Социалните истории разказват историята на конкретни ситуации. Ако 

човек има силно безпокойство от промяна в рутината, изберете една ситуация 

(например среща със зъболекаря) и създайте проста, но подробна история. 

Подробната история се фокусира върху няколко основни момента: 

• Социални реплики; 

• Подходящи социални отговори; 

• Какво могат да видя/чуят/почувстват по време на събитието; 

• Какво да очакваме други хора да кажат/направят; 

• Какво може да се очаква от тях и защо. 

За Сара неочакваният шум от автобуса беше труден за обработка и тя не 

беше сигурна какво да каже на децата или на шофьора. Една проста история й 

помогна да предвиди нормалния шум в автобуса, даде предложения за поздрави 

към шофьора и учениците и аплодира усилията й да предприеме стъпката за 

возенето в автобуса.  

 

Поддържайте положителен тон 

Целите на използването на социална история са създаване на по-голяма 

социална осъзнатост, предлагане на ниво на комфорт и познаване, а понякога и 

предугаждане на възможно поведение и връзки. Насърчете по-положителни 

перспективи и по-ниски социални тревоги, като покажете на индивида, че е 

успешен и социално ангажиран. При истории, които се занимават с ежедневните 

жизнени умения, акцентът е върху индивида и овластяването им да предприемат 

действия за себе си. Социалните истории, които включват взаимодействие с 

други хора, трябва да бъдат достъпни и успокояващи. И в двата случая 

използвайте позитивен език, за да гарантирате, че човек се чувства в безопасност 

и може да бъде успешен. 
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„Целта на социалната история е да споделя точна информация, 

използвайки процес, формат, глас и съдържание, което е описателно, смислено 

и физически, социално и емоционално безопасно за аудиторията. Всяка социална 

история има общ пациент и успокояващ тон." 

Карол Грей 

 

Използвайте прост език 

Поддържайте езика прост и в настоящото време, разграждайки сценария на 

толкова малки стъпки, колкото е необходимо. Бъдете много конкретни с 

възможни действия и фрази. Колкото повече информация, толкова по-добре, но 

все пак поддържайте езика основен. 

Има четири типа изречения, използвани за разказване на самата социална 

история: 

 Описателни изречения – това са отговори на въпросите: 

• Кой участва? 

• Къде се развива сценарият? 

• Какво се случва? 

• Защо сме тук? 

 Перспективни изречения – дайте представа за това как се чувстват 

другите или какво мислят другите. 

Например "Другите деца в автобуса се вълнуват от училище и се радват да 

виждат Сара всяка сутрин!" 

 Директивни изречения – предоставете предложения за отговор, 

специфични за индивида, използвайки историята. 

Давайте нежни указания като „Сара се опитва да ...“ 

 Контролни изречения – използвайте като напомняне, за да си 

припомните информацията в социалната история. 

Социалните истории се предлагат в толкова дължини, стилове и 

разновидности, колкото има и теми. В зависимост от възрастта на лицето, 

използващо историята, тя може да включва снимки за индивида или за 

действителни места или обекти за справка. За по-големи деца или възрастни 

могат да се използват по-сложни снимки, но имайте предвид необходимостта от 

опростяване. Изображенията с натоварен фон или сложни детайли може да ви 

разсейват и да отнемат от цялостния урок на историята. Когато се съмнявате, 

направете го по-опростен. 

Споделянето на социалната история е много важно. Най-доброто време за 

представяне на социална история е когато нивата на вълнение са ниски и 

фокусът може да остане висок. Като човек прочете или представи историята на 

семейството и приятелите създава положителна връзка със сценария. Развитието 

на увереност е ключът към успеха на социалната история при преминаването на 

предизвикателство, така че въвеждането на социална история след отрицателно 

преживяване може да се разглежда като наказание за лошо поведение, а не за 

постигане на положителна цел. И тъй като естеството на социалните препятствия 

може да се промени, така и вашата история може да се променя според нуждите 

[5]. 

Друго много полезно приложение на социалните истории би могло да бъде 

при работата върху развитието и подобряването на уменията за самообслужване. 
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3.2. Видеомоделиране 

Употребата на моделиране или наблюдението, описано от Алберт Бандура 

през 70-те години на XX век, показва, че децата развиват умения чрез имитиране 

на действия, наблюдавани при изпълнението им от други лица. Основавайки се 

на модела на Бандура за социално научаване (социално-когнитивната теория – 

СКТ), автори откриват, че деца със специални потребности (от аутистичен 

спектър, с интелектуални затруднения) учат ефективно чрез копиране на 

наблюдаваното поведение на друго дете от семейството, видеофилм, реклама и 

т.н. Чрез наблюдение децата интегрират сложни модели на поведение в социална 

среда. Видеомоделирането (ВМ) е технология, чрез която се усвояват желани 

поведения на деца и ученици със специални потребности. 

Видеозаписите дават възможност за придобиване на целево поведение като 

ежедневни умения и умения за самообслужване (пазаруване, миене на съдове, 

приготвяне на храна, хранене, пране при лица с интелектуални затруднения и 

аутизъм). Предимствата на тази технология се свързват с:  

 възможността продуктът да бъде ползван многократно не само от едно 

дете или ученик; 

 не изисква много време за изготвянето му;  

 развива когниция и умения за комуникация, поведение и социално 

взаимодействие с връстниците;  

 повишава самостоятелността и адаптивността на индивида. 

Съществуват шест вида технологии, свързани с използване на видеозаписи, 

са обсъждани в литературата:  

а) видео обратна връзка; 

б) основно видеомоделиране;  

в) самостоятелно видеомоделиране;  

г) видеомоделиране от собствена гледна точка;  

д) видео с цел;  

е) компютърно базирани видеоинструкции. 

Сега ще разгледаме три от тези видове технологии: на основно 

видеомоделиране; самостоятелно видеомоделиране и видеомоделиране от 

собствена гледна точка. 

 Основното видеомоделиране включва запис на участник, различен от 

обучаемия (т.е. родител, учител, приятел, сиблинг), в умението или поведение, 

които се целят. След това видеозаписът е предоставен за гледане от учащия се на 

по-късен етап и се осигурява визуален модел на това, което се очаква от него/нея. 

Развива: функционална игра; символна игра; ежедневни активности, 

умения за самообслужване. 

 Самостоятелното, или автовидеомоделирането, цели развитието на 

социални, комуникативни умения, поведение. Реализира се в две форми в 

зависимост от желанието на детето: 

• Запис на поведение по сценарий (по-малко кадри, по-висок контрол над 

процедурата, по-точни инструкции); 

• Запис на естествено поведение (осигурява по-голяма валидност). 

Участниците могат да бъдат както възрастни, така и деца. Необходимо е 

допълнително обучение, тоест повече време за изработване на проекта [3]. 

Намесата, свързана с видеомоделирането, обикновено включва индивидуално 
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гледане на видео демонстрация на положително поведение и след това 

поведението се имитира по модела. Видео себемоделирането (VSM) е 

специфично прилагане на видеомоделиране, в което лицето се учи от гледане на 

собственото си поведение. Резултатите от мета-аналитично проучване показват 

[3], че видеомоделирането и VSM са високо ефективни стратегии за намеса за 

справяне със социално-комуникативните умения, поведенческото 

функциониране, както и функционалните умения в детство с ASD. В програмата 

на социалните умения на Съвета за изследване на социалните науки (SSRC), 

всяка сесия се записва на видео и намесата на VSM се прилага в почти всяка 

сесия за преподаването на различни социални умения. В програмата на SSRC 

работят два типа VSM интервенции: положително самонаблюдение (PSR) и 

задаващи видеа. PSR се отнася до лица, виждащи се успешно ангажирани в 

поведение или дейност, която в момента е в поведенческия им репертоар. 

Положителното самонаблюдение може да се използва с нискочестотни 

поведения. В PSR интервенциите, индивидът се записва, докато е ангажиран с 

нискочестотно поведение (например за започване на взаимодействие с 

връстниците) и след това се показва видео на поведението, което трябва да бъде 

приложено. Задаващо интервенции видео се използва, когато индивидът 

притежава част от целевите умения в поведенческия си репертоар или изпълнява 

умението на по-ниско ниво на майсторство или автономия. В задаващите 

интервенции хората успешно се наблюдават, независимо че представят умения, 

които в момента те не могат да изпълняват самостоятелно. Това се постига чрез 

техника, скрита подкрепа. Например детето е насочвано от терапевт да покани 

един другар да се присъедини към неговата дейност или детето може да бъде 

подканено да отговори на поканата на друго дете. Тогава терапевтичното 

насочване се редактира (т.е. скрива) така, че когато детето гледа видео сегмент, 

то се вижда като самостоятелно и успешно изпълнява поведението. Скритите 

интервенции за подпомагане са най-често използвани в VSM интервенциите на 

SSRC [2]. 

 Видеомоделирането от собствена гледна точка наподобява основното 

видеомоделиране. Включва заснемането на човек, различен от учещия се 

(например родител, сиблинг, учител, връстник), ангажиран в определеното 

умение или рутинно действие. Заснемащият улавя точно това, което учещият се 

ще види през своите собствени очи, докато демонстрира умението или рутинното 

действие. Заснема само това, което учещият се вижда през собствените си очи, 

лесно е да се контролира броят на разсейващите обекти във видеото. Това 

позволява на учещия се да гледа, без да се налага да разпознава важната 

информация.  

В детска възраст, прилагайки ВМ като подход за развитие на ежедневни 

активности, се постигат резултати, свързани с повишаване на: 

– вниманието върху активността;  

– уменията за социална интеракция – (отговаря на името си, поздрав, 

изчакване на ред  и други);  

– уменията за основна функционална игра;  

– креативността; своевременната имитация на елементарни действия с 

предмети; независимостта в дневните активности (хранене, обличане, тоалет);  



36 

 

– лесното преминаване от една активност към друга; употребата на 

функционалната комуникация по време на дневни активности; независимото 

иницииране на активности; позитив- ната емоция по време на специфичните 

активности; използването на предметите по предназначение (молив, лъжица, 

ножици);  

– безопасното поведение извън дома (за ръка – на улицата). 

Тази технология се отразява и върху редуцирането на: 

– Тревожността от дневни активности (каране на велосипед, посещение 

при лекар/зъболекар); 

– Неприемливо поведение по време на дневните активности. 

 За да създадем видеозапис за някои от разгледаните видове, е необходимо 

спазването на десет стъпки: 

1. Идентифициране на умение или активност, които да бъдат цел – 

очаквано за възрастта и способностите на детето; 

При определянето на целта на видеото се взема предвид, че при някои от 

видеозаписите детето ще бъде актьор. Умението или поредицата от умения, 

които да бъдат постигнати, е необходимо да са съобразени с потенциалните 

възможности на детето. Очакваният резултат е важно да включва поведение, 

което е присъщо на други деца в близка възраст до тази на детето с аутизъм. 

Например подходящо е да се научи едно дете на четири години да си мие ръцете 

самостоятелно, но не е подходящо да очакваме от същото дете устойчивост и 

концентрация на вниманието, равняващо се по време на 45-минутен урок. 

2. Идентифициране и събиране на необходимото оборудване; 

Определяне и набавяне на необходимите материали. Създаването на видео 

от този тип ще бъде много по-лесно, ако предварително се определи и се съберат 

необходимите материали. На първо място се планира присъствието на основния 

актьор, детето. Ако се създава видео, в което детето ще се нуждае от помощ, за 

да извърши планираното действие, е добре при заснемането му да се включат 

двама възрастни: един – за да работи с камерата, и друг – който да помага на 

детето. 

В зависимост от целта на видеото и нивото на независимост на детето 

присъствието на втори възрастен може да не е необходимо – това просто трябва 

да се планира предварително. Също така може да е необходимо да се набавят 

визуални материали. Например ако целта е детето да усвои как да си мие зъбите 

или как да се облича, могат да бъдат включени картини с необходимите стъпки.  

За да бъдат заснети необработените сцени, е необходима видеокамера. 

Освен това всяко видео от този тип се нуждае от корекция, така че ще бъде 

необходим и софтуер за редакция на видео. При набавянето на необходимите 

материали за видеото не трябва да се забравят предметите, които детето ще 

използва във видеото (играчки). Добре е също така да се помисли как видеото ще 

бъде показано на детето. Тук възможностите са много – телефон, таблет, 

телевизор. 

3. Цялостен анализ на задачите за уменията и събиране на изходните 

данни – всяка активност отделно; 

На този етап се откриват най-малките елементи на умението или 

поредицата от уменията, които се цели да бъдат постигнати. Преди заснемането 

на видеото или започването на опитите за промяна на поведението на детето е 
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добре да бъдат събрани изходни данни. Това означава да бъде наблюдавано 

детето, за да се установят компетентностите му. В зависимост от видеото детето 

ще бъде актьор и е важно да се знае какво може то и от каква подкрепа ще се 

нуждае. 

4. План за заснемане на видеото; 

Преди заснемането на видеото е добре да се създаде план за това. На първо 

място е добре да се избере видът на видеомоделирането, което ще бъде 

използвано. След това е добре да се създаде сценарий на видеото, който да 

включва всички реплики и действия на актьорите във видеото. Например: 

• Уменията включват ли поведение, предполагащо манипулиране с ръце 

и/или зрителен контакт? 

• Детето достъпно ли е за видеозаснемане? 

• Детето в състояние ли е да демонстрира очакваното поведение, с 

минимална 

подкрепа от възрастен? 

 Основно видеомоделиране (BVM) 

• Подходящо за увеличаване на независимостта в ежедневието; 

• Подходящо за намаляване на тревожността (ако VSM не е опция); 

• Подходящо за въвеждане на нови умения, които детето не може да 

осъществи без сериозна подкрепа от възрастния, защото детето не е необходимо 

за заснемането; 

• Повечето видеоклипове могат да бъдат използвани  от много деца, а не 

само от детето, за което е създадено; 

• Понякога се изисква редактиране; 

• Понякога дори не се изисква заснемане. Не забравяйте, че можете да 

покажете на детето видеоклипове, намерени онлайн (например YouTube), които 

се показват на други хора и демонстрират определени умения (например 

фризьор, посещение при лекар). 

 Видео автомоделиране (VSM) 

• Голямa възможност за редуциране на неочаквано поведение (удряне, 

крещене, хвърляне на играчки); 

• Подходящо за намаляване на тревожността (ако процесът на снимане 

не е твърде стресиращ); 

• Подходящо за повишаване на независимостта в ежедневието; 

• Детето е актьорът и трябва да бъде в състояние да съдейства по време 

на снимките; 

• По време на снимките понякога е възможна промяна в поведението на 

детето (да бъдеш филмова звезда, често е свързано със страдание); 

• Видеото може да се използва само като VSM видео за едно дете (може 

да се използва като BVM видео за други деца); 

• Винаги се изисква редактиране. 

 Видео за гледна точка 

• Подходящо за насочване към умения, които изискват включването само 

на ръце и не задължително на цялото тяло (завършване на артпроект, игра с 

играчки); 

• Подходящо за целеви умения, които изискват промяна на посоката на 

погледа (например в отговор на име, поздрав); 
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• Подходящо за въвеждане на нови умения, които детето не може да 

осъществи без сериозна подкрепа от възрастния, защото детето не е необходимо 

за заснемането; 

• Повечето видеоклипове могат да бъдат използвани от много деца, а не 

само от детето, за което е създадено; 

• Редакция обикновено не е необходима. 

5. Запис на видеото – в зависимост от възрастта на актьора – за деца е 

необходима работа на малки стъпки и няколко ролеви опита преди 

заснемането; 

Как ще протече записването на видеото, зависи от възрастта и 

способностите на актьорите, които участват. Ако участват възрастни актьори, 

това позволява видеото да се заснеме без прекъсвания, което от своя страна ще 

изисква малко или никаква редакция. Това не е така, ако актьорите са деца. 

Когато във видеозаписа участват деца, е добре да се използва ролева игра, която 

да се репетира няколко пъти преди заснемането на видеото. Освен това видеото с 

деца може да се заснеме на няколко стъпки. Това ще осигури възможност за 

подкрепа и допълнителна тренировка, но ще изисква и допълнителна редакция 

на видеото. 

6. Обработване на видеокадрите; 

Преди заснемането на видеото е добре да се определи и каква програма ще 

бъде използвана, за да бъде редактирано видеото. 

Без значение какъв софтуер ще бъде избран за редакция на видеото, 

процесът на редактиране винаги е сходен. Създаден е списък със седем стъпки 

при редактирането на видеото. Не е необходимо те винаги да се изпълняват в 

този ред. 

• Въвеждане на необработени данни в редакционния софтуер; 

• Съединяване на необработените данни, така че да съдържат само частите, 

които ще участват в завършеното видео. Всеки нежелан звук може да бъде 

премахнат, така че не е необходимо кадри с разсейващи звуци да бъдат 

отстранени; 

• Трябва да се реши дали във видеото ще се използват неподвижни кадри. 

Те са мощен инструмент за подчертаване на определено умение; 

• Заглушаване на всички нежелани звуци; 

• Добавяне на разказвач. Разказът е полезен, за да подчертае определени 

стъпки, правила или очаквания. Добавянето на разказ е полезно, за да опише 

какво е казал актьорът или да подчертае действие; 

• Добавяне на музикален фон. Музиката е друг мощен инструмент при 

заснемане на видео от типа основно видеомоделиране. Може да бъде използвана, 

за да покаже, че умението, което се цели да бъде постигнато, е забавна задача и 

може да носи удоволствие. Музиката също така увеличава забавлението по време 

на гледането на видеото. Добре е да се използва инструментал/музика без текст, 

защото текстът може да пречи на посланието на видеото. Изключение може да 

бъде, ако думите на музиката засилват пос- ланието на видеото; 

• Запазване на видеото, така че да може да бъде гледано. Как ще бъде 

записано видеото, зависи от това как ще бъде гледано след това. 

7. Показване на видеото на детето – свободно; 
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След като видеото е заснето и готово за възпроизвеждане, то е показано на 

детето. Има много възможности за възпроизвеждане на видеото. Те включват 

използване на компютър, телевизор, DVD. За да се засили ефектът от гледането 

на видеото, то се показва на детето без прекъсвания. Коментирането на видеото, 

докато детето го гледа, би имало негативен и разсейващ ефект. Важно е, докато 

детето гледа видеото, да се намира в спокойна, тиха обстановка без разсейващи 

елементи. Затова е добре това да се случва у дома. Ако видеото ще бъде гледано 

в училище, е добре да бъде записано на преносимо устройство и да бъде гледано 

в тиха и спокойна стая. Ако това трябва да се случи в класната стая, е важно да 

се осигурят слушалки за детето. 

Всяко дете е различно и честотата и ползите от гледане на видеото зависят 

от това. Някои деца може да се нуждаят да гледат видеото всеки ден, а други да 

постигнат резултати само с гледане на видеото веднъж на няколко седмици. 

Добре е да се случи непосредствено преди да се практикува умението, ако е 

възможно. 

8. Улесняване на развитието на умения след гледане на видео – не е 

препоръчително да се използва само тази стратегия; 

Важно е да се знае, че е необходимо да се подпомагат уменията на детето 

дори когато се използва видеомоделиране. Без значение какъв напредък ще има 

детето, е от значение да се използват и други стратегии за развитие на уменията 

му. Видеомоделирането не е панацея и е добре да бъде използвано в комбинация 

и с утвърдените стратегии за работа с деца със специални потребности. 

9. Наблюдение на напредъка, за да се определи налагат ли се промени; 

Използва се чеклист, с който се оценяват няколко параметъра: с физическа 

подкрепа, с вербална подкрепа, с невербална подкрепа, самостоятелност. 

10.  Решение на проблема, ако напредъкът е бавен; 

Ако напредъкът на детето е по-бавен от очакваното, е необходимо да се 

потърсят възможните причини за това. С тази цел се задават няколко въпроса, 

свързани с изготвения проект: 

• Достатъчно дълго време ли е показвано видеото на детето? 

• Подходящо ли е времето на показване на детето (сутрин, вечер)? 

• Изнервяща ли е обстановката за детето, докато гледа видеото? 

• Видеото твърде дълго ли е като времетраене? 

• Уменията, които сте набелязали, не съдържат ли твърде много стъпки, 

или очакваното поведение да е твърде затрудняващо способностите на детето? 

• Би ли било по-полезно детето да гледа видео, което включва един актьор 

от различен пол, възраст или да е в отношения с него? 

 Тук се дава пример, при който е използвана технологията „Самостоятелно 

видео-моделиране“, описан в сборник с доклади на участниците в проекта 

„Приобщаващо образование“ от Златомира Георгиева Костова, Огнян Досев 

Койчев [2].  

Описание на случай: Ахмад: възраст – четири години и половина. Умение: 

иницииране на игра с връстници. 

 История на детето 

Ахмад е момче на четири години и половина с диагноза разстройство от 

аутистичния спектър. Той посещавал масова предучилищна група четири пъти 

седмично. Заедно с това той получавал услуги от специален учител, специалист 
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по аутизъм и логопед. Ахмад харесвал предучилищната група. Той бил вербален 

и участвал в дейностите заедно с другите деца. Въпреки че Ахмад се включвал 

във взаимодействие, инициирано от връстниците му, той много рядко започвал 

самостоятелно разговор или игра с тях. В случай че предлагал на някого от 

съучениците си да играят заедно, той използвал много тих глас. Това 

затруднявало разбирането на намерението му от другото дете. Учителката на 

момчето решила да направи самостоятелно видеомоделиране, за да насърчи 

Ахмад да инициира по-често игра с връстниците си и да използва по-силен глас 

за това. 

 Описание на видеото 

Видеото показвало как Ахмад предлага на няколко деца от класа да играят. 

За да подготви момчето за заснемането на видеото, учителят на Ахмад му 

помогнал с ролева игра. Момчето трябвало да предлага на учителя си да играе с 

него. Картина на човек, използващ „силен“ глас, била показвана на Ахмад, за да 

му напомня да говори по-високо. След като ролевата игра била направена 

няколко пъти, заснемането на филма започнало. Учителката на Ахмад решила, че 

тя ще заснеме видеото с Ахмад, а помощник-учителят ще му помага с вербални 

подсказки, когато е необходимо. 

Когато заснемането започнало, помощник-учителят предложил на Ахмад 

да помоли приятеля си да рисуват, като използвал точните думи, с които Ахмад 

да направи това, показал му картинката за „силен“ глас и след това излязъл от 

фокуса на камерата. Ахмад попитал „Искаш ли да рисуваме?“. 

Когато приятелят му отговорил „Да“, помощник-учителят казал на двете 

деца да отидат заедно до статива за рисуване и да започнат да рисуват заедно. 

Учителят заснел как децата отиват заедно до статива и как започват да 

рисуват заедно. Когато Ахмад приключил с рисуването, неговият помощник му 

предложил да покани друго дете да играе с него. Ахмад решил да покани Уил и 

да играят в кухненския кът. Помощник-учителят показал отново картата за 

„силен“ глас, излязъл извън кадър и тогава казал точните думи, които Ахмад 

трябвало да използва. След като и тази игра приключила, Ахмад трябвало да 

помоли друго дете да играе с него. Той помолил приятеля си Питър да играе с 

него с коли. 

Тези три ситуации били редактирани, така че да покажат как Ахмад 

самостоятелно предлага на три различни деца да играят с него, как отиват заедно 

до мястото за игра и как започват да играят заедно. 

Вербалните подсказки и всички сцени, в които се виждал помощник-

учителят, били изрязани. В началото на видеото гласът на учителя съобщавал 

заглавието на видеото – „Ахмад предлага на приятели да играят заедно“, а в края 

на видеото – „Браво на теб, Ахмад, че използва „силен“ глас, за да поканиш 

приятелите си на игра“. Дължината на видеото била две минути. 

 Показване на видеото 

Видеото за Ахмад било запазено на iPad-а на учителя. Момчето гледало 

видеото всеки ден в училище, когато било време за игра. То сядало с учителя в 

тиха част на класната стая, гледало видеото и след това било насърчавано да 

отиде и да попита някого дали иска да играе с него. 

 Улесняване на развиването на умение, следвайки видеото 
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След първия път, когато Ахмад изгледал видеото, той имал нужда от 

помощ при избора на дете, което да помоли да си играе с него. Учителят му 

помогнал с въпроси: „С кого искаш да играеш, Ахмад?“ и „Какво искаш да 

правиш?“. След това му напомнил, че просто трябва да отиде при някого и да 

използва „силен“ глас. Ахмад се справил блестящо. Дори хванал ръката на 

приятеля си, за да вървят заедно до мястото за игра. След известно време на игра 

Ахмад се преместил в друга част на стаята. Учителят му го попитал дали иска да 

играе с друго дете. Ахмад отговорил, че иска да играе с Уил, и самостоятелно 

отишъл и го поканил да играе с него. 

 Резултати на детето 

Видеото било много полезно за Ахмад. Той продължил да го гледа всеки 

ден преди времето за игра и всеки път се нуждаел от все по-малко помощ, за да 

започне игра с някого от връстниците си. Ахмад започнал да използва „силен“ 

глас винаги, когато говорел със съучениците си, и повече не се нуждаел от 

картинката, напомняща му да говори високо. 

 Обобщение 

След като Ахмад гледал видеото в продължение на две седмици, той вече 

не се нуждаел от него. Ахмад самостоятелно се приближавал до другите деца и 

използвал глас, който можел да бъде чут. Неочаквано било, че Ахмад започнал 

да инициира игра с другите и в гимнастическия салон, и при игра на външната 

площадката. Той започнал да говори по-високо не само по време на игра. Ахмад 

започнал да използва тези умения и вкъщи. 

С представената рамка на технологията „Видеомоделиране“ и 

приложението й в практиката се дава допълнителна възможност за развитие на 

способности, необходими в училището, при взаимодействие с другите или у 

дома. Описаната методика притежава щадящ характер, базира се на желанието 

на детето и отговаря на съвременните тенденции в образованието и възпитанието 

на специалните деца и ученици [2]. 

 

3.3. Насочващи процедури 

Подкани за подкрепа и помощ, предоставени на детето, за да му се окаже 

помощ в придобиването на умения и успешното изпълнение на дадено 

поведение. Подканите могат да бъдат използвани, за да научи нови социални 

умения (в случай на физически и моделиращи подкани) и да подобрят 

изпълнението на по-рано придобити умения. В програмата SSRC подканите се 

прилагат както от терапевтите, така и от наставници. Ограничение на 

насочващите стратегии е това, че децата с ASD могат да ограничат социалните 

си взаимодействия само до случаи, в които е осигурено напомняне. Например 

когато се използва насока, се изпълнява избледняващ план за нея и за 

систематичното й избледняване във времето. В SSRC се използват пет основни 

вида указания, за да се улесни социалното поведение: физически, моделиращи, 

вербални, жестове и естествени (подредени от най-много към най-малко 

подкрепящи). Най-поддържащите подкани изискват най-голяма помощ от 

възрастен и най-ниска независимост от страна на детето, докато най-слабо 

поддържащите подкани изискват по-голяма независимост от страна на детето и 

по-малко помощ от възрастни. Целта е да се използва насока която осигурява 

достатъчно подкрепа или най-малко подкрепящата насока необходима на детето 
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за успешното изпълнение на дадена задачата. Редът на насоките ще има голямо 

значение за евентуалното отшумяване на инструкциите. Подсказките се 

използват във всяка сесия по време на 15 минутни структурирани игрови 

дейности и по време на други стратегии за обучение като поведенческа 

репетиция. Целта на структурираните дейности е да се поддържа активно 

ангажиране между децата в групата. Това става чрез осигуряването на толкова 

насоки, колкото е необходимо за насърчаване на взаимодействието и след това 

системно избледняване тези опори, докато нивото на ангажираност се поддържа. 

Подканите избледняват толкова бързо, колкото бързо се осъщестява от най-

голямата към най-малката подкрепа или чрез процедура с известно закъснение. 

Насоките обикновено трябва да се стопят постепенно. 

От там ще избледнеят до вербални насоки (което е свързано с по-малко 

подкрепа, отколкото моделиращите насоки). Ако намалявате вербалните 

подсказвания, избледнявайте ги от специфични към общи (например, от ''Томи, 

подай топката на Адисън'' до ''Томи, играй с Адисън'' до ''Томи, време е за игра'' 

и т.н.). Избледняването на подтиците се осъществява чрез осигуряване на по-

малко подкрепяща насока точно преди или едновременно с по-подкрепяща; 

например осигуряване на вербална директива преди моделиране на поведението 

или осигуряване на жестова насока преди предоставянето на вербална директива. 

Колкото по-подкрепяща е подсказката, толкова ще се оттегля и избледнява тя по 

време на следващите изпълнения на уменията или поведението. Например 

повече няма да се използва вербална подсказка след осигуряването на жестова 

насока [2]. 

Един критичен аспект на всички социални умения за програмиране е да се 

разработи план за генерализиране или прехвърляне на умения в различни 

ситуации, хора и време. Постоянната слабост на изследването на обучението на 

социални умения е неговият провал да се демонстрират адекватните 

генерализирани ефекти. Крайната цел на обучението на социални умения е да се 

научи детето да си взаимодейства успешно с много лица и в множество 

естествени среди. От поведенческа перспектива, невъзможността да се 

генерализира умение или поведение е резултат от твърде много контролирани 

стимули. Това означава, че детето извършва умения или поведение само в 

присъствието на специфичен стимул (човек, насока, директиви и т.н.). 

Генерализирането е особено важно за децата с аутизъм, които често имат ясно 

изразени трудности с прехвърлянето на уменията си при контакт с различни хора 

и ситуации. SSRC използва следните техники, за да се улесни генерализацията:  

(а) обучение с много лица и в множество ситуации; 

(б) осигурява наличието и доставка на естествени усилвания за извършване 

на социални умения; 

(в) практикуване на умението в естествена среда; 

(г) постепенно понижаване на подканите толкова бързо, колкото е 

възможно; 

(д) осигуряват множество екземпляри на социалните правила и понятия; 

(е) обучава слабите умения (т.е. варират с експлоатация, директиви, 

стратегии и указания използвани по време на инструкция за умение); 

( ж) обучава в самонаблюдаващи стратегии [2]. 
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ABSTRACT: This paper addresses the problem of the willingness of primary teachers to 

undertake technology and entrepreneurship training to build key competences within the 

European Reference Framework, and in particular "Personal Competence". The subject of the 

research is technological training in the initial stage of primary education, and the subject - the 

readiness (awareness) of primary teachers for the implementation of training in technology 

entrepreneurship for the formation of the so-called. 'Transferable skills' in building the key 

competence 'Personal competence' from the European Reference Framework. 

In this study, we attempt to answer the following questions: 

1. What is the level of readiness (awareness) of primary teachers regarding the 

development of transferable skills of the key competence "Personal competence" 

2. What practical opportunities do primary teachers see in developing transferable skills 

in the core competency "Personal Competence". The main method in our research is the 

pedagogical experiment. 

 

KEYWORDS: transferable skills, key competences, technology and entrepreneurship 

training, teacher readiness. 

 

 

Една от тясно гравитиращите към технологичното обучение ключова 

компетентност е най-общо наречената „Социална и гражданска компетентност“, 

заложена за изграждане по силата на Новия закон за предучилищно и училищно 

образование. Тя се свързва с гражданското образование като задължителна 

иманентна характеристика на съвременния социум. От своя страна гражданското 

образование се характеризира със своята гъвкавост и подвижност, тъй като то се 

осъществява чрез много от учебните дисциплини, изучавани в училище. [6] 

Същността на гражданската компетентност и съставляващите я знания, умения и 

отношения е добре описана от Европейската референтна рамка. [6] 

Според дадената там дефиниция, тази компетентност включва уменията, 

които „са свързани със способността за ефективно участие, заедно с други хора, 

в дейности от общ или обществен интерес, включително за устойчиво развитие 

на обществото. Това включва умения за критично мислене и за интегрирано 

решаване на проблеми, както и умения за аргументиране и конструктивно 
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участие в дейности на общността, както и във вземането на решения на всички 

равнища, от местно и национално до европейско и международно равнище.“[6] 

 По-голям интерес представлява една друга компетентност, която не е 

спомената в учебните програми по технологии и предприемачество за начален 

етап. Тази компетентност е т. нар. личностна компетентност, социална 

компетентност и компетентност за придобиване на умения за учене. По 

дефиниция на Европейската референтна рамка тя включва „способността човек 

да разсъждава за себе си, да управлява ефективно времето и информацията, да 

работи конструктивно с други хора, да запазва своята устойчивост и да 

управлява собственото си учене и кариера. Това включва способност за справяне 

с несигурността и сложността, за придобиване на умения за учене, за 

подпомагане на собственото физическо и емоционално благосъстояние, за 

поддържане на физическото и психичното здраве, за воденето на здравословно 

осъзнат и ориентиран към бъдещето начин на живот, за съпричастност и за 

управление на конфликти в един приобщаващ и подкрепящ контекст.“[6] По-

конкретно в уменията на тази компетентност се включва „..способността за 

определяне на собствените възможности, за съсредоточаване, за справяне със 

сложността, за критично разсъждаване и за вземане на решения. Това включва 

способността за учене и работа както в сътрудничество, така и самостоятелно, и 

за организиране и постоянстване в собственото учене, за неговата оценка и 

споделяне, за търсене на подкрепа, когато е уместно, и за ефективно управление 

на собствената кариера и социални взаимодействия. Лицата следва да са 

устойчиви и да могат да се справят с несигурността и стреса. Те следва да могат 

да общуват конструктивно в различни среди, да работят съвместно с други хора 

в екип и да преговарят. Това включва демонстриране на толерантност, 

изразяване и разбиране на различни гледни точки, както и способност за 

вдъхване на доверие и за съпричастност. [6] 

В настоящото изследване правим опит да дадем отговор на въпросите: 

1. Какво и равнището на готовност  (информираност) на началните 

учители по отношение формирането на преносимите умения от ключовата 

компетентност „Личностна компетентност“ 

2. Какви практически възможности виждат началните учители за 

формиране на преносимите умения от ключовата компетентност „Личностна 

компетентност“. 

Основен метод в изследователската ни работа е анкетирането, 

интервюирането и практически метод.  

На началните учители се задават въпроси, свързани с техния 

професионален опит. Въпросите са така структурирани, че дават информация и 

за информираността по отношение на преносимите умения от ключовата 

компетентност „Личностна компетентност“, и за практическите възможности за 

формирането на тези умения.  

Като се използват предимствата на присъственото обучение на началните 

учители по проблемите на организирането и осъществяването на обучението по 

технологии и предприемачество по Новите учебни програми – Програма № 5 на 

„Просвета - София“ и приложението на електронните формуляри в Google, в 

периода от 01 февруари до 15 март, 2020 г. е проучен професионалният опит на 

начални учители от цялата страна.  
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За установяване равнището на информираността на началните учители по 

интересуващия ни научен проблем, по време на присъственото обучение им се 

поставят въпроси и практически задачи. За информираността съдим и по 

индивидуалните отговори на задаваните въпроси,  и по начина на решаване на 

конкретен практически проблем в обучението. 

В анкетната карта всеки учител има възможност да представи както 

професионалния си опит, така също и отношението си към новостите в 

технологичното обучение. Отношението към новостите в технологичното 

обучение е имплицитно представено чрез отговорите на въпроси, свързани с 

новостите в учебната програма по технологии и предприемачество, новостите в 

книгите за учителя (Иванов, Г.  А. Калинова Технологии и предприемачество. 

Книги за учителя за 1., 2., 3. и 4. клас – „Просвета“, 2016 – 2019)  и новостите в 

учебното съдържание на учебниците по този учебен предмет. (Иванов, Г.  А. 

Калинова Технологии и предприемачество. Учебници за 1., 2., 3. и 4. Клас – 

„Просвета“, 2016 – 2019) Резултатите от проучването се представят в проценти. 

Често те надхвърлят 100%, тъй като на учителите е дадена възможност да 

посочат повече от един отговор. Различните възможности в отговорите дават по-

ясна представа за различните вариации и комбинации в организирането на 

педагогическото взаимодействие, които учителите използват. 

Резултатите от проведеното проучване  за информираността на началните 

учители за новостите в технологичното обучение по време на присъственото 

обучение по Програма №5 не са обнадеждаващи. Така например на всички 

участници в обучението се поставя въпрос колко от тях са запознати с учебната 

програма по технологии и предприемачество за класа на който са учители. Ако 

се съди за информираността само по този въпрос, може да се направи 

заключението, че почти всички начални учители (98%) познават новите учебни 

програми. Когато в хода на обучението трябва да се реши конкретен проблем, 

свързан със „Социална и гражданска компетентност“, се установява, че за 

значителна част от присъстващите учители (75%) учебната програма е непозната 

територия. 

За постигане на т. нар. „чистота на изследването“ правим разграничение 

между информираност на началните учители на широко известни документи и 

източници, какъвто е Учебната програма и на източници, които имат помощни 

функции – напр. книгите за учителя по този учебен предмет за всеки клас.  

Резултатите от проучването и в това отношение са тревожни – само 10% от 

присъствалите учители заявяват, че познават книгите за учителя.  

За постигане на научна коректност в изследователската работа правим 

разграничение и на информираността на началните учители за интересуващата 

ни компетентност в Учебните програми и в официалните документи, които са 

излезли на по-късен етап. Такъв документ е Официален вестник на Европейския 

съюз, с. 10/4. 06. 208 г.  В него „Социалната и гражданска компетентност е 

диференцирано представена като две отделни компетентности - „Граждански 

компетентности“ и „Личностна  компетентност“. В „Личностната 

компетентност“ се включва „…способността за определяне на собствените 

възможности, за съсредоточаване, за справяне със сложността, за критично 

разсъждаване и за вземане на решения. Това включва способността за учене и 

работа както в сътрудничество, така и самостоятелно, и за организиране и 
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постоянстване в собственото учене, за неговата оценка и споделяне, за търсене 

на подкрепа, когато е уместно, и за ефективно управление на собствената 

кариера и социални взаимодействия. Лицата следва да са устойчиви и да могат 

да се справят с несигурността и стреса. Те следва да могат да общуват 

конструктивно в различни среди, да работят съвместно с други хора в екип и да 

преговарят. Това включва демонстриране на толерантност, изразяване и 

разбиране на различни гледни точки, както и способност за вдъхване на доверие 

и за съпричастност. [6] 

За получаване на по-надежда представа за  информираността на началните 

учители за ключовите компетентности и в частност за „Социална и гражданска 

компетентност“ или за „Личностната компетентност“  проверяваме в каква 

степен и по какъв начин те изграждат посочените ключови компетентности. За 

целта използваме въпроса: „Какво правите в обучението по технологии и 

предприемачество за изграждане на една от ключовите компетентности от 

Европейската референтна рамка – социалната и гражданска 

компетентност?“ 

Голяма част от изследваните начални учители (74,1%) споделят, че 

изграждат тази компетентност, като изработват с учениците изделия, свързани с 

празници и характерните за тях обичаи и традиции. Едновременно с това 

учителите използват и различни форми за организиране на дейността – 

индивидуални, групови, екипни. В други случаи (48, 1%) с изработените изделия 

се организират изложби и базари. В контекста на изграждането на тази 

компетентност резултатите са задоволителни. Основание за това е фактът, че 

учителите включват учениците не само в индивидуални форми на работа, но и в 

групови и екипни. Голям процент от респондентите (88, 9%) твърдят, че 

използват груповите форми на работа, като поставят една обща задача на всички 

групи, но дават възможност на членовете на всяка от тях да разпределят 

дейностите помежду си, да обсъдят, да се договорят и да постигнат съгласие. 

Тази форма на работа е екипна и е разновидност на груповата. Тя е по-сложна за 

изпълнение, но по-благоприятна от гледна точка на подпомагане формирането на 

умения за сътрудничество, за толерантност и за работа в екип. В екипната форма 

на взаимодействие всеки ученик има възможност да осмисли своите силни 

страни и да се включи в общата работа с такава дейност, която е по силите и 

възможностите му. По този начин на практика учениците осмислят и 

поговорката „Сговорна дружина – планина повдига.“ и виждат смисъла от 

участието в общи проекти. 

Организирането на базари за подпомагане на хора в нужда е благоприятно 

за развитието на качествата инициативност и отговорност, развива се и чувство 

на емпатия. Според редица съвременни автори като Д. Голман, С. Дейвид и др. 

емпатията е едно от основните социални умения. Емпатията е „умението да 

разбираш чувствата на другите, да възприемаш нещата от тяхна гледна точка и 

да уважаваш разликите в начина, по който хората усещат нещата.“ [2] Според 

Голман емпатията е важна способност, тъй като тя е свързана с морала, който 

пък стои в основата на човешките ценности. Връзката между емпатията и морала 

определя житейските принципи, от които се ръководи поведението на личността. 

От отговорите на началните учители на поставения въпрос не може да се 

съди за тяхната информираност – от една страна  и от друга за конкретната 
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работа за формирането на преносимите умения от ключовата компетентност 

„Личностна компетентност“. За получим по-пълна информация по 

интересуващия ни проблем, поставяме задача на учителите да представят 

практически вариант за подпомагане  личностното развитие на ученици с 

различни познавателни и практически възможности. За целта тези различия ги 

съотнасяме към възможностите на ученици с обучителни затруднения, ученици 

със специални образователни потребности, ученици с изпреварващо развитие и 

такива с развитие, характерно за възрастта. В хода на изследването се установи, 

че учителите имат изградени умения за осъществяване на обучение на така 

наречения „среден” ученик.  

Очевидно е, че ориентировката към т. нар. „среден“ ученик противоречи на 

целта за подпомагане личностното развитие на всеки ученик. В тази връзка по 

време на изследването на началните учители се поставя задача да опишат „Какво 

правят в обучението по технологии и предприемачество, за да предотвратите 

изоставането на отделни ученици, които, без да са освидетелствани, поради 

различни причини срещат затруднения в учебно-трудовата дейност.“ 

Голяма част от изследваните учители (70,4%) споделят, че при учениците, 

които изпитват някакви обучителни затруднения прикрепят учениците, които се 

справят по-бързо с учебно-трудовата задача, за да им помагат. От една страна е 

разбираемо, че много учители (51,9% от изследваните) помагат на учениците, 

изпитващи затруднения, да изработят своето изделие. В други случаи (25,9%) 

педагозите предоставят възможност на учениците, които не са успели да 

изработят изделието, да направят това у дома. В една малка част от случаите 

(3,7%) учителите предлагат на затруднилите се ученици да изработят подобно 

изделие или споделят, че реагират адекватно според създалата се ситуация. 

Вярно е, че в практиката е невъзможно да се предвидят всички възможни 

ситуации и техния успешен изход. Но да се остави личностното развитие на 

всеки ученик на случайността и импровизацията, е колкото трудно, толкова и 

опасно занимание с неясни последствия. Добре планираната и организирана 

работа на учителя изисква предварително диференциране на задачите по степен 

на трудност така, че в максимална степен да бъдат осигурени условия за 

личностна изява на всеки ученик според неговите индивидуални познавателни и 

практически възможности. Практиката да се прикрепят по-бързо справящи се 

ученици към онези, които се затрудняват, ощетява развитието както на първите, 

така също и на вторите. Ако пък в много от случаите учителят помага на ученика 

да изработи изделието си, то радостта от успеха не би могла да бъде пълна и 

лично изживяна от ученика. Случаите на предоставяне на възможност за 

довършване на работата у дома са показателни, че по време на часа някои 

ученици не само че не изживяват радост от успеха, но вероятно изживяват 

сериозни фрустрации. Тези системни неуспехи демотивират и най-успешните 

ученици.  

Като контролен на учителите е зададен въпросът „Какво правите в 

обучението по технологии и предприемачество, за да компенсирате изоставането 

на ученик по педагогически причини?“ 

Процентът на анкетираните педагози, които помагат на ученика да 

изработи изделието си се запазва (51,9%). Една част от учителите (37%) отново 

използват метода „прикрепяне“ на едни ученици към други, за да им помагат. 
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Ако се съберат процентите на първите с тези на вторите, се оказва, че много 

голям процент от респондентите (близо 89%) не използват диференцирания 

подход в обучението по технологии и предприемачество. Прикрепяйки едни 

ученици към други и изработвайки изделието на затруднилите се ученици, 

учителите по-скоро създават условия за репродуциране на утвърдените 

стереотипи, свързани с работата по инструкция и образец. В тези условия 

учениците са лишени от възможността да бъдат оценени контекстуално, в 

създадена проблемна ситуация и чрез извършването на мисловна и практическа 

дейност. Техните силни страни често остават скрити и акцентът е поставен върху 

материалния резултат (изработено изделие). За да е налице модернизация в 

образованието, е необходима смяна на ролите учител – ученик. В тази връзка 

съвсем актуално звучи мнението на Е. Василева, че „Личностно ориентираният 

образователен процес се базира на задълбочените знания за особеностите в 

развитието на децата и съответстващите за тази възраст потребности от 

сигурност, любов, самоактуализация; на добрата мотивация за работа, на 

зачитането на многообразието и особеностите на детската индивидуалност; на 

добро познаване и афиширане на най-силните страни на личностна изява; на 

стимулирането на нестандартните и творчески изяви, на непрекъснатите добре 

дозирани поощрения за всяко постижение; на навременната индивидуална 

корекционна дейност; на осигуряването на правото на избор; на добро разбиране 

на нормативната база и нейното непрекъснато адаптиране към типологията на 

децата и темповете на тяхното развитие. [1]  

Интерес представляват случаите (70,4%), в които учителите дават на 

учениците друга задача, която е по силите им. Тъй като резултатите надхвърлят 

100%, а отговорите в два от дистракторите са във високи проценти, се допуска, 

че в едни случаи учителите дават посилна на учениците задача, а в други ги 

прикрепят към по-бързо справящи се с дейността деца. Тази колебливост е от 

една страна обнадеждаваща, тъй като би могла да се тълкува по посока на 

положителни тенденции по отношение на модернизацията. В същото време тя е 

показателна за неяснота от страна на учителите в контекста на приложението на 

личностно-ориентирания подход и подпомагане личностното развитие на всеки 

ученик. Изграждането на личността в синхрон със съвременното обществено 

развитие и промените в учебните програми е сложен и продължителен процес, 

който изисква целенасоченост, перманентност и постоянство. Като се вземе 

предвид фактът, че въпросът към педагозите касае изоставането на ученик по 

педагогически причини, то би могло да се счита, че дадените от тях отговори 

очертават не обнадеждаващи тенденции по посока на ученето през целия живот 

и професионалното самоусъвършенстване. 

По отношение на учениците с изпреварващо интелектуално развитие се 

потвърждава предварителното ни допускане, че тези обучавани също се намират 

в ситуация на „заплаха“. Учениците с изпреварващ темп на развитие също се 

нуждаят от специални предизвикателства, за да се подпомага развитието им. 

Така например 40,7% от анкетираните начални учители твърдят, че подпомагат 

развитието на тази група ученици, като ги изпращат да помагат на учениците, 

които изпитват трудности. Друга част 81,5% споделят, че дават на тези ученици 

допълнителни задачи, за да подпомогнат тяхното развитие. Тъй като отново 

процентните стойности надхвърлят 100%, получените резултати биха могли да 
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се тълкуват многопосочно. Единствената и най-важна тяхна еднозначност касае 

непостоянството и нецелесъобразността на смяната на подходите. Редуващите се 

подходи на прикрепяне и даване на допълнителни задачи в някаква степен може 

и да са полезни за утвърждаването на добри взаимоотношения в групата, но те 

със сигурност не претендират за педагогическа целенасоченост и постоянство в 

дългосрочен план. Обезпокояващ е фактът, че немалка част от педагозите 

(11,1%) оставят учениците с изпреварващ темп на развитие (или така наречените 

надарени деца) да се занимават сами в часа. С приканване да дадат някаква нова 

идея 3,7% от анкетираните учители подпомагат личностното развитие на тези 

ученици. 

Със закриването на помощните училища учениците със СОП се интегрират 

в масовото училище. Има много варианти, описани в научната литература, които 

да направят училището привлекателно място и за тази група ученици. Най-лесно 

изпълнимият подход е диференцираният. Адаптирането на учебния или 

практически материал за работа улеснява обучението на тези деца и във висока 

степен ги мотивира за учебен процес. Така например в обучението по технологии 

и предприемачество учениците със СОП също имат желание за изява, но често 

познавателните им и практически възможности са твърде ограничени. Отново 

немалка част от респондентите (33,3%) споделят, че прикрепят учениците със 

СОП при онези, които се справят по-бързо. Тази практика лишава децата със 

СОП от възможността да постигнат нещо самостоятелно и често у тях се 

формира нагласа за пасивност вместо за активност. Обнадеждаващ е фактът, че 

81,5% от изследваните начални учители дават такава задача на децата със СОП, 

която е посилна за тях. По обясними причини малка част от педагозите (3,7%) 

твърдят, че с тези ученици работи специален ресурсен учител, който дава 

индивидуални насоки и обяснения в хода на дейността. Заради надхвърлянето на 

стандартните процентни съотношения считаме, че изследваните лица невинаги 

успяват да диференцират дейността по степен на трудност за децата със СОП 

или да адаптират материалите за работа. Поради тази причина в едни случаи те 

прикрепят учениците със СОП към други ученици, за да им помагат. Като се има 

предвид по-трудния и сложен процес на обучение на учениците със СОП и 

необходимостта да се постави акцент върху тяхната ефективна социализация 

(поне в начален етап) получените резултати са удовлетворяващи и приемливи в 

контекста на подпомагане на личностното развитие на тази трудна за обучение и 

интегриране група ученици. От друга страна обаче възниква въпросът дали този 

подход е полезен за децата, които се развиват с изпреварващ темп, тъй като 

точно те биват прикрепяни към децата с обучителни затруднения и учениците 

със СОП, за да им помагат. 

Посочените данни от проучването дават основание за заключението, че 

голяма част от началните учители (67%) нямат нужната готовност 

(информираност) за осъществяване на обучение по технологии и 

предприемачество за формиране на преносимите умения от ключовата 

компетентност „Личностна компетентност“. 
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ИНТЕГРАЦИЯТА НА РОМИТЕ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА 

СТЕПЕН 

 

Анета М. Атанасова 

 

THE INTEGRATION OF THE ROMA THROUGH THE TRAINING IN 

FINE ARTS IN PRIMARY SCHOOL LEVEL 

 

Aneta M. Atanasova 
  
ABSTRACT: The Roma are one of the most stigmatized, marginalized and discriminated 

groups in Bulgaria. It has been proven that the social distance is what is huge, but it is the 

largest in your country in Central and Eastern Europe, which can concentrate over two thirds 

of the European Roma. The full integration of the Roma in Bulgarian society is located in the 

direct place from the creation of conditions for preservation of individual civil rights and 

coverage of their unequal treatment in the Bulgarian society. Improve the attention contained 

in art. This attitude they have preserved for centuries. Gypsy national art, combined with the 

art of friends of nations, has always enjoyed a unique payoff. Express means in the images that 

art by stimulating children and have a positive impact in the process of this integration in the 

mainstream school. 

 

KEY WORDS: integration, Roma, fine arts 

 

 

Ромите са една от най-стигматизираните, маргинализирани и 

дискриминирани групи в България. Доказано е, че социалната дистанция към тях 

е огромна, но е най-голяма в страните от Централна и Източна Европа, където са 

концентрирани над  две трети от европейските роми Пълноценното интегриране 

на ромите, в българското общество, се намира в пряка зависимост от създаването 

на условия за съхранение на индивидуалните граждански права и премахване на 

неравностойното им третиране  в българското общество. Ромите притежават 

вродено влечение към изкуствата. Тази своя нагласа те са съхранили през 

вековете. Циганското национално изкуство, съчетано с изкуството на другите 

народи, всеки път е раждало уникална сплав. Изразните средства в 

Изобразителното изкуство са стимулиращи за децата и въздействат положително 

в процеса на тяхната интеграция в масовото училище. 

Образователната интеграция на ромските деца е ключова за равноправното 

интегриране на ромите в българското общество. Тя е неделима част и необходим 

елемент от процеса на модернизация на българското образование: без 

образователна интеграция на ромската общност българската образователна 

система би останала чужда на един голям процент български граждани и не би 

могла да отговори на европейските изисквания за включващо образование. 

Образователната интеграция е важна предпоставка за цялостния процес на 

модернизация на ромската общност. Осигуряване на равен достъп и равни 

възможности за образование и интегриране на деца от различен етнически 
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произход са сред приоритетите на държавната образователна политика. Тук е 

ролята на училището като медиатор. 

Благотворният ефект, който оказва изкуството върху човешкия организъм, 

отдавна е без съмнение, както в теоретичната литература по проблема, така и в 

практическия му аспект. Изкуството с цел интеграция, терапия, корекция, 

стимулация на личностните особености се използва успешно, както за превенция 

и лечение при редица заболявания, така и като ефикасен метод в помощ на 

различните социални и образователни институции. От педагогическа гледна 

точка, изразните средства, които Изобразителното изкуство използва, се 

определят като стимулиращи за децата и положително въздействащи в процеса 

на интеграцията в масовото училище. 

Психологическата характеристика на детето в училищна възраст, 

независимо от етноса и социалната му култура, позволява резултатно и 

положително въздействие върху емоционалната му сфера, а обучението по 

изобразително изкуство, разкрива благоприятни възможности за формиране на 

емоционално и естетическо отношение към действителността. Развиването на 

емоционална рефлексия на учениците към прекрасното в изкуството и в живота, 

на богата чувствителност,  е необходимо и сигурно средство за по-нататъшното 

им нравствено и художествено – естетическо възпитание. В този ред на мисли, 

обучението по изобразително изкуство в училище може да укаже силно 

въздействаща роля върху интеграцията на ромите и възприемането на културната 

среда на по-голямата общност в социалната среда на по-малката етническа група. 

"В интегрираното обучение груповата изобразителна дейност е основа за 

пълноценното и съдържателно общуване на децата помежду им, способства за 

формирането на култура в общуването. Тя се явява средство за предаване на 

полезна идформация и практически опит, за социализация"[  2 :173]. 

Емоционалните преживявания на учениците в начална училищна възраст, 

оказват силно въздействие върху обогатяването на образните им представи, 

върху развитието на мисленето и активизирането на въображението им. Тези 

преживявания са много силни при общуването на учениците с произведенията на 

изобразителното изкуство. Запознаването с творбите на различни художници се 

осъществява чрез разглеждане на репродукции под формата на албуми, 

мултимедийно представяне,  списания и др Посещенията на изложби, музеи, 

галерии, ателиета на художници, допринасят за непосредственото възприемане 

на художествените произведения от учениците и по-пълния  и емоционален 

контакт с тях. Много от ромските деца никога не са посещавали подобни места, 

защото родителите не споделят ценностите на изобразителното изкуство като 

обект с висока стойност. В ромското семейство често се ценят други естетически 

обекти, най-често свързани с чалга изпълнители от съответната общност.Този 

факт не се оказва проблем в часовете по изобразително изкуство в начална 

степен, защото децата от ромския етнос имат огромно желание да творят, да 

създават образи с различни комуникативни цели и задачи. 

Възприемането и общуването с произведенията на изобразителното 

изкуство изискват интелектуална подготовка и проява на силна емоционална 

чувствителност от страна на учениците. Имайки предвид специфичните 

възрастови особености на децата,  техния опит, познания и разбиране, е 

необходимо учителят да се съобразява с това при подбора на произведенията на 
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изобразителното изкуство. Едновременно с това педагогът е длъжен да насочва 

учениците към стойностните ценности в  изкуството, към художествено-

естетическата, познавателната и нравствената стойност на разглежданите 

произведения. Дори една малка част от децата да оценят стойността на видяното 

и да го пренесат в социалната си среда, е успех по пътя на интеграцията. 

Цветовете в произведенията на изобразителното изкуство, предизвикват 

значително по-сложни емоционални състояния в съзнанието на учениците. 

Тяхното въздействие надхвърля границите на непосредствените усещания, а 

колоритните съчетания в тях предизвикват богата гама от преживявания и 

емоции. 

Цветовете се асоциират с разнообразни определения: червен – активен, 

енергичен, възбуждащ; жълт – весел, привлекателен, ободряващ; оранжев – 

жизнерадостен, пламенен, слънчев; зелен – топъл или хладен, спокоен, 

предразполагащ към размисъл.; син – нежен, сантиментален или сериозен и т. н .  

Животът на ромите е като пъстра броеница- многообразен, цветен, живописен. 

Затова цветовете отговарят на емоционалните нагласи на ромското общество. 

Този факт премахва трудностите при възприемане на живописните творби и 

възпитава толерантност към колорита в човешките взаимоотношения между 

различните общности. 

Подобни определения се срещат и за зрителните въздействия на линиите 

при общуване на учениците с произведенията на изкуството. Отвесна линия – 

стремителна, активна. Хоризонтална линия – пасивна, успокояваща. Начупена – 

нервна, драматична. Психологическите въздействия,които  оказват върху 

учениците различните изобразителни елементи като цвят, линия, форми и др. 

Изобразителното изкуство дава възможност да се възпитават в малцинствата 

толерантност и екипност  не само в творческия процес, а и в нормалните 

човешки отношения. 

Емоционалните преживявания и чувствата на децата играят важна роля в 

живота им, в тяхното поведение, в начина на общуване, в познавателната и 

изобразителната дейност. В повечето ситуации емоционалните преживявания на 

учениците- роми доминират над останалите мотиви и стимулират активността 

децата за изява на творческото начало в изобразителния процес. Ако несе 

създаде емоционално отношение към предмета на изобразяване, не може да се 

очаква от учениците интерес и желание за работа, което се отразява на 

качеството на техните творби . В повечето случаи децата-роми, имат интерес към 

изобразителната дейност и резултатът от нея. 

"За интегративните възможности на изобразителното изкуство особено 

значение се придава на формирането в процеса на художествена дейност на 

емоционално-положително отношение към обекти с естетически характер, 

които да мотивират подрастващите към изобразителна дейност и 

съпричастност към заобикалящата действителност и произведенията на 

изобразителното изкуство" [2: 173]. 

Всяка една изобразителна дейност в начална степен, е свързана с проява на 

емоции и чувства от страна на децата.  

От емоциите и преживяванията се влияе настроението и поведението на 

ромите. Най-устойчиви при тях са емоционалните състояния, при които те 

показват положително или негативно отношение. Нюанси между тези две 
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състояния не съществуват. Източници на настроение могат да бъдат при тях 

успехите или несполучливите изобразителни резултати, похвалите или 

негативната оценка, моментното физическо състояние , самочувствието и др. За 

постигане на качествени резултати, за стимулиране на творческия процес и 

активността на ромите, връзката с изкуството се организира така, че всяко дете 

да участва с желание при осъществяването на творческия процес. 

Образователната интеграция на ромските деца е ключова за равноправното 

интегриране на ромите в българското общество.  Тя е неделима част и необходим 

елемент в процеса на модернизация на българското образование, защото без 

образователна интеграция на ромската общност българската образователна 

система би останала чужда на един голям процент български граждани и не би 

могла да отговори на европейските изисквания. Образователната интеграция е 

важна предпоставка за цялостния процес на модернизация на ромската общност. 

Осигуряване на равен достъп и равни възможности за образование и интегриране 

на деца от различен етнически произход са сред приоритетите на държавната 

образователна политика. Тук е ролята на училището като медиатор.  

Една голяма трудност, с която се среща училището е предубежденията на 

някои членове на етническите групи, породени от тяхната различна идентична 

културна идентичност, както и от техния социален статус. Много често виждаме, 

че представителите на тези групи са необразовани и често много рано отпадат от 

училище. 

Детето определя мястото си в обществото , съобразно статуса на 

семейството си. То приема този статус и се го запазва, докато може само да го 

промени в положителна или в отрицателна посока. Поради тази причина 

обществото повече от всякога е заинтересовано да запази равнището на 

семейството като социално- икономическо формирование. Като опознаем 

отношенията в ромското семейство , можем да влияем върху личностното 

развитие и адаптиране на ромските деца в социалната среда и обществото като 

цяло. Интеграцията на ромските деца означава тяхната култура да се 

синхронизира с тази на обществото , след което живеят и в което се осъществява 

основната комуникация. Тук е ролята на училището . Още от първи клас децата 

да усетят връзката между наследственото традиционното, капсулованото минало 

и предстоящото бъдеще.  Подготовката на децата, които влизат в училище,  по 

модела на ромското семейство за новата социална функция, която им определя 

съвременното общество не съответства на социалните изисквания на 

съвременното общество. Тези деца са поставени пред такива негативни фактори, 

които спъват тяхното възпитание и развитие, но ние сме длъжни да разберем как 

им се отразява това, за да можем да им помогнем своевременно. Това е идеята на 

интеграцията – не да асимилира, а да надгражда. 

Положителните нагласи на хората несе заучават, а се  формират в ранна 

детска възраст от семейството, детската градина, училището, медиите, 

приятелската среда. И като резултат се постига приемането, уважението, 

зачитането на другия, носител на различен от твоя културен модел, който 

включва език, история , обичаи, вяра, традиции. Колкото по-рано децата 

стигнато до идеята, че всички хора имат еднакви ценности, почитат еднаква 

добродетели, радват се на еднакви положителни качества и отричат 

отрицателните, толкова шансът да се възпита толерантно поколение е по-голям. 
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Времето поставя пред хората много предизвикателства. Необходимо е да 

изкристализира ясна представа как да се организира образователното 

пространство, как се конструира педагогическото взаимодействие, кои са 

устойчивите принципи в съвместната дейност и как се постигат образователните 

цели. Налага  се използването на модели, подходи и методи за интеркултурно 

образование при работа с ученици от ромски етноси, подчертава се ролята на 

училището като медиатор за задържане  в училище. 

Всяко дете, което влиза в училище има желание да рисува. Това не по-

малко важи за учениците от ромски произход, за които изкуствата са особено 

ценна материя. В проекти по рисуване и приложни изкуства, децата се научават 

да се изразяват чрез цвят, форма, линия… Целта е да се развиват творческото 

въображение и умение на децата, като в това време те изпитват радост и 

въодушевление от творческия процес, усвоявайки основните закони на 

изобразителното изкуство. 

Учениците от ромски произход обичат да рисуват на различна тематика, 

като често творческата им дейност се свързва с празниците и обичаите в 

българския календар. Обичат да рисуват илюстрации, след прочит на 

литературни текстове. За ромските деца е особено интересно изучаването на 

природата, наблюдаването и претворяването на видяното.  

Моделирането, изрязването, украсяването и всички дейности, свързани с  

приложните изкуства, развиват не само таланта , но и ума на детето. Затова е и 

толкова важно то да има време, пространство и добре подбрани материали, с 

които да твори.  Залага се на развиването на детските умения с много игри и 

забавление , защото целта е децата чрез изкуството да се чувстват приятно и да 

учат с удоволствие всичко ново, което може да им се даде като знание. 

„Чрез изобразителната дейност, индивидът може успешно да моделира 

връзката между етническите култури и по този начин неусетно да приеме 

общите черти , интегрирайки се без да се чувства различно и диференцирано“ 

[8]. 

Включвайки учениците от ромски произход от ромския етнос в 

разнообразни обучителни форми по изобразително изкуство, изложби, участия в 

общи празнувания, давайки им възможността да се чувстват важни и значими в 

живота на училището, те стават най-близките приятели и поддръжници на идеята 

за заедността  и интеграцията. По този начин се постигат различни цели и 

задачи, стига се до очаквани резултати . 

„Така докосването до изкуството и неговите ценности се превръщат в 

интеркултурно училище, което от своя страна влиза в ролята на непринуден 

посредник /медиатор/ в процеса на опознаване между малцинството и 

мнозинството., с което се подпомага еволюилирането на нагласите и 

мотивацията на учениците и възрастните към процес  на истинско взаимно 

приобщаване и интеграция без наложени норми на поведение“  [6] 

При успешна работа интеркултурната творческа художествена дейност се 

превръща в естествен трамплин за ромските ученици към българското училище. 

Доверието между ученици и възрастни  и възрастни с различен етнически 

произход и с различно вероизповедание постепенно се превръща в най-големия 

гарант за опазване на етническия и религиозен мир в училището. 
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Изобразителното изкуство посредством многообразието на изразните си 

средства и форми на изява е носител на послания и ценности,  които са доказано 

незаменимо средство за духовно развитие и активизиране на емоционално-

естетическото отношение на личността към заобикалящата реалност. 

Естетическите и възпитателни функции на изобразителното изкуство имат 

дълбоки педагогически традиции, както в световен, така и в национален мащаб, 

което е основателна причина в образователните системи изобразително-

творческата  активност на детската личност да стартира още в най-ранна възраст. 

Интензивните процеси, характеризиращи развитието на детето от предучилищна 

и начална възраст, предполагат методически обосновано и системно активиране 

на визуалните мисловни операции, на зрително-пространствените и естетически 

възприятия чрез възможностите на различни изобразителни дейности. По този 

начин се формират практически изобразителни умения и първоначално 

естетическо отношение , което е своеобразна основа за по-нататъшното им 

разгръщане. 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ В РАБОТАТА СЪС СТУДЕНТИ ПРИ 

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ АРТПРОЕКТИ, 

ОСНОВАНИ НА АЛТЕРНАТИВНИТЕ СЕНЗОРНИ МОДАЛНОСТИ 
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GOOD PRACTISES WHEN WORKING WITH STUDENTS ON THE 

EXECUTION OF EXPERIMENTAL ART PROJECTS, BASED ON 

ALTERNATIVE SENSORY MODALITIES   

 

Anita I. Paskaleva 
 

 
ABSTRACT: In this report I present good practises when working with students on the 

realization of two experimental art projects – “Hidden monuments – unlived bodies of the city” 

and “The exhilarated senses of the city” by the Center for visual and multisensory art 

Foundataion. The projects are based on the  alternative sensory modalities tactility and smell. 

This work examines the specific peculiarities of the step-by-step execution and realization of the 

projects. Considering the practical applicability of the proposed models, the different phases of 

execution and realization of the experimental projects, according to the five-phase model of art 

project management, with the utilized methods, approaches and  forms of pedagogical 

interaction with student, have been followed. 

 

KEYWORDS: experiment, art, multisensory, management, methods, approaches, forms 

 

  

Всеки нов стил, жанр, течение в изкуството е бил в началото си 

експеримент. В експериментаторския дух е заложена една от основните движещи 

сили, обуславяща процеса на развитие в изкуството. Експериментът е 

емпиричен, често и интерактивен метод на обучение, особено удачен за работа 

със студенти, които завършват бакалавърската си степен на образование по 

изящни изкуства и докторанти. В края на етапа на ОКС „бакалавър“, както и по 

време на обучението в ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“, обучаващите се са 

натрупали достатъчно познания и опит за приложението на различни 

конвенционални изобразителни техники и алтернативни средства за изразяване 

[7].  Тези знания и умения могат да бъдат база за експеримент с принципно нови, 

неизползвани до момента артистични практики и изразни средства, които 

представляват иновации в съвременното изкуство. 

В настоящата разработка разглеждам накратко основните етапи и 

специфични особености на работата със студенти по реализацията на два 

експериментални артпроекта, основани на алтернативните сензорни модалности 

тактилност и мирис. При разработването и реализацията на експерименталните 

артпроекти със студенти педагогическите прийоми на работа  и 

артмениджмънтът са неразривно свързани в синкретична цялост. В статията са 

маркирани отделните етапи на проектния артмениджмънт в перспективата на 

използваните педагогически методи, подходи и форми на работа. 
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В последните учебни програми по изобразително изкуство на МОН 

образователните проекти присъстват както  в образователния процес, така и 

инициирани от учителите по изобразително изкуство проекти по различни 

програми на общинско, регионално, национално и международно ниво. 

Преподавателите по изобразително изкуство е необходимо да познават етапите, 

през които преминава реализацията на един проект. Тази необходимост обуславя 

актуалността на разглежданата тема.  

Разгледаните в статията проекти са хибридни и синтезират работата в 

рамките на академичната учебна дейност на етап теоретични постановки, 

касаещи спецификите на експерименталната форма на изразяване чрез миризми 

и тактилност и разработването от участниците на творческите концепции на 

произведенията, представени в проектите. В същото време, проектите 

подпомагат творческите дебюти на студентите като автори професионалисти. 

Проектната форма на работа, изнесена извън учебния процес, представлява 

логичен следващ етап от развитието на студентите като автори  

Концепцията за експериментално изкуство, основано на алтернативните за 

визуалното изкуство сензорни модалности, се вписва в контекста на едни от най-

новите тенденции и интуиции в съвременното изкуство. Поставянето на 

тактилността, мириса, вкуса и други екстероцептивни или интероцептивни 

сензорики в понятието за изкуство, е действие в посока разширяване границите 

на изкуството чрез използване на алтернативни средства за претворяване на 

авторовите  художествени идеи.  

При визуалното изкуство фокусът на внимание е поставен върху визията, 

като се ангажират зрителните рецептори на възприемателите. Алтернативните на 

зрението сензорни модалности са: тактилност, обоняние, вкус, слух, баланс. 

Художествените изразни средства във визуалното изкуство са: форма, цвят, 

линия, петно, фактура, колорит, контраст и пр. Миризмите − приятни и 

неприятни, и усещането за допир влизат в ролята на изразни средства, 

посредством които авторите в разглежданите експериментални проекти 

пресъздават своите творчески концепции.      

„След 1960-те констелацията от идейни движения и технологични развития 

довеждат една от ключовите категории във визуалните изкуства, тази на медията, 

до несъстоятелност”[10]. От зараждането си в история на изкуството се използва 

класификация на видовете изобразително изкуство спрямо техните медии: 

живопис, скулптура, графика, рисунка. В постмодерното развитие на изкуството 

технологиите и други креативни артистични практики, като разглежданите в това 

изложение, оспорват категоричността на тази твърда класификация. 

Акцентирането на процеса по отношение на формата довежда до много нови 

художествени форми − асаблажът, хепънингът, инсталацията, пърформансът, 

акцията, както и подкатегориите за художествени интервенции за място (site-

specific). Ако в традиционната типология базисна е спецификата на материала и 

техниката, то дематериализацията на обекта на изкуството, характерна за 

концептуалното изкуство, надхвърля ограничението и материалността на 

конвенционалните медии [10]. В новите художествени практики са смесени 

различни материали в една артистична форма като инсталацията. Тенденцията за 

нематериализация в постсъвременното изкуство се изразява и в експеримента с 

нематериални характеристики като миризми и тактилност. Нематериалният им 
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характер ги поставя в позицията на своего  рода „медиуми”, опосредстващи 

комуникацията между автор и възприемател в едни интерактивни форми на 

взаимодействие с реципиентите, каквито са инсталацията,  пърформанса и 

хибридната им разновидност - пърформанс-инсталацията. 

Произведенията, основани на алтернативните сензорни модалности, могат 

да бъдат мултисензорни (полисензорни). „Мултисензорно” или „полисензорно” 

са понятия, с които определяме спецификата на алтернативните художествени 

изразни средства като: визия, мирис, тактилност, звук, вкус, баланс, използвани в 

синхрон на две или повече сензорики едновременно. При поставяне фокуса на 

внимание върху една от тях, чрез изключване на останалите сетивности, говорим 

за тактилно (основано на допира), олфакторно (основано на обонянието) или 

густативно (основано на 

вкуса) произведение.  

В статията разглеждам 

паралелно два 

експериментални артпроекта, 

инициирани и реализирани 

от Фондация Център за 

визуално и мултисензорно 

изкуство (Фондация ЦВМИ) 

със сходни параметри като 

концептуални рамки, 

човешки, финансови, 

материални ресурси, 

мениджмънт, времеви 

параметри и педагогическо 

взаимодействие. 

„Скритите монументи − непреживените тела на града” е 

експериментален артпроект, основан на тактилността като художествено 

изразно средство. Проектът е презентиран в градска среда, впоследствие 

експерименталните произведения са експонирани в експозиционните 

пространства на Център за визуално и мултисензорно изкуство (ЦВМИ) на 21 

октомври 2014 г. в гр. Пловдив.  
2."Парфюмът" олфакторен пърформанс, автори: 

Искра Иванива и Златина Стефанова 

„Въодушевените 

сетива на града” е 

експериментален артпроект, 

основан на мириса като 

художествена характеристика 

и е представен в градска 

среда и експозиционните 

пространства на ЦВМИ на 22 

септември 2015 г., отново в 

Пловдив. 

 

 

1."Думи в пространството" тактилна скулптура 

автор Мария Коева 
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Концептуалните рамки на разглежданите проекти задават тактилността и 

мириса като база и средство за разработване на авторовите експериментални 

творчески концепции в едни съвременни форми на изразяване като: 

инсталации, обекти, пърформанс-инсталации, акции. Авторите  

осъществяват своите индивидуални творчески решения по проектната базова 

идея. Този подход на работа обединява различните авторови концепции в една, 

основана на зададената обща проектна изходна точка цялост, като целта е да 

бъде създаден   качествен артистичен продукт. 

 Цели на проектите: 

 Да бъдат презентирани млади автори дебютанти в едни асистирани 

творчески дебюти. 

 Да се създадат авангардни артистичнии продукти от тактилни, 

олфакторни или мултисензорни произведения. 

 Да се стимулира иновативният потенциал на дебютанти и утвърдени 

автори в една принципно нова посока в съвременното изкуство − мултисензорно, 

изкуство, основано на алтернативните сензорни модалности и синтеза между тях. 

 Да бъдат създадени условия за трайни творчески връзки между млади 

автори и творчески групи от Пловдив, София и Велико Търново. 

 Да се създадат условия за дискусионна среда в областта на съвременното 

експериментално изкуство. 

 Място на представяне на проектите: Пловдив, Дондукова градина и Център 

за визуално и мултисензорно изкуство 

 Ръководител проекти и идейни концепции: Анита Паскалева 

 Куратор и автор на художествените концепции: Петер Цанев 

 Участници: 

Студенти − четвъртокурсници, бакалаври, магистри и докторанти от 

Факултет по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 

Велико Търново; Национална художествена академия „Николай Павлович”, 

София; АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, Пловдив 

Петер Цанев − художник и изкуствовед, професор по психология на 

изкуството, ръководител на катедра „Психология на изкуството, художествено 

образование и общообразователни дисциплини” на НХА, София 

Елена Панайотова  − художник 

Красимир Добрев − художник, доцент в АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев”, Пловдив 

В настоящата разработка се представят отделните работни етапи на 

разглежданите експериментални артпроекти чрез петфазовия модел за 

разработване и реализация на проекти. В петфазовия модел за мениджмънт на 

проекти [8] се разграничават следните пет фази: 

1. Идентификация − иницииране на проета. 

2. Планиране. 

3. Изпълнение. 

4. Мониторинг и контрол. 

5. Приключване на проекта. 

Малките експериментални артпроекти, каквито са проектите, които 

представям в тази разработка, задават удачен алгоритъм за работа с млади автори 
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дебютанти. Този формат позволява гъвкава организация и дава възможност за 

използването на индивидуален и диференциран подход при работа със студентите  

Същността на образователния проект като форма на педагогическо 

взаимодействие  се основава на действения подход. Проектът гарантира 

осезателно завишена активност на участниците при пряко ангажиране с 

посочени от преподавателя проблеми за разрешаване. Това изисква използването 

от страна на преподавателя и ръководител на проекта на гъвкави методически 

средства и подходи [7]. Представените в тази разработка модели на проектна 

работа могат да бъдат адаптирани и използвани и в други етапи на обучение. При 

разработването и реализацията на образователни проекти, изхождащи от 

изискванията на пряката учебна дейност по изобразително изкуство и учебните 

програми, някои от представените проектни фази, например като финансово 

приключване и отчитане на проекта, могат да бъдат пропуснати. За проекти, 

финансирани с общински средства или със средства по донорски програми, 

представеният алгоритъм от пет проектни фази на разбработване, реализация и 

управление е един от удачните модели за работа.  

 

1. Идентификация − иницииране на проектите 

Разработването на идейната концепция на всеки един от проектите 

представлява изходна точка и определя параметрите, концептуалните рамки, 

които задават посоката на индивидуалните творчески търсения и профила на 

участващите автори. Инициирайки експерименталните артпроекти „Скритите 

монументи − непреживените тела на града” и „Въодушевените сетива на града” 

имахме за цел да поканим млади автори дебютанти − четвъртокурсници, 

бакалаври, магистри и докторанти от Факултет по изобразително изкуство при 

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”; Национална художествена академия, 

София и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 

Асен Диамандиев”, Пловдив, както и утвърдени наши автори преподаватели в 

съответните висши учебни заведения по изкуствата. 

Форматът на проектите бе иницииран като отворен експеримент, в който 

автори и възприематели да бъдат приканени към взаимодействие, формиращо 

нов естетически опит. 

„..Проектът е базиран върху съвременната ситуационна естетика, която има 

за цел създаването на ситуации, в които творци и креативни общности се стремят 

да активират пространството между индивидите и средата като зона на 

потенциалност, в която автономността на изкуството се случва под формата на 

изследвана и споделена съвместна среда. Проектът не е срещу хегемонията на 

визуалното или йерархията на сетивата. Проектът провокира презентирането на 

невидимото в центъра и сърцето на видимото. Какви са невидимите връзки 

между сетивата, как се срещат различните сензорни модалности и какви следи 

оставят в преживяванията на града.” 

Петер Цанев, Художествена концепция на „Скритите монументи − 

непреживените тела на града” 
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2. Планиране 
Планирането представлява най-важната функция на мениджмънта, тъй 

като определя структурата и съдържанието на другите основни мениджърски 

функции [1].  

Финансовите параметри до съществена степен определят обема на 

участниците в един артпроект. За финансово обезпечаване на проектите се 

насочихме към програма „Дебюти” на Национален фонд Култура към 

Министерство на културата. Програма „Дебюти” финансира малки рискови 

дебютни проекти на млади автори, както и арторганизации, които предоставят 

възможност за изява на млади автори дебютанти. Програмата предоставя  

финансов ресурс и обучение на заинтересованите млади автори по разработване 

на артпроекти. Обучението по разработване и реализация на артпроекти на 

авторите дебютанти се осъществи във Фонд Култура при Министерство на 

културата. 

С Фондация ЦВМИ участвахме с разработените проектни предложения и 

спечелихме финансиране на конкурсен принцип с висока атестация от 

експертното жури, като проектните концепции бяха определени като 

„иновативни”, „естетически атрактивни” и пр.  

Съобразно обема на финансовия гранд, осигурен ни от Национален фонд 

Култура към МК преценихме, че оптималният брой участници във всеки един от 

експерименталните артпроекти е по осем млади автори дебютанти – по двама 

или трима студенти от всяко от набелязаните водещи наши висши учебни 

заведения по изкуствата и по двама утвърдени автори във проект. Сметнахме за 

удачно утвърдените автори да бъдат и преподаватели в съответните висши 

учебни заведения.  

Диференцираният подход бе приложен в две насоки: 

1.  При селекцията на млади автори дебютанти. Според В. Щерн (1990г.) 

„диференциацията отчита интериндивидуалните различия между хората, които 

имат нещо общо, а не само строго неповторимо” [4, стр.508].  С поканените 

утвърдени автори - преподаватели обсъдихме възможността да дадем шанс за 

участие на изявени техни студенти четвъртокурсници, бакалаври, магистри, 

докторанти, чиято работа по време на обучителния процес ни дава основание да 

смятаме, че притежават умения и творчески капацитет да се справят с 

поставените задачи по проектните концепции. Планирано бе да бъдат 

сформирани работни творчески групи по места, от по четирима човека - трима 

автори дебютанти и един утвърден автор, като утвърденините автори поеха 

ролята и на ментори на студентите съвместно с ръководителя на проекта. 

2.  Диференцирани бяха и отделните проекти по сензорни модалности. 
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3."Завеси-мухоловки" такткилна инсталация, автор: Вълко 

Чобанов 

Поканата към 

утвърдените наши 

авангардни автори 

Петер Цанев, Елена 

Панайотова и 

Красимир Добрев бе 

провокирана от 

желанието ни да 

бъде стимулиран 

креативният 

потенциал и да се 

създаде увереност у авторите дебютанти в едно принципно ново поле на 

артистични търсения в съвременното изкуство. С проектите планирахме да бъдат 

реализирани атрактивни  артпродукти в ситуация на равнопоставеност и 

творческо взаимодействие между студентите дебютанти, поканените знакови 

автори, работещи в областта на N формите у нас, публики и специалисти от 

други креативни общности.  

Изкуствоведи, психолози, невролози, еколози бяха приобщени към 

проектите, за да бъде създадена диалогична среда − необходимо условие при 

всеки експеримент с иновативна насоченост. В рамките на тактилен артпроект 

„Скритите монументи − непреживените тела на града” бяха проведени пилотни 

неврологични изследвания на реципиенти с метода Неврофийтбек от 

специалисти невролози при Военномедицинска академия, София. С 

изследванията имахме за цел да потърсим обективни критерии за оценка на 

въздействието на тактилните произведения при взаимодействие с 

възприемателите.  

Чрез проектите предоставихме  възможност за създаване на трайни 

творчески връзки между младите автори от трите водещи висши учебни 

заведения по изкуствата. 

В тактилен артпроект „Скритите монументи − непреживените тела на 

града” като ментор участва дейно и доцент Атанас Тотляков от ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий”, преподавател и автор с ярка индивидуалност, работещ и в 

сферата на експерименталното тактилно и мултисензорно изкуство. Атанас 

Тотляков предложи участници и работи със студентите четвъртокурсници 

теоретично и практически. В рамките на академичния учебен процес, воден от 

доц. Тотляков, поканените участници създадоха творческите концепции на 

експерименталните произведения, съобразно проектната идейна концепция. 

Именитата Елена Панайотова участва като утвърден автор в артпроект 

„Въодушевените сетива на града”.  

На етап планиране предвидихме по проектите да бъдат поканени като 

асистенти на авторите на доброволчески принцип студенти третокурсници от 

същите висши учебни заведения по изкуствата. Някои от доброволците по 

пилотния тактилен артпроектект участваха като автори в следващия 

експериментален артпроект, основан на мириса като художествена 

характеристика.  
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3.  Изпълнение и управление на експерименталните артпроекти „Скритите 

монументи - непреживените тела на града” и „Въодушевените сетива на 

града” 

Изпълнението и управлението на артпроектите се основават на общите 

принципи в артмениджмънта. Артпроектът представлява система от планирани 

взаимосвързани дейности, които трябва да постигнат предварително поставени 

цели в ограничена времева рамка с предварително зададен ресурс [1]. 

Изпълнението и управлението на проектите са два процеса, които протичат 

паралелно по проектните дейности. 

Едно от основните правила в артмениджмънта гласи, че „..творческият 

процес не подлежи на управление” [1,стр.10]. Задачата на артмениджъра е да 

осигури условия, материални и финансови ресурси, логистика, представяне чрез 

медиите, реклама, да 

подпомага автора в 

неговата работа с 

всички възмможни 

средства. Единственото 

изискване към авторите 

бе да се съобразят с 

основната проектна идея 

− произведенията да са 

основани на 

тактилността и мириса 

като художествени 

изразни характеристики 

или да са мултисензорни 

− предназначени да 

бъдат възприемани с 

повече от едно сетиво. 

           Организиране на 

артпроектите е процесът, при който планирането преминава на етап действие. На  

входната позиция се консолидират материалните, финансовите, човешките и 

информационните проектни ресурси [1]. Организиране на експерименталните 

артпроекти се осъществява по дейности. Изпълнението на всяка задача в срок се 

проследява от ръководител-проект. 

Структурно по всеки един от проектите бе планирано да бъдат 

организирани по три творчески групи по места. По една в Пловдив, Велико 

Търново и София. Менторите и ръководител-проект работиха със студентите 

дебютанти индивидуално. Всеки студент, участник в проектите, бе запознат с 

идейната и художествената концепции, с финансовите, времевите параметри, 

както и с начина и мястото на презентация на произведенията. Индивидуалният 

подход към всеки един от младите автори даде възможност да се провокира 

творческия потенциал на автора. На база на индивидуалните особености, 

предпочитания, интереси и възможности на всеки участник се създадоха 

подходящи условия за творческа работа по поставената задача. Концептуалният 

проект на всеки един от авторите бе разглеждан и обсъждан първо на ниво 

творческа група с менторите по места, а впоследствие от куратор и ръководител-

 

4. "Тактилна комуникация" тактилна пърформанс-

ивсталация, автор: Димитър Терзийски 
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проект, след което се пристъпи към реализиране на експерименталните 

произведения от авторите. 

Ръководство по проектите включва дейностите, които карат членовете на 

екипа по проекта да работят заедно за постигане на проектните цели. Една от 

основните цели на ръководството е мотивирането на членовете на екипа [1]. 

Първоначалното мотивиране на авторите за участие в експерименталните 

артпроекти бе осъществено още на етап планиране, тъй като финансиращата 

програма имаше изискване авторите, участници в проекта, да бъдат 

идентифицирани поименно на етап проектно предложение.  

Мотивацията е съществен компонент на ръководството като мениджърска 

функция. „Мотивацията е вътрешно състояние, което поражда, насочва и 

поддържа поведението. Може да се мисли за мотивацията като за вътрешна 

психична енергия или като психична сила, която помага на човека да постигне 

целта си” [5, стр. 495]. Бива два вида −вътрешна и външна. В този случай 

вътрешната мотивация представлява тласъка, който студентите си дават сами, а 

външната мотивация е тласъкът, получаван от преследването на външни награди 

и стимули [5, стр. 499]. Както отбелязах по-горе, при селекцията на младите 

автори дебютанти бе приложен диференциран подход. Бяха подбрани именно 

студенти с формирана висока вътрешна мотивация. Оптимален резултат, според 

педагогическата психология, се получава при комбиниране на вътрешна и 

външна мотивация [5]. При наличието на вътрешна мотивация у студентите като 

характерова особеност бяха осигурени и външни мотиватори. Ролята на външен 

мотиватор бе отредена на възможността младите автори да работят и да бъдат 

представени в колаборация и равностойно творческо партньорство с поканените 

известни наши утвърдени автори, участници в проектите. Друг външен 

мотиватор бе активното представяне пред публиките на всеки един от авторите 

чрез участия в предавания по презентиране на проектите и авторите в локални 

медии радиа и телевизии, електронни медии, а също така чрез създаване на висок 

социален имидж на проектите посредством спотова аудиореклама. Спотовата 

аудиореклама бе осъществена в интензивна ротация в локален и национален 

радиоефир. 

При управлението и организацията на артпроекти е необходимо да се имат 

превид специфичните психологически особености на творческата личност. 

Времето от поканата към авторите дебютанти за участие в проектите и 

презентацията на създадените произведения пред публика е една година.  

Въпреки високата мотивация за постигане на успехи у младите автори, от 

първоначалния ентусиазъм за участие в експерименталните проекти до 

постигане на крайния резултат, в разстояние на една година, някои от 

участниците преминават през много различни етапи на творчески подем и спад, 

вяра в успешното представяне и съмнения. Същността и механизмът на 

творческия процес се характеризират със сложни психологически състояния и 

емоционално напрежение при авторите, особено когато работят в една 

експериментална сфера, при която няма модел или аналог, на които да се 

доверят. Липсата на опит е допълнително утежняващо обстоятелство. 

Поддържането на мотивация за участие и успешно представяне в 

артпроектите до голяма степен се основава на педагогическия опит и харизмата 

на утвърдените автори ментори. Менторите и ръководител-проект осигуриха 
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подкрепа, чести срещи и обсъждания, съвместен подбор и закупуване на 

материали с всеки един от младите автори.  Предвид индивидуалния подход към 

всеки студент, участник в проектите, бе създадена среда на подкрепа и 

съдействие, в която дебютантите се чувстваха част от една стабилна и успешна 

структура. Чувството на принадлежност при съблюдаване на индивидуалните 

творчески особености на младите автори им даде увереност и желание за 

максимално добро представяне на този стартов етап от творческата им 

биография.        

      

4. Мониторинг и контрол 
Мониторингът и контролът представляват четвъртата фаза на проектния 

мениджмънт. Контролът се отнася до контрол на работния процес, постоянното 

наблюдение (мониторинг) осигурява ефективното и навременно изпълнение на 

всяка от заложените в проекта задачи по дейности, съобразно времевите 

параметри [8]. 

Всяка от дейностите, състояща се от съответните оперативни задачи има за 

цел постигането на целите на артпроектите. Наблюдението и контролът се 

отнасят както към изпълнението на задачите от екипа на проектите, така и към 

контрол и разпределение на финансовите средства. 

Финансовите средства по перо „материали за изработка на 

произведенията” бяха разпределени по равно между участниците. Допълнителни 

материални ресурси за всяко едно от произведенията бяха набавени чрез 

партньори по проектите по целесъобразност.  

Всяко произведение е неповторимо, процесът и потребностите при 

осъществяването му са строго специфични. За мултисензорното произведение на 

Цветана Иванова, докторант към НХА, бяха осигурени допълнително материали 

и монтажни дейности за построяване на инсталацията от фабрика ТЕД, партньор 

по проектите. При реализацията на пърформанс-инсталацията на Цвета Цанева 

„Ароматът на емоциите” бяха осигурени естествени аромати от Роза Импекс. 

Пърформанс  „Парфюмът” на Златина Стефанова и Искра Иванова (Изобр.2), 

презентиран в градска среда, бе инспириран от едноименното произведение на 

Патрик Зюскин. За осъществяването му бяха направени серия от консултации 

със специалисти от Университет по хранителни технологии, Пловдив и Аграрен 

университет, Пловдив, за технологията на екстракция на аромати от мастен 

носител. Инсталацията на Вълко Чобанов „Завеси -  мухоловки” (Изобр.3)  бе 

подкрепена също безвъзмездно с монтажни дейности от партньор по проекта. 

 

5. Приключване на проектите 

Приключване на проектите се осъществява с изготвяне на финансови 

отчети и отчети по дейности към финансиращата организация Програма 

„Дебюти” на Национален фонд Култура към МК. Успешната реализация на 

пилотен експериментален артпроект „Скритите монументи - непреживените тела 

на града” ни даде основание да поставим с този проект началото на традиция в 

осъществяването на ескпериментални проекти, основани на алтернативните 

сензорни модалности с млади автори дебютанти в същия формат с аналогични 

проектни параметри. Високите творчески постижения на студентите и 

утвърдените автори, участници в проекта, фактът, че бе създаден висок имидж на 
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проекта чрез качествена и интензивна рекламна кампания и ПиАр създадоха 

предпоставки Национален фонд Култура към МК да финансира и следващия ни 

експериментален проект, основан на мириса - „Въодушевените сетива на града”. 

 

6. Съответствие на представените практики с критериите за добри 

практики в образованието 

Реализацията на експерименталните артпроекти „Скритите монументи - 

непреживените тела на града” и „Въодушевените сетива на града” със студенти 

отговарят на основните критерии за добри практики в образованието [3], а 

именно: 

- Законност. Разглежданите практики не противоречат на законите и 

наредбите, регламентиращи съответната сфера. 

-  Резултативност. Представените практики предлагат решение на 

проблемна област в българското висше образование, а именно, подпомагане на 

успешния старт след завършване на съответния етап на висше образование и 

подкрепят професионалната реализация посредством асистенция на творческите 

дебюти на студентите. 

- Иновативност. Иновативен е подходът в работата със студентите. 

Предоставена е възможност на младите автори за творческа работа с утвърдени 

наши автори в сферата на съвременното изкуство. Методът на работа 

„експеримент” задава форма на творческа практика в принципно ново, 

неизследвано до момента поле на художествена активност − работа с 

алтернативните сензорни модалности „мирис” и „тактилност”. 

- Репликативност. Така зададеният алгоритъм на разработване и 

реализация на експериментални артпроекти със студенти може да бъде 

мултиплициран. Пример за това е и повторяемостта на експерименталните 

проекти, представени в настоящата разработка. 

- Устойчивост. Предмет на това изложение не е един единичен опит на 

експериментален артпроект. С представените проекти е поставена база за 

създаване на традиця в реализацията на такива проекти. Този факт е валидизиран 

и от повторната финансова подкрепа на инициативата на Фондация ЦВМИ от 

Програма Дебюти към Национален фонд Култура при МК 

- Ефективност. Съотношението вложени средства − резултати е много 

добро. Високите творчески резултати на студентите, създаването на качествен 

художествен продукт и представянето на младите автори пред публики 

многократно надхвърлят вложените в проектите средства, осигурени от МК и 

партньорите по проектите. 

- Високо качество. Както отбелязах в предходната точка, бе създаден 

качествен творчески продукт и висок социален имидж на проектите посредством 

добра  и интензивна рекламна и ПиАр кампании чрез локални и национални 

медии. Шест произведения от артпроект „Скритите монументи − непреживените 

тела на града” намериха място в учебника по изобразително изкуство за седми 

клас на издателство Просвета Плюс, издаден през 2019 г. в илюстриране на 

темата „инсталация”. 

- Възможност за контрол и оценка. Проектната форма на работа дава 

възможност за кон 
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трол на роботата по дейности, по разпределяне и изразходване на 

финансовите средства и оценка на създадения творчески продукт от публика и 

специалисти. 

- Съответствие на тенденциите на общественото развитие. 

Реализацията на експерименталните артпроекти „Скритите монументи − 

непреживените тела на града” и „Въодушевените сетива на града” съответства на 

най − новите интуиции и тенденции в съвременното изкуство – разширяване 

границите на изкуството с алтернативните за визуалното изкуство сензорни 

модалности. 

Акцент на настоящата разработка е възможността за мултиплициране на 

представения проектен модел и на други етапи на образование. Успешният старт 

на завършващите различни степени на образование в българските висши 

училища по изкуствата представлява проблемна област, в която е необходимо да 

бъдат предлагани ефективни решения. С реализираните експериментални 

артпроекти кумулирахме идеи и емпиричен опит, които споделени като успешни 

добри практики могат да бъдат използвани в полза на младите автори. 

Настоящата разработка може да послужи като модел, който 

преподавателите по изкуства могат да следват при разработването на проекти.  
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DIAGNOSTIC TOOLS FOR EVALUATION OF PLAY FOR 

CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Anna K. Trosheva, Elena K. Boyadzhieva-Deleva, Margarita V. Tomova, 

Marina Tsv. Kalcheva 
 

 

ABSTRACT. When diagnosing the play of children with special needs, it is necessary to 

know their features and the reasons for their more difficult inclusion in play. The theoretical 

rationales of the barriers for free participation and / or initiation of play as well as our 

practical experience with children with special educational needs served to structuring a tool 

for monitoring their play in evaluation form. It traces different levels of dealing with the 

categories of cognitive play (practical, symbolic, constructive and rules-based play). It is 

planned to analyze videos in situations of independent play, play with a parent, and play with 

other children. The card comes with a procedure for selecting play items / toys. The presented 

procedure and tool for monitoring and analyzing the play of children with special educational 

needs is to be applied in practical diagnostic and therapeutic activities. 
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Играта е дейността, която върви неотлъчно с представата ни за децата в 

доучилищна възраст. В педагогическата литература играта се разглежда 

предимно като средство и метод, чрез които по естествен път да се достигне до 

детето и да се ангажира вниманието му с това, което възрастният смята за 

полезно. Дидактизирането на играта на малките деца и използването й като 

средство за обучение има широко разпространение сред всички възрастни, които 

се занимават с детето през деня (най-вече учители, възпитатели, родители).  

Но истинската игра е свободно избирана дейност, която сама съдържа 

своята цел. При опит тя да бъде структурирана, бързо губи „игривостта“ си, 

удоволствието, което носи и ползите за самоизграждането на детето като 

личност, за социалната му самоувереност.  

От особена важност е да се осъзнае следната диференциация [2]: 

✓ дейности, подобни на игра – тези дейности се инициират и водят от 

възрастния в образователен, клиничен или социален контекст. Те са игриви и 

приятни, но тяхната основна цел е различна от играта в името на самата игра. Те 

обикновено имат за цел обучение, социален тренинг, рехабилитация, наблюдение 

и оценка, психологическа подкрепа, психотерапия и др. В тях играта се използва 

като средство за постигане на тези цели.  
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✓ игра или игрова дейност – инициира се и се извършва от детето, 

единствено с цел игра (забавление и радост, интереси и предизвикателства, 

желание за състезание и конкуренция). В нея детето използва различни свои 

умения (езикови, двигателни, познавателни, социални) и ги развива, но това 

стимулиране не се превръща в цел на играта.  

Качествената игра се свързва с игровата дейност, с нейната характеристика 

„игривост“, а не с изпълнението на дейности, подобни на игра.  

Подобно разграничение може да бъде направено и сред методите за оценка 

на играта. Те могат да бъдат разделени в две категории [10]: първите са насочени 

към уменията на детето, които то използва в играта и използват играта като 

средство, т.е. „оценка чрез игра“, а вторите разглеждат същинските измерения на 

играта, оценявайки самата игра, т.е.  „оценка на играта“.   

Оценката чрез игра се състои в използването на играта в зависимост от 

контекста й за анализ на текущото равнище на функциониране на детето и ако е 

необходимо, идентифициране на области, които изискват специализирана намеса 

[1]. Това е коректен подход за определяне на потребностите на малките деца [9], 

който използва преимуществата на играта, позволяваща на децата да се отпуснат 

и да разкрият себе си и своите умения, без да се тревожат от евентуален неуспех. 

Според Kaugars [5] този вид оценка позволява да се разкрият множество 

психологически и познавателни аспекти, които би било трудно да се 

демонстрират при прилагане на класически тестове. При малките деца 

оценяването чрез игра се предпочита пред стандартизираните тестове от редица 

автори [по 6]. Примери за диагностични инструменти от тази категория са: 

Трансдисциплинарна оценка, базирана на играта (TPBA) на Linder [6]; Играта в 

система за оценка на ранното детство (PIECES) [6]; Скалата за наблюдение на 

играта (POS)  [4]. В посочените тестови инструменти детето се наблюдава в 

самостоятелна игра или с връстници и се правят изводи за различни области от 

развитието му (комуникация, когниция, сензорика, моторика, социализация) чрез 

сравнение с нормите за възрастта.  

Оценката на играта се основава на връзката на детето със средата, като 

отразява по-скоро уменията на детето в играта, отколкото неговите дефицити. 

При нея детето се наблюдава в естествена среда и се отчитат видовете игри, 

които то предпочита; местата, времето и игровите партньори, които избира; 

степента на неговата активност и функционално участие. Целта на тази оценка е 

да се подобри играта на детето чрез последващо модифициране на средата и по 

този начин играта да носи по-голямо удоволствие и удовлетворение. Интересен 

аспект в оценката на играта е диагностиката на игривостта. Според Bundy и кол., 

2008 [3] игривостта е детският подход към играта, необходимо допълнение към 

игровите дейности, в които те участват. Авторът „измерва“ игривостта чрез 

наличната мотивация, вътрешния контрол върху играта, освобождаването от 

ограниченията на реалността [11]. Примери за диагностични инструменти за 

оценка на играта, посочени от Ray-Kaeser & kol. [10], са ToES (Skard & Bundy, 

2008), “Test of Playfulness” – ToP (Skard & Bundy, 2008), “Child Initiated Pretend 

Play Assessment” – ChIPPA (Stagnitti, 2007). 
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За нуждите на  научен проект1 за терапевтична подкрепа на свободната 

игра на деца със специални потребности се разкри необходимост от подходящ 

инструментариум. В нашата научно-практическа дейност се запитахме дали 

инструментите за оценка на играта и тези за оценка на уменията чрез играта са 

достатъчни в ранната интервенция и предучилищната подкрепа на тези 

специфични групи деца. В дейностите за подкрепа на семействата и децата с 

увреждания и отклонения в развитието, ние се нуждаем от инструменти, които 

да изпълняват едновременно няколко функции: 

- Да открояват различието спрямо приетата норма за развитие (скрининг); 

- Да предоставят по-детайлна информация за уменията, потребностите и 

затрудненията на детето (диагностика); 

- Да предоставят информация за наличните ресурси за развитие; 

- Да подпомогнат планирането на интервенциите и терапевтичната 

подкрепа. 

Спрямо някои от тези функции, стандартните тестове за играта могат да 

дадат отговор, въпреки че уменията на децата при тях винаги ще бъдат 

съотнасяни с приетата норма. Това може да се окаже непродуктивно, тъй като 

децата с увреждания почти винаги ще покажат постижения по-ниски от нормата 

[10]. Освен това е необходимо да се подберат такива инструменти, в които 

наблюдаваните умения да бъдат детайлизирани на малки стъпки. Така те биха 

могли от една страна да бъдат оценени в полза на детето по отношение на вече 

достигнати умения, а от друга − да дадат насока за следващо развитие.  

При диагностиката на играта на децата със специални потребности е 

необходимо да се познават техните особености и причините те по-трудно да се 

включват в игра. Пред тези деца съществуват многобройни бариери за свободно 

участие и/или иницииране на игра, които са свързани със затрудненията им в 

определени области (социална, познавателна, когнитивна, сензорна, двигателна). 

Тези бариери също така са силно зависими от игровата среда. Докато в общо 

използваните тестове за играта е необходима стандартна среда за всички 

изследвани, за да се неутрализира влиянието й върху постиженията, то при 

децата с увреждания е точно обратното. Ray-Kaeser [10] изтъква, че 

инструментите за тези деца трябва да дават възможност за посредничество от 

оценителя и възможност за адаптация спрямо трудностите на децата, причинени 

от увреждането. Например не бихме могли да оценим конструктивните умения 

за игра на дете с неврологично нарушена фина моторика на ръцете, ако му дадем 

картонен пъзел, чиито елементи то не може да хване и изискваме от него 

самостоятелно справяне. При втория или третия опит на детето да задържи или 

сглоби елементите, който завърши с неуспех, то ще се откаже от задачата, но 

това няма да ни донесе информация за постиженията му в конструктивните игри, 

а само за фините му моторни умения. Единият начин за модифициране на 

диагностичната задача е да се предложат конструктивни елементи, с които 

                                                           
1 „Ефективни подходи за осигуряване на достъпна среда и за стимулиране на играта на 

децата със специални образователни потребности като елемент на ранната интервенция и 

предучилищната подкрепа“ с ръководител доц. д-р Анна Трошева- Асенова, финансиран 

със средства, отпуснати целево от държавния бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за 

научни изследвания за 2020 г.  
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детето е в състояние да манипулира, а другият – възрастен да извършва 

действието по инструкция на детето (ако то е в състояние да я даде в детайли по 

разбираем начин). Анализът на този пример ни разкрива необходимостта по 

време на диагностиката да се допуска адаптиране на игровите материали спрямо 

детето и съдействие от страна на възрастен, нещо, което е недопустимо в 

повечето стандартни изследвания.  

Ще се спрем първо на адаптирането на физическата игрова среда. Тя не 

включва само играчките, но и обезопасената среда, осветлението, звуковата 

среда, безбариерният, достъп, възможността за правилно и разнообразно 

позициониране на детето с двигателни нарушения и др. От съществена важност 

също така е средата да е позната и предразполагаща детето в психо-емоционален 

план. В това отношение Stagnitti, 2004 (по Ray-Kaeser [10]) подкрепя 

провеждането на изследването в домашна среда, чието предимство е, че 

предоставя валидни проби от игрово поведение в позната ежедневна обстановка. 

За едно дете с  проблеми в развитието отпадането на необходимостта да се 

адаптира в непозната среда може да бъде единственият начин да покаже 

мотивация за игра и разнообразие от игрови действия. От друга страна тази 

обстановка по-трудно се модифицира спрямо потребностите на детето, ако 

родителите не са се погрижили за това предварително.  

Двойнствен е ефектът на домашната среда и по отношение на използваните 

предмети за игра/играчки. От една страна много от децата със специални 

потребности имат предпочитания към определен тип играчки, които родителите 

им осигуряват. Те също така е възможно изобщо да не пристъпят към игра, ако 

играчките не са им познати. От друга страна, това би ограничило възможностите 

за наблюдение върху това в какво игрово взаимодействие встъпва детето с 

различен тип игрови материали, ако в дома не разполагат с такова разнообразие. 

Изследователят може да предостави необходимите играчки, но е възможно да не 

бъде подготвен за многото възможни варианти, които да съответстват на 

потребностите на детето. Ето защо заключението ни потвърждава тезата и на 

други изследователи (напр.  Knox, 2010 [7]), че наблюдението на играта изисква 

разнообразие от игрови ситуации, по възможност и разнообразна игрова среда. В 

най-добрия случай, то може да се направи в домашна среда и по друго време в 

специално пригодена игрова среда, като във втория случай се даде достатъчно 

време на детето да се адаптира към нея.  

Съществен е въпросът и за участието/неучастието на възрастен/родител в 

играта на детето. Предпочитано е наблюдението на свободната игра, тъй като 

дава по-обективна оценка. Но много от децата с увреждания са зависими от 

подкрепата на възрастните за много от случващото се в ежедневието им. Това 

налага предлагането на подобно съдействие и по време на диагностика, въпреки 

че както отбелязва McConachie & kol, 2006 [8], необходимата му степен и честота 

се оценяват много трудно. Ситуацията е специфична, тъй като много от 

неавтоматизираните умения на децата се намират в „зоната на най-близко 

развитие“, използват се рядко от децата и има голяма вероятност да не се 

проявят при свободна игра. Ако съществуват съмнения за горната граница на 

игровото поведение, приемливо е, то да се прояви с намесата на възрастния [6]. 

Подобно влияние оказва и участието на други деца в играта. При едни деца то 

може да доведе до демонстриране на още неавтоматизирани игрови умения, при 
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други ще покаже само умения за имитация, а при трети – може да предизвика 

потискане на активността. От друга страна, единственият начин да се оценят 

социалните взаимодействия и равнището на споделена игра, е наблюдението на 

поведението на детето в близост на други деца [1]. Ето защо в диагностиката на 

играта е добре да се предложат както ситуации на самостоятелна игра, така и 

ситуации на игра с възрастен и други деца.  

В резултат на направения анализ и на базата на практическия ни опит с 

деца със специални образователни потребности структурирахме карта за 

наблюдение на тяхната игра (Табл.1). В нея включихме за проследяване 

различни равнища на справяне с категориите когнитивни игри по 

класификацията на LUDI 2  (практическа, символна, конструктивна и игра с 

правила). За практическите, символните и конструктивните игри предвидихме 

проследяване в ситуации на самостоятелна игра, игра с родител, игра с деца, а за 

игрите с правила само при игра с родител и деца. Наличието/липсата на 

определен тип игри в самостоятелна форма и с възрастен ще ни даде информация 

за степента на самостоятелност на детето в игрите. Заложихме и възможност за 

отбелязване на пасивността на детето, когато му се предложат играчките, както и 

дали, когато му се подадат, то просто ги държи, дали започва да манипулира и 

играе с тях или изобщо не реагира. В полетата за регистрация освен наличието на 

отметка за наблюдавано поведение, оставихме полета за коментар на 

спецификата му.  

 

Таблица 1: Карта за наблюдение на играта на деца със СОП 
ВИД  

ИГРА 

ИГРОВО УМЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛНО С РОДИТЕЛ С ДРУГО 

ДЕТЕ/ДЕЦА 

П
ас

и
в
н

а 
 

Пасивно е, не проявява 

интерес към 

играчката/игровия партньор 

 ם ם ם

Хваща подадена играчка, но 

не проявява интерес и не играе 

с нея 
 

 ם ם ם

П
р

ак
ти

ч
ес

к
а
 Взема играчка и извършва 

единични действия с нея  

(eдно от следните: удря, 

върти, бута, хвърля, търка, 

лапа/облизва, мирише) 

 ם ם ם

Взема играчката и извършва 
няколко различни практически 

действия с нея 

 ם ם ם

 

Използва играчката 
функционално, но без 

елементи на сюжет, символика 

или по-въображаема цел 
(хваща и носи куклата, движи 

автомобилче, слага кубче 

върху кубче) 

 ם ם ם

                                                           
2 https://www.ludi-network.eu/ludi-books/ 
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С
и

м
в
о

л
н

а 
 Включва играчките в 

елементарен сюжет (храни 

кукла с лъжица/чаша; „кара“ 
кола със/без звук, движи 

фигурка, наподобявайки 

ходене 

 ם ם ם

 Включва играчките в по-

сложен сюжет, който 
комбинира няколко 

последователни действия с тях 

(готви и със сготвеното 
храни/пои куклата; движи 

няколко коли, все едно се 

състезават със старт и финал, 
движи колата и качва фигурка 

да се вози в нея; води разговор 

между две човечета или ги 
включва невербално в общи 

действия) 

 ם ם ם

 Влиза в предложена от друг 
играч роля 

 ם ם ם

 Измисля роли в играта и ги 

разиграва с различни играчки 

или ролеви партньори 

 ם ם ם

 Използва предмети-  в играта ם ם ם 

 Използва въображаеми 
предмети и/или действия 

(пантомима) 

 ם ם ם

К
о

н
ст

р
у

к
ти

в
н

а 
 

 

Извършва прости 

конструктивни действия  

(пуска кубчета в кутия, 
затваря кутия, опитва да 

сглоби пъзел) 

 ם ם ם

Сглобява  частично по-сложни 

конструкции (някои части от 
пъзел, кула от кубчета, 

конструкция от 2−3 лего 

елемента, няколко елемента от 

куб за вгнездяване и др.) 

 ם ם ם

Извършва сложни 
конструктивни действия  

(сглобява по модел сложни 

конструкции, съобразени с 
възрастта) 

 ם ם ם

Сглобява сложни конструкции 

по представи 

 ם ם ם

И гр а с п р ав и л а Играе на проста игра с ם ם ם 
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предмети, като следва 

правилата й (цели пръчки с 

рингове; събаря кегли с топка; 
хвърля топка в баскетболен 

кош или рита топка във врата) 

Докато играе спазва простите 
правила на настолна игра 

(съотнася карти към табло тип 

„лото“; играе с мемори карти; 
подрежда картинно или 

точково домино; събира и 

класифицира малки 
предмети/карти по цвят, 

големина, вид, и др.) 

 

 ם ם ם

Не разбира правилата на игра с други хора ם ם 

Умее да изчаква реда си, но не спазва други правила ם ם 

Променя правилата на играта в своя изгода ם ם 

Спазва правилата на играта ם ם 

Приема тежко загуба ם ם 

Справя се със загуба ם ם 

Измисля свои правила в играта ם ם 

 

Съставихме примерен списък на играчките, подходящи за проявяване на 

различните видове игри. Тъй като първата част на изследването на 

самостоятелната игра на детето и играта с родител се предвижда да се проведе на 

базата на заснето от родителя видео в домашна среда и неговия анализ, 

обмислихме процедура за подбор на предметите за игра/играчките. А именно: 

1. Предварително заснемане на наличните играчки от родителя; 

2. Съотнасянето им със съставения от нас примерен списък и подбиране на 

аналози; 

3. Предварително обсъждане с родителя на приложимостта на подбраните 

играчки съобразно двигателните или сензорни нарушения и предпочитанията на 

детето, при нужда – замяната или адаптирането им.  

4. Прилагане на индивидуалния списък с подбрани играчки като 

неразделна част от документацията за оценка на играта.  

Видеозаписът позволява да се направи и анализ на игровата среда по 

отношение на позицията на детето и другите участници в играта, светлинната и 

звуковата среда в помещението, ролята на родителя в играта и други, както и да 

се наблюдава игривостта и удоволствието на детето в различните игрови 

ситуации.  

Представената процедура и инструмент за наблюдение и анализиране на 

играта на деца със специални образователни потребности предстои да бъдат 

приложени в практическа диагностично-терапевтична дейност. Теоретичната 

база, чрез която е структуриран, се очаква да помогне за адаптивното му 

приложение при деца в доучилищна възраст с различни затруднения.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИГРОВАТА СРЕДА ЗА ДЕЦА СЪС 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ В 

СЕМЕЙСТВОТО 

 

Анна К. Трошева – Асенова, Мира Д. Цветкова – Арсова, Диана М. 

Игнатова,  Деница А. Кръстева, Пенка Т. Шапкова 
 

STUDY OF THE PLAY ENVIRONMENT AT HOME IN CHILDREN 

WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 

 

Аnna K. Trosheva-Asenova, Mira D. Tzvetkova-Arsova, Diana M. Ignatova,                       

Denitsa A. Krasteva, Penka Т. Shapkova 
 

  
ABSTRACT: Thе report presents a study of the conditions for playing at home of 

children with special educational needs. The basic components of the playing environment are 

discussed. Results of a pilot study are presented. The main purpose was to explore children 

opportunities to play in the home environment. Data from a survey among 60 parents of 

children with special educational needs aged between 1 and 14 was analyzed.  Important part 

of the study was to examine the parental attitudes towards the role of the play of the children 

with SEN. 

 

KEYWORDS: play of children with SEN, playing environment, physical barriers for 

children with special educational needs, parent attitudes, play materials  

 

 

Играта е основната и най-важна дейност на детето, която на първо място 

носи радост и удоволствие, но и чрез която то директно и индиректно учи за 

света на предметите и вещите, изучава околната среда, израства в когнитивно и 

двигателно отношение, формира социални представи и понятия и трупа важен 

житейски и социален опит. Играта е изконно право на всяко дете. Тя е и 

основната „работа“ на всяко дете [12]. Децата по цял свят и във всяка култура 

играят. Тази тяхна любима дейност често се омаловажава с определения като 

“само играе”, “просто играе”, но всеки педагог знае, че играта за децата е важна, 

сериозна и необходима дейност [1] . 

Детето със специални образователни потребности (СОП) не прави 

изключение – то също може и трябва да играе, не бива да бъде лишавано от 

възможности и време за игра, а да бъде насърчавано и подпомагано да се 

ангажира в колкото е възможно повече игрови дейности. За детето със СОП 

играта също е посочена като основно негово право, като това е постулирано в 

редица международни документи. В Конвенцията за правата на хората с 

увреждания на ООН от 2007 г. [14] в чл. 30 и чл. 31 е подчертано правото на 

децата с увреждания да играят и да изпитват удоволствие от играта и от 

свободното време. 



80 

 

Редица изследвания показват недостатъчно зачитане на това детско право. 

Beckett et al. [2] посочват различни бариери пред играта на деца със СОП, като 

основните според тях са: 

 Политически – на детската игра не се обръща достатъчно внимание и не 

се приоритизира на ниво държавна политика.  

 Културни – в много случаи играта при деца със СОП се разбира по 

различен начин от типичната детска игра или върху нея се поставя акцент като 

учебна и терапевтична дейност. Нерядко децата със СОП биват изолирани да 

играят отделно от връстниците си. Играта им е твърде структурирана от 

възрастните, без да имат възможността да играят спонтанно и свободно [6] и пр.  

Lynch & Moore [7] посочват следните затруднения или бариери пред играта 

при деца със СОП: 

1. Социално-културни фактори. Тук спадат: 

 Социални нагласи и отношения. 

 Здравен и образователен контекст. 

 Семейни ценности и нагласи. 

2. Фактори на физическата околна среда. 

Съществуват много дефиниции за детската игра. Разглеждайки 

проблематиката на играта на децата със СОП, проектът LUDI 3  възприема 

следното определение: „Играта е набор от доброволни, естествено мотивирани 

дейности, обикновено свързани с удоволствие и забавление” [5]. Акцентът в тази 

дефиниция е върху спонтанността на детската игра и участието на детето в 

игрови дейности предимно заради удоволствието от тях, а не толкова заради 

учебния им контекст и възможните въздействия на играта върху детското 

развитие 

Специално внимание следва да се обърне освен върху играта като основна 

дейност, така и върху игровата среда при децата със СОП. Тя може да 

подпомогне играта като дейност, ако е предразполагаща и гостоприемна, добре 

подредена и умерено организирана,  и обратно – да отблъсне детето, ако е твърде 

структурирана или пък хаотична.  

Международната класификация на функционирането (ICF) определя 

средата като “социални отношения и нагласи, архитектурни особености, 

официални и социални структури, а също и като климат, терен и т.н. [16]. Ray-

Kaeser et al. [11] посочват, че конкретно за децата със СОП игровата среда следва 

да бъде такава, че да позволява свободна игра, да е позната за детето, да му дава 

чувство на контрол и емоционална сигурност. Това може да бъде всяка една 

среда, където има играчки, но с уточнение, че класни стаи, специализирани 

кабинети, стаи за рехабилитация и други помещения с образователно-

терапевтични цели обикновено не са подходящи места за свободна игра.  

Важно е да се отбележи, че повечето изследвания докладват за бариери и 

затруднения пред децата със СОП по отношение на достъпа им до подходяща и 

стимулираща игрова среда, което на практика поставя и самата игра като дейност 

под въпрос.  

В коментар 17 на доклада на Комитета по правата на детето към ООН от 

2016 г. [15] се подчертава, че във Великобритания и Северна Ирландия децата с 

                                                           
3 LUDI project, TD COST Action TD1309, https://www.ludi-network.eu/ 

http://www.cost.eu/COST_Actions/TDP/Actions/TD1309
https://www.ludi-network.eu/|
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нарушения срещат „множество бариери“, като изключване от социални 

ситуации, в които играта се случва естествено и се създават приятелства, 

изолация, културни отношения и нагласи, стереотипи, физическа недостъпност и 

неприобщаващи или неефективни държавни политики. В тази връзка Beckett et 

al. [2] очертават следните основни бариери: 

1. Бариери във вътрешната среда. 

2. Бариери в учебните заведения.  

3. Бариери в дома. 

4. Бариери в естествената среда. 

В хода на изложението ще спрем по-обстойно вниманието си върху 

организирането на домашната игрова среда, без да подлагаме на обсъждане 

останалите видове среди. Необходимо е да се отбележи, че понятието дом и 

домашна среда е донякъде спорно понятие, което зависи  главно от контекста, 

условията и обстоятелствата [2]. За децата със СОП дом може да бъде семейното 

жилище, но също така за различен период от време и друго място (например 

болнично заведение, рехабилитационен или оздравителен център, център за 

настаняване от семеен тип, приемен дом и пр.). Нерядко дори в типичната 

семейна домашна среда са налице физически бариери за децата със СОП, 

включващи затруднения при преминаване от едно пространство в дома в друго и 

особено между пространството за игра и останалите помещения (например 

наличие на стълби, на недостатъчно площ и др., а това е от съществено значение 

при деца с моторно-двигателни нарушения, които използват патерици, 

инвалидни колички и други помощни средства). В други случаи домът може да е 

сравнително малък и да не предполага посещения от приятели [3; 4; 8] или 

родителите да се притесняват да канят други деца, особено типично развиващи 

се връстници, опасявайки се от оказване на тормоз или от незнанието на другите 

деца как да играят безопасно и по подходящ начин с децата им [9; 10]. Подобни 

фактори автоматично ограничават домашната игрова среда, превръщайки я в 

непредразполагаща, недостатъчно ефективна и несъздаваща естествени 

възможности за свободна игра – било то самостоятелна или с други лица. 

Бариерите в домашната игрова среда нерядко рефлектират и върху други видове 

игрова среда – например игра на детската площадка (тъй като децата със СОП 

нямат достатъчно приятели, с които да играят навън и по-трудно създават нови 

спонтанни приятелства), организиране на срещи на децата навън с цел игра и пр.  

Други важни компоненти на игровата среда, които оказват влияние върху 

играта на децата със СОП, са [11]: 

 игровите материали, играчките и игрите, до които детето ще има достъп и 

които ще му бъдат предложени. 

 игровите партньори (деца и възрастни).  

 игровият контекст. 

Игровите материали включват игри и играчки, с които детето на практика 

осъществява игровата дейност. Много често децата играят спонтанно и със 

случайни предмети, а не само с играчки и игри. Ray-Kaeser et al. [11] посочват, че 

играчките са триизмерни и сензорни обекти, които обикновено възрастните дават 

на децата, за да се подпомогнат игровите им дейности, като играчките са 

специално създадени с цел игра. На свой ред игрите са структурирани и често 
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със съревнователен елемент. Техен основен компонент е наличието на правила, 

които трябва да бъдат разбрани и спазвани от играещите. В много случаи те 

предполагат повече от един играещ, което съдейства за социалните контакти и 

взаимоотношения, а така също включват умствена и физическа стимулация [11]. 

Съществуват различни схващания относно игровите материали за деца със СОП 

– някои автори поддържат възгледа, че те трябва да бъдат същите като при 

децата с типично развитие, други изследователи считат, че те трябва да бъдат 

специално подбрани, за да имат добър развитиен ефект, а трети се придържат 

към смесена форма – и специални, и масови. Поддържаме схващането, че децата 

със СОП трябва да имат достъп до масовите и популярни игри и играчки (в 

някои случаи с известни адаптации – например домино с изпъкнали точки за 

незрящи деца или  играта „Не се сърди, човече!“ с вгнездяващи се по-големи или 

по-малки пулове за деца с двигателни или зрителни затруднения), както и по-

специализирани игри и играчки, създадени с цел да развиват конкретни 

способности у децата със СОП или замислени да облекчават определени техни 

затруднения – моторно-двигателни, сензорни или когнитивни. Както посочват 

Ray-Kaeser et al. [11], добре подбраните играчки и игри, използвани в подходяща 

среда, в игрови контекст, с игрови партньори, създават най-големи шансове 

детето със СОП да играе с удоволствие, заради самата игра. Тяхната достъпност 

за децата със СОП осигурява възможност за независима от околните игра, за 

контрол над собствените игрови действия и игровата ситуация.  

Игровите партньори са всички лица, които играят заедно с детето със 

СОП – братя и сестри, други деца, родители и членове на семейството, други 

възрастни и т.н. Тяхната роля е от особена важност, тъй като при игрите (които 

включват правила и наличие на други играещи), те на практика са незаменими. 

Дори и в случаи на самостоятелна игра на детето със СОП, игровият партньор би 

могъл да му покаже  правилно и адекватно използване на играчката, да го насочи 

към нови идеи за игра и пр. В този смисъл родителите са първите и най-

естествени игрови партньори на своето дете, които остават такива дълго време. 

Тяхното участие в игрите на детето подпомага и обогатява играта и може да я 

превърне в естествена и свободна, но и смислена дейност. 

Постановка на изследването 

Проведохме изследване 4 , чиято цел е да проучи играта на децата със 

специални образователни потребности.  

За постигане на целта на изследването бе разработена авторска анкетна 

карта, която съдържа в оригиналния си вид 18 въпроса и която бе оформена в 

електронен вид, достъпна за попълване онлайн. Анкетата е разпространена в 

целеви групи и интернет общности, насочени към родители на деца със СОП.   

В изследването до момента взеха доброволно участие 60 родители. Всички 

те имат деца със СОП на възраст между 1 и 14 години. 

                                                           
4 Изследването е проведено по проект „Ефективни подходи за осигуряване на достъпна 

среда и за стимулиране на играта на децата със специални образователни потребности 

като елемент на ранната интервенция и предучилищната подкрепа“ с ръководител доц. д-

р Анна Трошева- Асенова, финансиран със средства, отпуснати целево от държавния 

бюджет на СУ „Св. Кл. Охридски“ за научни изследвания за 2020 г. 
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В настоящата статия ще представим малка част от резултатите, които се 

отнасят пряко до елементите на игровата среда в семействата. 

Представяне на резултатите 

Представените резултати са пилотни данни. Към настоящия момент 

анкетата е все още отворена за попълване. С цел по-голяма прегледност на 

резултатите, обособихме две възрастови групи, представени във фигура 1. От 

диаграмата се вижда, че децата на възраст от 1 до 7 години, при които се 

предполага, че водеща е игровата дейност, преобладават.   

 

 
Фиг.1. Разпределение по възрастов признак на децата на обхванатите 

родители 

По отношение на нарушенията на децата, се обособиха няколко групи, 

онагледени във фигура 2. Най-голям е броят на децата от аутистичния спектър, 

следвани от групата на децата с езиково-говорни нарушения. Срещат се и деца 

със сензорни, двигателни, интелектуални нарушения, с генетични синдроми, с 

хиперактивност и дефицит на вниманието. Някои родители не са посочили 

диагнозата на детето или тя е все още неуточнена. 

 

 
Фиг.2. Количествено разпределение на децата по вид на нарушението 
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Запитани за честотата на съвместна игра с детето (Фиг.3.), повечето 

родители (56,7%) заявяват, че играят с детето си всеки ден, а още 20 %, че го 

правят често. Отговор „понякога“ са избрали 16,7%. Единици са родителите, 

които играят с децата си само в почивните дни или нямат време за това.  

 

 
Фиг.3. Осъществяване на взаимодействие чрез игра между родители и деца със 

СОП 

 

За разлика от родителите на деца с типично развитие, които в повечето 

случаи са молени от децата си да поиграят с тях, родителите на децата със СОП 

инициират игра по-често от децата. Това се случва в 48% от случаите, а в 12 % от 

изследваните семейства игровите партньори са равнопоставени по този 

показател (фиг. 4.).  

 

 
Фиг. 4. Иницииране на игра 

 

Разликата в активността на игровите пратньори е много по-съществена при 

измислянето на нови игри. Най-често това прави родителят (62%), а едва в 13% 
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от случаите – детето. Обезпокоителни са 17% от отговорите, които показват, че в 

семейството не се измислят нови игри (фиг. 5.).  

 

 
Фиг.5. Измисляне на нови игри 

 

По отношение на брой играчки и брой настолни игри, които има детето у 

дома, данните са онагледени във фиг. 6. Най-голям процент родители са 

отговорили, че децата им имат над 30 играчки и между 1 и 4 на брой игри.  

 
Фиг.6. Брой играчки и игри, с които разполагат децата със СОП в дома си 

 

Попитахме родителите и за наличието на специализирани играчки за 

децата, които се различават от играчките, съобразени с възрастта и уменията им. 

Повечето деца (57%) нямат такива играчки и само 15% имат. Специално 

подбрани играчки спрямо възрастта имат 8% от децата, а при 12 % те са 

подбрани спрямо уменията на детето.  
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Фиг.7. Наличие на специализирани играчки 

 

Анализ на резултатите, изводи и дискусия: 

1. Родителите на децата със СОП осъзнават важността и удоволствието от 

играта и повечето от тях играят всекидневно с децата си. Във връзка с това 

нашето изследване потвърждава изводите и от други изследвания [13]. Поканата 

за игра идва почти наравно както от родителите, така и от децата. Това очертава 

една положителна тенденция за взаимно удовлетворение от споделеното време в 

игра на родителите с децата им.  

2. В повечето семейства на децата със СОП игрите се разнообразяват, като 

се измислят нови такива. Инициатор за това най-често е родителят. Това от една 

страна показва поведенческа особеност на голяма част от децата със СОП, 

изразяваща се в стереотипност и повторяемост на игрите им. От друга страна, 

резултатите потвърждават благотворната роля на родителя като фигура, 

обогатяваща репертоара на детските игри и водеща го към развитие на уменията 

за игра, както и неговата ключова роля в тези процеси.  

3. Броят на играчките, с които разполагат децата със СОП в домовете си, е 

многократно по-голям от този на настолните им игри. Този факт може да е 

свързан, от една страна, с преобладаващия брой деца от предучилищна възраст, 

чиито родители са участвали в изследването. Тези тенденции съвпадат с 

изследване на Tzvetkova – Arsova, Trosheva-Asenova, 2020 [13]. От друга страна, 

може да се обясни и с характерно изоставане в развитието на децата, 

включително в уменията им за игра и по-трудно спазване на правилата на 

настолните игри. 

4. Повечето деца със СОП (57%) не разполагат със специализирани 

играчки в домовете си. Не малък процент (27%) имат или специализирани 

играчки, или такива, които са подбрани спрямо уменията на децата и това 

предполага по-високо качество на играта в тези случаи. Останалите родители 

вероятно не са осъзнали необходимостта от специален подбор на играчките за 

тяхното дете, което ни дава основание да смятаме, че имат необходимост от 

специализирана консултативна дейност в тази посока. Друго възможно 

обяснение за тези данни е преобладаващият брой деца с аутизъм и деца с 

комуникативни нарушения в изследването, които не се нуждаят в толкова голяма 
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степен от специализирани играчки, както децата със сензорни и двигателни 

нарушения.  

В заключение от проведеното изследване може да се обобщи, че има 

тенденция на положителни нагласи у родителите относно ролята на играта за 

развитието на детето със специални образователни потребности. Все още има 

какво да се желае обаче във връзка с организирането на игровата среда, така че 

тя да бъде оптимално развиваща, достъпна и предоставяща възможности за 

спонтанност и свободен избор. 
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СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНОТО УЧЕНЕ И ДЕЦАТА СЪС 

СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

 

Антоанета Д. Тодоранова 

 

SOCIO-EMOTIONAL LEARNING AND CHILDREN WITH SPECIAL 

EDUCATIONAL NEEDS 

 

Antoaneta D. Todoranova 

 
 

ABSTRACT: Socio-emotional learning is a process of developing social-emotional 

competencies, ie attitudes, skills and behavioral patterns that help us make the right decisions. 

The social skills and behavior of children with special educational needs are essential for their 

success throughout life. 

 

KEYWORDS: socio-emotional learning, emotions, emotional intelligence, 

children with special educational needs. 

 

 
Динамичните промени в живота на хората наложиха промени в основните 

послания на съвременния тип образование. Приоритетите са променени, те се 

свързват преди всичко с развитието на ученика, на неговите социални умения, 

способности, отношения и други форми на поведение, които помагат за 

личностното израстване и реализация. Образованието, прието в този социален 

аспект, изпълнява множество задачи, в които заедно с усвояването на знанията, 

се извеждат и умения. „Независимо от постоянните промени в политическата, 

икономическата и социалната уредба стои много важната задача, с която трябва 

да се справяме: да се признае безусловната ценност на всяка личност (в това 

число и на тази с увреждания) да се осигури правото да бъде защитена от 

държавата и всички нейни институции” [1:134-135]. Формирането на пълноценна 

социално и емоционално интелигентна личност е подчинено на съобразяването с 

цялото многообразие от отношения и интеракции, чрез които човек се свързва 

със заобикалящия го свят и реализира и утвърждава своята същност. За наша 

радост това вече е постулирано в новия, действащ Закон за предучилищното и 

училищното образование, чрез фиксираното задължение на всяко едно училище 

да изгради подкрепяща среда за всеки ученик, която да премахва всички пречки 

пред него за учене и социално развитие посредством реализиране на 

концепцията за Приобщаващо образование. 

В момент, в който тече разгорещен дебат относно реформите в училищата 

и как да направим учителите и учениците по-успешни, „социалното 

емоционално учене” (СЕУ) може да се окаже важна част от решението. 

Произлизащо от рамката на емоционалната интелигентност, популяризирана от 

Даниел Голдман, социално-емоционалното учене учи децата как да 

идентифицират и управляват емоциите и взаимодействията. Един от основните 

показатели за високо EQ или „коефициент за емоционалност” – е насърчаването 
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на емпатията, важно и често пренебрегвано качество в нашия все по-

взаимосвързан и мултикултурен свят. 

Социалното и емоционално учене започва още в най-ранна детска възраст 

и е част от здравословното детско развитие. В повечето случаи обаче в детските 

заведения и в училищата СЕУ е пренебрегвано, а фокусът е единствено върху 

овладяването на уменията за самообслужване и проследяване на образователния 

напредък. Усвояването на социални умения е също толкова важно, колкото 

усвояването на четенето, писането и математиката. Социалните умения и 

емоционалната компетентност са основни предпоставки за успех не само в 

училище, но и на работното място и в живота. Тя се състои в това да 

разпознаваме емоциите си през телесните сигнали, да можем да ги назовем, да 

можем да ги изразим или задържим, според контекста. И изразяването и 

контролирането на емоциите са признак за емоционална интелигентност.  

Често децата се научават да игнорират или да прикриват емоциите си. 

Много западни общества ги разглеждат като глезене или отвличане на 

вниманието, твърди социологът на калифорнийския университет в Санта Барбара 

Томас Шеф, защитник на идеята за емоционалното образование. Емоциите ни 

могат да ни дадат ценна информация за света, но често сме учени или съветвани 

да не ги слушаме. Също толкова опасна, казва Шеф, е практиката да се крие една 

емоция зад друга. Той установява, че в частност мъжете са склонни да скриват 

чувството на срам зад гняв, агресия и твърде често насилие. 

Социално-емоционалното учене е процес на развитие на социално-

емоционални компетентности, т.е. нагласи, умения и поведенчески модели, 

които ни помагат да вземаме правилни решения. Социално-емоционалното 

обучение на учениците включва активности в учебните часове, които развиват 

техните умения да: 

 управляват емоциите си; 

 създават и поддържат взаимоотношения както с връстниците си, така и с 

възрастните около себе си; 

 разрешават междуличностни проблеми; 

 вземат ефективни решения, съобразени с етичните и морални принципи. 

Развиването на социално-емоционалните умения или така наречената 

емоционална интелигентност е още по-необходимо за учениците със специални 

образователни потребности, които са с ограничени ресурси и са подложени на 

допълнителни стресови фактори. За да се избегне опасността децата със 

специални образователни потребности „да останат социално изолирани трябва да 

се търсят адекватни форми, средства, методи, разнообразие от начини за 

решаване на този проблем” [2:156].Социално-емоционалните умения ще 

помогнат на тези ученици да поискат помощ, когато е необходимо, да управляват 

емоциите си и да се справят с предизвикателствата на средата, в която растат. 

Отхвърлянето на емоциите още от ранна детска възраст, особено при децата със 

специални образователни потребности, когато все още нямат представа за 

реалния свят, е неправилно адаптирано отношение от родители и учители. Всяко 

дете се нуждае от сигурност, не само физически, но и емоционално, за да изгради 

стабилност и увереност, а също така да получи разбиране за хората около него.  

Обучението по социална и емоционална интелигентност в училищата в 

САЩ става все по-разпространена практика. Това е най-новият клон от 
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холистичен (цялостен) подход към образованието на децата. Въвеждането му се 

подкрепя от постоянно натрупващите се доказателства за това, че умения и 

знания, различни от традиционно преподаваните в училище академични 

програми, се оказват по-значими по отношение на развитието на децата в бъдеще 

във всички житейски сфери.  

Важно е да се уточни, че социалните и емоционални умения, които биват 

наричани „неакадемични“ в някои среди, са свързани с развитието на 

когнитивните умения, които участват в постигането и на академичния успех. 

Когнитивните умения са интегрален компонент на социално-емоционалното 

обучение. 

В различните училища и организации по света са създадени различни 

системи за обучение по социална и емоционална интелигентност. Структурата на 

една от най-често разпространените представлява обучение по следните модули:  

 самоосъзнатост;  

 самоуправление;  

 социална осъзнатост;  

 управление на взаимоотношенията с другите; 

 отговорно вземане на решения.  

Умението на учениците със специални образователни потребности да 

управляват себе си е свързано с начина, по който те се справят със стреса и с 

това доколко успяват да контролират емоциите си в напрегнати ситуации. 

Способността им да запазят спокойствие при трудни обстоятелства води до по-

добра концентрация на вниманието и до подобряване на работната памет. Това 

от своя страна позволява фокусиране на вниманието и мисленето върху 

академичната задача. 

Една от основните цели на социално-емоционалното учене е постигане на 

самоосъзнатост. Това е способността ни да осъзнаваме, разбираме и 

проследяваме собствените си чувства. А учениците със специални образователни 

потребности проявяват самоосъзнатост само тогава, когато могат да опишат и да 

разберат собствените си емоции, за да споделят, когато са притеснени и да 

посочат конкретната причина за това, когато могат да свържат емоциите с 

конкретната ситуация, която ги поражда. 

Умението да управляваме себе си е свързано с начина, по който се 

справяме с ежедневния стрес, както и с това доколко успяваме да контролираме 

емоциите си в напрегнати ситуации. Способността на децата със специални 

образователни потребности да запазят спокойствие при трудни обстоятелства 

води до по-добра концентрация и до по-добра памет. Това от своя страна 

позволява фокусиране на тяхното внимание върху академичната задача, а не 

върху страничните фактори. Самоуправлението е свързано и с тяхното умение да 

се самонаблюдават и да рефлектират върху личните и академичните си цели. 

Социалната осъзнатост е част от нашите социални умения. Тя се свързва с 

умението на децата със специални образователни потребности да разберат 

другия, да погледнат „през неговите очи“ и да бъдат емпатични. Тези от тях, 

които са социално осъзнати, не само ще забележат приликите и различията 

между тях и останалите, но ще ги оценят като нещо позитивно. Този процес на 

социална осъзнатост е крайно необходим в класната стая като цяло за всички 

ученици. Той ще им помогне да участват конструктивно в дискусии, да вземат 
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предвид гледната точка на другия, ще доведе до трайно намаляване на 

конфликтите в училище. Социалната осъзнатост на децата със специални 

образователни потребности включва усвояването на редица умения: да разчитат 

социалните знаци (вербални и невербални), за да определят как се чувстват 

останалите; да умеят да предвиждат чувствата и реакциите на другите хора; да 

оценяват емоционалната реакция на другите; да уважават другите (например, 

слушайки ги внимателно), да се опитат да разберат гледната точка на другия. 

Управлението на взаимоотношенията е също част от социалните умения на 

учениците и е свързано с поддържането на „здравословни отношения“ с 

останалите. Друг аспект на тази компетенция е способността на децата със 

специални образователни потребности да устояват на негативния социален 

натиск от страна на своите съученици, да търсят и да предлагат помощ, когато е 

необходимо. За тази цел те трябва да умеят да създават приятелства, необходимо 

е да се научат да работят в екип за постигане на груповите цели, да управляват и 

изразяват емоциите си в тези взаимоотношения и да се научат да уважават 

различните гледни точки. 

Социално-емоционалното обучение включва както предаване на знания на 

децата, свързани с изброените модули, така и практическа част с упражнения, 

ролеви игри и обсъждане на казуси. Важно е децата със специални 

образователни потребности да могат да прилагат уменията в училище и у дома. 

По този начин се постига намаляване на нивата на стрес у тях, подобряване на 

отношенията им с околните, по-високо ниво на мотивация за развитие и по-

добро емоционално здраве, което е фактор и за по-добро физическо здраве.  

Училището е много повече от място за придобиване на академични 

умения. Голям брой изследвания, проведени през последните години посочват, 

че когато има заложени целенасочени и устойчиви програми за социално-

емоционално учене, това носи ползи за цялото училище в редица аспекти – 

увеличаване на академичния успех, подобряване на качеството на 

взаимоотношенията между учители и ученици, както и намаляване на 

проблемното поведение. 

Преподаването на социални и емоционални умения може да бъде част от 

темата на урока. В класната стая социално-емоционалното учене се изразява в 

интегриране в урока на кратки дейности и игри, които да помогнат на децата със 

специални образователни потребности да развият социални умения, 

емоционални компетентности, да бъдат саморефлексивни, да придобият 

увереност. Разбира се, всичко това няма как да не се отрази позитивно и на 

академичните постижения. Системното използване на подобни игри в часовете 

подобрява атмосферата в класната стая и е ценно не само за децата, но и за 

учителите. Всякакъв тип игри и дейности, които отчитат емоционалното 

състояние на децата, всъщност помагат за концентрацията и намаляват нивото на 

тревожност и стрес. Това от своя страна позволява на децата със специални 

образователни потребности да запомнят по-лесно учебния материал и да бъдат 

по-възприемчиви към нови знания. Когато учениците се чувстват ценени, 

значими и подкрепени, са по-мотивирани да учат и да откриват нови неща. 

Важно е да обръщаме внимание на емоциите в класната стая, да ги вземаме 

предвид и да се стараем да съобразяваме преподаването си с тях. Учениците учат 

много по-ефективно, ако по време на урока учителите развиват техните социални 
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умения, емоционални компетентности и нагласи. Социално-емоционалното 

учене играе важна роля за климата в класната стая. Вероятността децата да се 

ангажират с позитивно поведение е много по-голяма, когато са отчетени техните 

емоционални потребности. Социално-емоционалното учене е най-прекият път да 

разберем децата и да сплотим класа.  

Кои са ползите от социално-емоционално учене в класната стая: 

 Подкрепя регулирането и изразяването на емоции. 

 Подобрява самооценката на учениците. 

 Допринася за спад на тревожността и стреса при изпитвания. 

 Активира общуването между учениците. 

 Подобрява взаимоотношенията и климата в класната стая. 

 Учи на взаимопомощ/сътрудничество. 

 Учи на доброта и емпатия. 

 Помага за изграждането на общност/екип – децата получават усещането, 

че принадлежат към определена група. 

 Подобрява лидерските умения на учениците. 

 Намалява неприемливото поведение. 

 Намалява нивото на насилие сред учениците. 

 Насърчава участието на учениците. 

 Развива уменията за разрешаване на конфликти. 

 Подобрява връзката между учениците и учителите. 

 Улеснява преподаването. 

 Намалява нивата на бърнаут при учителите. 

Гаранциите за социално-емоционално учене в класната стая са: 

 Да създаваме в часа и в междучасията предпоставки за сътрудничество и 

условия за уважително взаимодействие, с които да осигурим усещането за 

общност; 

 Да инициираме дейности за общуване между учениците в час, давайки 

им съвместни задачи и проекти; 

 Да разделяме децата по двойки. Нека да си имат свой партньор – така не 

само ще се чувстват подкрепени, но и ще се научат да си помагат взаимно, да 

работят заедно и да бъдат добри един с друг. Ученето по двойки има много ползи 

за децата, както за тези, които се справят по-добре, така и за онези, които имат 

нужда от повече подкрепа; 

 Да помогнем на децата да се научат как да работят в група. Това е 

умение, което ще им е необходимо за цял живот – ще се научат как да преговарят 

с другите и да отстояват гледната си точка, да вземат съвместни решения. 

Работата в група помага на всички деца, но особено е полезна за децата със 

специални образователни потребности, защото им помага да открият силните си 

страни и да научат в какво са добри, да отстояват мястото си в групата, да имат 

своя роля. От друга страна, груповата работа дава възможност на всички деца от 

класа да участват активно. 

 Да ги поканим и организираме да влязат в различни роли. Умението да 

се поставиш на мястото на другия е ключово за пълноценното общуване с хората 

около нас. 

http://priobshti.se/article/podkrepa-u-doma/kak-decata-se-uchat-da-regulirat-emociite-si
http://priobshti.se/article/priobshtavashta-klasna-staya/edin-nerazdelen-klas-idei-za-uchiteli
http://priobshti.se/article/priobshtavashta-klasna-staya/ucheneto-po-dvoyki-ili-mentorstvo-ot-vrustnici-v-klas
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 Да демонстрираме уважение при отчитане на емоционалното състояние 

на учениците. Да им осигурим възможност да говорят за това как се чувстват в 

сигурна и защитена среда. 

 Да им осигурим автономност в класната стая – свободата децата да 

правят избори и да вземат решения. 

Така те по-лесно ще могат да се адаптират и да съжителстват в средата от 

себеподобни. Ако емоционалната интелигентност на възрастния не е висока, той 

трудно ще може да помага на детето да я развива. Дълги години възпитанието е 

твърдяло, че да не се показват емоциите е правилно, че изразяването им е израз 

на слабост. Тази неправилна от гледа точна на здравето и природата ценностна 

система е довела до множество болести. Защото не изразената емоция винаги се 

превръща в симптом – телесен или поведенчески. Децата развиват EQ като 

наблюдават родителите и техните реакции – експресията (мимика, жест, стойка, 

походка, тон на гласа). Показаното учи повече от казаното особено при децата 

със специални образователни потребности. Те имитират това, което виждат и го 

възприемат за норма. Затова учителят, когато се приближава до плачещия ученик 

и му казва: „Разбирам, че сега си гневен“ или „Усещам, че сега си тъжен“, 

неговите думи влияят на детето за възприемане и съответно за регулиране на 

неговите емоции. Изключително важно е да можем да отразим детската емоция и 

да й дадем име, защото детето със специални образователни потребности трудно 

се ориентира в преживяванията си. Така му казваме, че това, което усеща в 

тялото си, се нарича гняв, тъга, любов, гордост, срам и т.н. Това възпитание 

започва още от утробата. Детето изживява емоциите на майка си. То реагира на 

лицеизраза на родителите си още в кърмаческа възраст. 

Социалните умения и поведението са от съществено значение за успеха 

през целия живот, но децата със специални образователни потребности често 

имат проблеми с усвояването на тези умения. Например, някои се затрудняват да 

поздравят правилно другите, имат съществен дефицит на социални умения, 

който по-късно може да се превърне в професионални предизвикателства. Други 

деца имат проблеми с тълкуването и използването на изражения и жестове на 

лицето, което пречи на общуването. Първата стъпка за справяне със социалните 

и поведенчески дефицити е идентифицирането им. За родителите и учителите е 

важно да си сътрудничат, за да оценят текущото ниво на функциониране на 

детето и да определят областите за допълнителна работа и подкрепа. За най-

добри резултати, коригиращите стратегии трябва да бъдат последователни от 

училището към дома.  

Основните етапи на типичното развитие помагат да се определи дали 

детето се развива с нормална скорост като болшинството свои връстници или 

изостава в определени сфери. Това сравнение помага на родителите и учителите 

да преценят областите на затруднения и да бъде идентифициран дефицита на 

социални умения. Също така може да бъде полезно да се идентифицират 

конкретни видове дефицит на социални умения. Детето може да не разбере, че се 

държи неправилно, например; това се нарича дефицит на придобиване и 

произтича от липса на знания. Дете с дефицит на ефективност разбира конкретно 

социално умение, но не го прилага последователно, докато детето с дефицит на 

важност се нуждае от практически знания и указания, за да използва умението 

ефективно. Освен това родителите и педагозите трябва да идентифицират 

http://priobshti.se/article/priobshtavashta-klasna-staya/emociometur-poster-na-emociite-v-klasnata-staya
http://priobshti.se/article/priobshtavashta-klasna-staya/emociometur-poster-na-emociite-v-klasnata-staya
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видовете социални умения, с които детето се затруднява, като междуличностни 

умения, умения за решаване на проблеми (т.е. вземане на решения или молба за 

помощ) или умения за разрешаване на конфликти (т.е. справяне с натиск от 

връстници или изключване от игра). 

Когато бъдат установени потенциалните дефицити на социални умения и 

забавяне на развитието, прилагането на коригиращи стратегии възможно най-

скоро ще ускори напредъка на детето. Родителите и учителите трябва да обсъдят 

съществуващите проблеми. Коригиращите стратегии трябва да са 

последователни във всички среди, така че детето да не се обърква в очакванията. 

Редовната комуникация между родители и учители относно напредъка на детето 

е полезна за всички участващи в този процес. Децата с аутизъм често не се 

справят добре с промяната. Родителите и учителите могат да работят заедно, за 

да адаптират детето към специфичните промени. Тези съчетания могат да бъдат 

съобразени с конкретния проблем с поведението на всяко дете.  

По-големите деца с поведенчески дефицит могат да бъдат мотивирани от 

договор за поведение. Това е неформален договор, разработен от родителите, 

възпитателите и детето. Договорът трябва да описва подробно очакванията за 

поведение, видовете поведения, които не са приемливи, и система от награди и 

последствия. Възрастта, на която детето ще реагира добре на договор за 

поведение, зависи от неговото ниво на разбиране. 

Като заключение можем да кажем, че ако вниманието, което отделяме на 

развитието на емоционалната интелигентност е същото като на рационалната, 

планетата би била по-здрава и щастлива. Пренебрегването на тази най-важна за 

здравето ни страна от човешката природа води до едно сигурно нещо-болестта. 

Изразяването на това, което чувстваме е най-естествения инструмент за 

комуникация и същевременно най-човешкият. Необходимо е да стимулираме у 

детето с увреждания контакта с тялото му и изразяването на подсказваните от 

него импулси. Това е най-нормалният начин да развиваме неговата 

емоционалната интелигентност. Усвояването на социално-емоционални умения в 

училище със сигурност ще повиши качеството на ученето и успеваемостта на 

децата със специални образователни потребности, с които работим. Но може би 

най-важната последица би била радостта да видим как тези деца се превръщат в 

по-компетентни, по-осъзнати и по-ефективни личности, които успешно се 

справят с предизвикателствата на живота и имат своя съществен принос за 

развитието на обществото ни като цяло. 
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ABSTRACT: The main and structural features of self-actualization and personal 

development are considered in theoretical terms, as a socio-psychological process through the 

eyes of scientific thought. The manifestations of this phenomenon on an individual-personal and 

social level in the social reality are analyzed. 
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предоставянето на социална услуга" № РД-08-157/05.02.2020 г. от 

бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

 

 

Връщането на интереса към теорията за самоактуализацията в 

съвременната наука се свързва преди всичко с преосмислянето на натрупания 

преди това опит и концепции във връзка с разбирането на информационно-

вероятностната структура на живота и всичките му закони. Човекът се счита от 

съвременната наука за „отворена система“, която обменя енергия, материя и 

информация с околната среда, има определено вътрешно съдържание, много 

вътрешни състояния. „Днес новите технологии променят международните 

сравнителни преимущества, в резултат на превръщане на знанието във важен 

фактор на производството. Наукоемките и високотехнологичните отрасли на 

промишлеността като най-бързо развиващите се сектори на глобалната 

икономика изискват по-големи инвестиции в образованието и в 

професионалното обучение“ [3]. 

Теорията за самоактуализацията е системообразуващ елемент в 

хуманистичната посока на психологията. Основна е идеята, че съзнателното 

желание за максимално разкриване на човешкия потенциал и прилагането му в 

практическия живот в полза на обществото чрез самоактуализация е необходим 

фактор за цялостното развитие на човека.  Днес трябва да говорим вече не за 

социално-икономическата криза, а за фундаменталната ерозия на културното и 

семантично ядро, което държи обществото ни. Човек остава сам с целия спектър 

от житейски проблеми и няма къде да търси „спасение“  освен в личните си сили 

и способности. Това прави уместно да насочим погледа си към  
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самоактуализацията, като концепция за развитието на човека и обществото, 

основана на идеята да се разчита като саморазвитие и самоорганизация, 

предполагайки  личностно развитие. 

Феноменът професионална и лична самоактуализация в научната 

литература е представен от идеите за екзистенциално-хуманистичния подход и 

психосинтеза, свързвайки с това имена, които ще цитираме.  Съществените 

характеристики на явленията на професионално участие и лична 

самоактуализация на личността, разгледани в трудовете им, включват: 

несъответствието на техните характеристики, процесността на развитието като 

интегрирана система, наличието на периоди на прогрес и регресия, динамичност 

и нелинейност.  Емоционалното и личностно професионално участие на субекта 

трябва да се разглежда в контекста на самоактуализация на личността, която 

включва категориите вдъхновение и участие, мотивация „отвътре“, субективно 

присъствие.  

Проучванията на професионалното участие в този контекст  позволяват да 

се вземе предвид уникалността на екзистенциалната ситуация на всеки човек, 

неговите тенденции и рискове в развитието , лична и социална интеграция, 

прилагане на трансперсоналното „Аз” в професията и система от 

междуличностни и професионални отношения. 

„Във всяко общество съществува група от хора, чийто здравен статус, 

психологическо състояние, потенциални възможности за обучение и развитие, 

както и потребности, ги поставят в по-неблагоприятно положение спрямо 

останалите членове на обществото. Голям процент от населението на всяка 

държава се състои от хора, имащи известни физически, сензорни или ментални 

различия. Проблемът е особено актуален в областта на образованието, което има 

образователна и социализираща функция [6].  

Другата страна на професионалното участие е „професионалното 

откъсване“, което в крайни случаи се проявява като синдром на изгаряне на 

личността. Обратимостта или устойчивостта на професионалната стагнация, 

самореализацията, всеки следващ вектор на професионално развитие зависи от 

действителните и потенциалните фактори на самоактуализация, от 

индивидуалните тенденции, от способността  да се заеме авторска позиция в 

критична ситуация, да се намерят нови възможности в настоящата криза за 

реализиране на най-добрите качества на личността. 

Когато коментираме всичко това, си представяме  най-ефективното 

използване на съвкупността от човешки сили, способности, умения и други 

ресурси в индивидуалноуникалната му ситуация с цел постигане на външна и 

вътрешна синергия . 

Съвременното общество, преживяващо повсеместните процеси на 

информатизация, модернизация, иновативно и техническо развитие, е също в 

състояние на постоянна трансформация. „В социологията под социална промяна 

се разбират преобразованията, произтичащи с течението на времето в 

организацията, в структурата на обществто, в образците на мислене, културата и 

социалното поведение. Като фактори за социалната промяна могат да се посочат 

различни и многообразни обстоятелства - например динамиката и числеността на 

структурата на населението, нивото на напрежение в борбата за ресурси, 
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открития и изобретения, акултурация (усвояване на елементи от други култури) 

[5].  

Не само различните сфери на обществения живот (икономически, 

политически, духовен, социален), социални институции, а и това че всички 

форми на организация търпят промени, както разгледаната вече  личност като 

ключов инициатор на дейността. Тя трансформира не само своето външно 

включване в заобикалящата ни социална реалност (естеството на 

междуличностните взаимодействия, начина на живот , темпото на живот и т.н.), 

но и вътрешната диференцирана система от ценности, възприятия, стимули, 

нужди, които определят определена траектория на поведение. 

В тази връзка проблемите на социалното благополучие, формирането на 

житейски стратегии и степента на удовлетвореност от живота, както и въпросът 

за реализиране на вътрешния потенциал – самоактуализацията и  личностното 

развитие, стават все по-актуални.  

„Дори и тогава, когато пълната корекция и компенсация на последствията 

от риска върху субекта не се постига поради особеностите на социалния случай 

или на системата за социална работа, основите на неговото социално-позитивно 

развитие са вече положени и остава да се намерят пътища за постигането на 

следващите етапи от процеса на социализация. Това невинаги означава, че 

социалната работа позволява пълно разрешаване на всички социални случаи, но 

предполага тяхната трансформация и формиране по такъв начин че те да са в 

състояние и самостоятелно да се справят с проблемите си и да се интегрират 

социално“ [4]. 

Многостранният и сложен феномен за първи път е коментиран в научна 

посока от Курт Голдщайн и изучен по-подробно от психолозите с хуманистична 

мисъл (А. Маслоу, К. Роджърс и т.н). Под една или друга форма той е изследван 

в области, свързани и близки до хуманистичната психология - социокултурната 

психоанализа на К. Хорни и Е. Фром, гещалттерапията на Ф. Пърлз, 

екзистенциалната психология на Д. Бъден и Р. Мей, философските трудове на    

М.К. Мамардашвили и т.н.. В настоящия момент все повече се разглеждат 

психологическите аспекти на личностния растеж и самоактуализацията. Фокусът 

на хуманистичната психология - е човекът, като индивид, считан за носител на 

уникални характеристики, които го правят най-високата ценност на Битието. 

Човекът се стреми към бъдещето, към свободното освобождаване на своите 

потенциали смята Гардън Олпорт , на творческите според Ейбрахам Маслоу, за 

което той трябва да засили вярата в себе си и във възможността да постигне 

„идеално себе си“ за Карл Роджърс. Най-важната роля в това се отдава на 

растежа на конструктивния принцип на човешкото аз, на целостта и силата на 

опита. 

Това явление се намира в областите на изучаване на философски, 

социологически, биологични науки, като по този начин придобива 

интердисциплинарен характер. Както вече описахме, изучаването на 

феноменалните фактори за самоактуализация принадлежи на учените от 20-ти 

век, където този проблем е разгледан в контекста на екзистенциални, 

хуманистични и трансперсонални концепции за личността  и се отразява  в 

многообразието от интерпретации и появата на синонимни определения – 

„самореализация“, „самоутвърждение“, „себеизразяване“ и др. Самата концепция 
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„самоактуализация“ е предложена от немския психотерапевт Курт Голдщайн в 

„Светът на науката“.  

Авторът смята, че всеки организъм, особено човешкият, се стреми да 

актуализира възможностите, които са му присъщи от природата. Чрез 

самоактуализация той разбира процеса на идентифициране на тези възможности 

и го счита за основен мотив и цел на живота [7, с. 39].  

Според холистичния подход човекът се разглежда в неговата цялост – 

емоции, енергия, физическо тяло, душа. В тези посоки се дават примери за 

методи от традиционната китайска медицина, тибетската медицина, 

кинезиологията. За да бъде един подход холистичен, той трябва да съчетава поне 

2−3 метода за повлияването на емоциите, енергията и тялото. Цялостните 

подходи са близо до природата и естествените цикли. Американският учен К. 

Роджърс определя  това явление като обозначение на силата, която кара човек да 

се развива на най-различни нива − от овладяване на двигателните умения до по-

високите творчески възходи. Самоактуализиращ се човек „напълно 

функционираща личност“ [2].  

Според Голдщайн, разглежданото действие е основният и по същество 

единствен мотив в човешкия живот. Действие, насочено към задоволяване на 

нуждите, а нуждата е състояние на дефицит, което мотивира човек да го попълни 

с цел удовлетворение и творческа тенденция на човешката природа. Тя е в 

основата на развитието и усъвършенстването на тялото. Надеждата, която се 

стреми към знание, чувства вътрешна празнота, изпитва усещане за собствената 

си нужда. Четенето и ученето задоволяват нуждата от знания, а празнотата 

изчезва.  

Така възниква новият човек, у който учението е заело мястото на 

невежеството. Желанието се е превърнало в реалност. Всяка нужда е състояние 

на дефицит, което мотивира личността да го запълни. Това е като дупка, която 

трябва да бъде запълнена. Това попълване или задоволяване на нуждите е 

самоактуализация или самореализация − К. Голдщайн. 

Имайки предвид нелинейността и неравномерността на явленията, дори 

при преобладаването на положителните тенденции в самоактуализацията, 

кризите, периодите на регресия и временните отрицателни промени са вероятни. 

За характера на личното и емоционалното участие са важни индивидуалните 

характеристики на екзистенциалната позиция на личността на субекта, тя се 

проявява в характера на предпочитаните взаимоотношения с хората и във вида 

на професионалното взаимодействие. За професионалната ангажираност са 

важни: ниво на личностно израстване според критериите за самоактуализация, 

тяхната динамика, посока на тенденциите на растеж (стагнация и последваща 

регресия), тяхното взаимодействие и поведенчески прояви. Емоционалната и 

личностната ангажираност на субекта на професионалната дейност и нейната 

самоактуализация трябва да се разглеждат като специално мотивационно 

състояние на индивида: многостранно и развиващо се с периоди на прогрес и 

регресия.  

Взаимно пресичащите се мотивационни комплекси могат да влияят върху 

процеса относно йерархията на система от смислово-житейските ориентации, 

собствената концепция за живот, просоциалната ориентация на личността, 
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значимостта на екзистенциалните ценности, личните значения, нивото на 

задоволяване на основните потребности. 

Голдщайн предполага, че пречките за самоактуализация могат да 

възникнат само защото околната среда не съдържа онези предмети и условия, от 

които тялото се нуждае за самоактуализация. Нормален, здрав организъм е този, 

при който „склонността към самоактуализация действа отвътре и която 

преодолява трудностите, произтичащи от сблъсъци с външния свят, не на 

основата на безпокойство, а благодарение на радостта от победата“.  

Това означава, че примиряването с околния свят се състои преди всичко в 

овладяването му. И само ако това е невъзможно, човек е принуден да приема 

трудности и да се адаптира към реалностите на външния свят. 

Самоактуализацията може да има както положителни, така и отрицателни 

последици за организма. Постигането и не означава край на проблемите и 

трудностите, напротив, могат да възникнат по-сложни проблеми, облекчаването 

на напрежението е силна мотивация само при болни организми. Здравият 

организъм е насочен преди всичко към „формирането на определено ниво на 

напрежение, такова, което ще направи възможно по-нататъшната подредена 

дейност“. Следва изводът, че „способностите на организма определят неговите 

нужди“, а не обратното. Ако задачата е наложена на човек, поведението му става 

твърдо и механично [8]. 

Ако разгледаме професионалното участие в смисъла на социалната 

педагогика и в контекста на личната и професионална самоактуализация, е 

необходимо да се вземат предвид следните фактори: умисъл, трансцендентност, 

личностно израстване, етична и философска позиция, социална интеграция, 

центрираност, конкурентност, емоционално благополучие, вдъхновение. 

Напрежението, динамичната социална, икономическа и екологична 

обстановка, които са характерни за нашето общество, обуславят нарастването на 

различниотклонения в личностното развитие и поведение на младите хора [15, с. 

202].  

Изброени са универсалните критерии за самоактуализация, които 

определят тенденциите на личностно и професионално развитие и самите те се 

състоят от гъвкава система от разнообразни взаимозаменяеми и допълващи се 

фактори: 

 Просоциалната ориентация на личността включва алтруизъм и желание 

за морално, лично, професионално самоусъвършенстване, тя определя желанието 

да бъде полезно за хората. Социалната интеграция осигурява творческа 

самореализация и запазване на интереса към хората, професиите, развитие на 

обществено полезна дейност. 

 Индивидуализацията като комбинация от социална интеграция и 

егоцентричност включва себепознание, автономност, автосимпатия, разтваряне 

на личността с нейните социални и професионални маски, откриване и прилагане 

на лични значения във всяка дейност.  

 Трансцендентността предполага личностно израстване, смисъл на 

живота и разширяване на системата от значения вертикално до екзистенциални 

ценности, просоциална етична и философска позиция, необходимост от смисъл и 

духовност на живота и професионалната дейност. 
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 Личностният растеж на субекта включва системи от вътрешноличностни 

и междуличностни критерии. 

 Екзистенциалното положение на личността може да се разглежда като 

един от интегралните фактори на самоактуализацията, състоящ се от сложни и 

многостранни явления: значимост, пълнота и цялостност на живота, 

интензивност, способността на субекта да надхвърли границите на ежедневния 

опит, субективната стойност на времето, йерархията на целите и ценностите, 

трансцендентността.  

Явлението личен смисъл е избирателно, амбивалентно, полимотивирано от 

динамична система с по-малки значения, съдържа интеграционен аспект, създава 

енергийния потенциал на дейността, способен е да усвоява потенциала на 

положителните психични състояния. За професионалното личностно развитие са 

важни динамиката на значенията и ценностите, връзката между водещите и 

подчинените елементи на структурата на смисъла на живота, тяхното 

взаимодействие и взаимно влияние. В процеса на самоактуализация личностният 

растеж се свързва с развитието на мотивационна система до нивото на 

субективно значение на екзистенциалните ценности (метапотребности) и 

интегрирането им в смисъла на живота, обслужващ важен бизнес, който е 

значителен, но външен за темата. Така системата от лични значения интегрира 

процесите на личностно и професионално развитие на субекта. 

Психологът Маслоу определя самоактуализацията като желание на човек 

за самовъплъщение, да актуализира потенциалите, заложбите в него, да 

реализира личното „Аз“, изразяващо се в желанието за идентичност, дава  особен 

принос в разглеждането, преди всичко на социалните аспекти на това явление 

[9]. Открива се твърдението, че  самоактуализиращите се хора са много гъвкави, 

притежават по-голяма „свободна воля“, в по-малка степен „детерминирани“, 

способни  да се адаптират към всяка среда . 

Така в обобщен вариант на изложението самоактуализацията (от лат. 

Actualis - реална) е желанието на човека за най-пълна идентификация и развитие 

на неговите лични способности [8, с. 530]. От гледна точка на А. Г. Маслоу, 

всеки човек има вродено желание за самоактуализация, което според изградена 

йерархия „пирамида“ представлява най-високата потребност на индивида, за 

проявлението на която е необходимо напълно да се освободиш от доминирането 

на някои потребности. Според анализи, посветени на измерването индекса на 

щастието, резултатите сочат средно 78%  за тези, които смятат, че дължат това на 

себе си, 30% свързват това състояние с благополучието на семейството- 

удовлетвореност от любовта, 13% свързват това с работата си и познавателните 

си потребности и 4% свъзможност за самореализация [13]. 

Знаейки вече, че способностите на организма определят неговите нужди, и 

човешкото  поведение става твърдо и механично. Проблемът започва да се 

развива в края на 60-те години. Той „се превръща в неразделна част от 

интелектуалния пейзаж на Запада. Теориите отдавна имат значително влияние 

върху много учени както наши, така и чужди, въпреки методологичните 

недостатъци на тези теории, частично анализирани. 

За да се прояви тази необходимост, човек трябва да задоволи цялата 

йерархия от основни нужди, тъй като движението към самоактуализация не може 

да започне, докато индивидът не бъде освободен от господството на по-ниски 
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потребности, като нуждата от сигурност или уважение. Ранното 

неудовлетворение на нуждите може да доведе до зашеметяване, фиксиране на 

индивида на определено ниво на функциониране. За настоящето мислене 

стремежът към по-високи цели показва психологическо здраве. По-високите 

нужди са присъщи  на по-голямо удовлетворение, така че метамотивацията е 

показател, че индивидът е напреднал отвъд достатъчното ниво на 

функциониране. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИЯ МУЗИКАЛЕН 

ФОЛКЛОР В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

Борислав И. Борисов 

 

PEDAGOGICAL ANALYSIS OF BULGARIAN MUSICAL FOLKLORE 

IN THE UNDERGRADUAL STAGE  

 

Borislav I. Borisov 
 

 
ABSTRACT: The report presents a pedagogical analysis of Bulgarian musical folklore 

in the secondary school (grades 5-7) systematizing folk songs for performance and music-folk 

works for perception (listening) in grades 5, 6 and 7. The rituals and customs, the music and 

folklore areas and the holidays the students study are analyzed. Information is given about the 

music curriculum for each class of the high school stage and a conclusion is drawn about the 

Bulgarian musical folklore in music education from grades 5 to 7.  

 

KEY WORDS: Folklore, music, folk songs, rituals, customs, holidays, curriculum, high 

school.  

 

 

Българският музикален фолклор в 5. клас 
Обучението по музика в прогимназиален етап е насочено към овладяване 

на базисни знания, умения и отношения, свързани със спецификата на 

музикалното изкуство във всичките му разнообразни прояви и с изграждането на 

музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни, социални, 

творчески и други компетентности у ученика, в контекста на задължителните 

ключови компетентности за учене през целия живот съобразно Европейската 

референтна рамка.  

В музикалнообразователния процес по музика в пети клас се създават 

условия за по-нататъшно развитие на музикалните способности като съществен 

фактор за пълноценно общуване с музиката и успешно реализиране на 

музикалните дейности. В хода на учебната работа се развиват уменията за работа 

в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение 

и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална 

информация. Акцентът се поставя върху знания за българския фолклор и 

българското професионално музикално творчество след Освобождението, знания 

за музикалните форми, жанрове и принципи на формообразуване, както и умения 

за разпознаване, сравняване и интегрирането им в другите области на 

образователния процес.  

Посочените в учебната програма теми за нови знания не бива да се 

обвързват с ред и последователност на урочната единица, а да бъдат въвеждани 

във всеки от часовете чрез подходящ художествен музикален материал [3]. 

Според М. Борисова „Проблемът за трансмисията на фолклорна музика в 

днешните образователни институции засяга кръг от въпроси, свързани с 

актуалните програми и учебната литература по музика, с професионалната 
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практика на учителите и тяхната музикалнофолклорна подготовка, както и с 

приложението на ефективни педагогически технологии, отговарящи на 

изискванията на съвременните образователни условия и тенденции“ (Борисова, 

2013:61) 

Учениците в пети клас се запознават с три от музикално-фолклорните 

диалектни области в България – Родопска, Тракийска и Пиринска. Така те 

успяват да натрупат слухови представи за специфичните мелодични и 

метроритмични особености, които отличават визираните фолклорни области. 

Първата музикално-фолклорна област, с която учениците се запознават в 5 

клас е Родопската. „Сравняването на основните музикални белези на българите 

– мохамедани и българите – християни показват общи белези – пентатоника, 

типична орнаментика, общо специфично мелодично развитие“ (Борисова, 

2010:104) От Родопската област в пети клас се изучават песните „Пустоно лудо и 

младо“, „Рипни, Калинке“ и „Стига ми са момне ле навдигай“. Творбите за 

слушане, с които се запознават петокласниците са песните „Излел е Дельо 

хайдутин“, „Вечеряй, Радо“ в автентичен и обработен вариант на Филип Кутев и 

„Бела съм, бела, юначе“. За възприемане са поместени и „Сворнато хоро“, 

шопска и родопска гайда и „Гайдарски мелодии – 100 каба гайди“. В материала 

за Родопската фолклорна област се разказва легендата за Орфей, споменава се за 

ежегодния фолклорен събор в Рожен, характера на родопските хора и песни, най-

характерните инструменти, начинът на пеене, обяснение на диалектни думи и 

особености, какво е това безмензурна песен, орнаменти и начинът им на 

изпълнение. Учениците научават понятия като изпълнител и репертоар. 

 Следващата фолклорна област, с която се запознават петокласниците е 

Тракийската. В нея се изучават песните „Дене, мъри“, „Походих, мамо, 

погледах“ и „Мари, Марийко“ като последната песен е представена като под 

област на Тракия – Странджа. Песните, които са поместени за възприемане са 

„Калиманку, Денку“, „Вилай мома, Лазаре“ и „Притури се планината“, а от 

инструменталнте творби – Хоро „Трите пъти“, „Тракийско настроение“, 

„Вретенарска ръченица“, „Нестинарско хоро“ и танц „Буенек“. В материала за 

Тракийската фолклорна област се разказва за тракийската песен и нейният 

характер, обичаят нестинарство, пролетните младежки игри „Филек“, 

особеностите на тракийското хоро и на песните, най-характерните инструменти 

и размери, начинът на пеене и обяснение на диалектни думи и особености. 

Третата фолклорна област, с която се запознават петокласниците е 

Пиринската. В нея се изучават песните „Китчице, буйна лобода“, „Девойче, 

бело, цървено, джанъм“ и „Море, кога одех“. Песните, които са поместени за 

възприемане са „Планино, Пирин“, а от инструменталнте творби – „Тамбурашка 

мелодия“ и хората „Ширто“ и „Джангурица“.  В материала за Пиринската 

фолклорна област се разказва за видовете пиринският двуглас и начинът им на 

изпълнение, особеностите на пиринските хора и песните, най-характерните 

инструменти, размери и танци, начинът на пеене, обяснение на диалектни думи и 

особености. 

Учениците имат два часа за наблюдение на българска народна музика, 

който според мен не е достатъчен, за да добият представа за богатството на 

нашия фолклор. Фолклорните области, които изучават петокласниците са: 

Петокласниците се запознават и с композитори, които са създали творби върху 



106 

 

фолклорни мотиви и обработки на народни песни като: Панайот Пипков, Никола 

Атанасов и Маестро Георги Атанасов. 

Представят се и есенно-зимни празници като Димитровден, Никулден, 

Игнажден, Бъдни вечер, Коледа, Нова Година, Богоявление (Йордановден) и 

Ивановден,  като по-подробно се запознават с Коледа и Коледуване. Друг обред, 

с който се запознават е Нестинарството, Кукери и пролетно-летни празници и 

обичаи като Баба Марта, Благовещение, Гергьовден, Св. Св. Константин и Елена, 

Еньовден, Великден, Месни и Сирни Заговезни, Тодоровден, Лазаровден и 

Цветница [6]. 

 

Изводи и обобщение за българският музикален фолклор в 5 клас: 
1. Фолклорният песенен материал, предвиден за разучаване и изпълнение 

не е твърде много, но детайлната работа и довеждането му до художествено 

завършено изпълнение може да осигури формирането на  музикално-слухови 

представи на основата на характерните за фолклора ладови структури. 

2. Фолклорните творби за слушане надвишават като количество песните за 

изпълнение, което при добре организирано от преподавателя възприемане, би 

повишило интересите на учениците спрямо   българския музикален фолклор. 

3. Създадени са предпоставки петокласниците да развият музикално-

слуховите си способности повече чрез възприемане на фолклорна музика, 

отколкото чрез нейното изпълнение. 

4. Обичайно-обредната система  заема подобаващо място в учебния 

материал, което би довело до формирането на познания за древните културни 

практики на българина. 

5. Учениците имат два часа за наблюдение на българска народна музика, 

който не е достатъчен, за да добият представа за богатството на нашия фолклор. 

 

Българският музикален фолклор в 6 клас 
Обучението по музика в VI клас е насочено към овладяване на базисни 

знания, умения и отношения, свързани със спецификата на музикалното изкуство 

във всичките му разнообразни прояви и с изграждането на 

музикалноизпълнителски, музикалноаналитични, когнитивни, социални, 

творчески и други компетентности у ученика, в контекста на задължителните 

ключови компетентности за учене през целия живот съобразно Европейската 

референтна рамка. В музикалнообразователния процес по музика в VI клас се 

създават условия за по-нататъшно развитие на музикалните способности като 

съществен фактор за пълноценно общуване с музиката и успешно реализиране на 

музикалните дейности. В хода на учебната работа се развиват уменията за работа 

в екип, съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение 

и интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална 

информация. Акцентът се поставя върху знания за българския фолклор и 

българското професионално музикално творчество след Освобождението, знания 

за музикалните форми, жанрове и принципи на формообразуване, както и умения 

за разпознаване, сравняване и интегрирането им в другите области на 

образователния процес. Посочените в учебната програма теми за нови знания не 

бива да се обвързват с ред и последователност на урочната единица, а да бъдат 
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въвеждани във всеки от часовете чрез подходящ художествен музикален 

материал. 

В шести клас учениците имат възможност да се запознаят с ладово-

интонационните и ритмични особености на фолклорни образци от западно-

диалектната Шопска област и от източно-диалектните области-Северняшка и 

Добруджанска [4].   Първата музикално-фолклорна област, с която учениците 

се запознават в 6 клас е Шопската. В нея се изучават песните „Дилмано, 

Дилберо“, „Леле, Свашке“, „Море, чича рече“ и „Що ми домилело, мамо“. 

Творбите за слушане, с които се запознават шестоокласниците са пайдушко хоро 

и ръченица из „Тракийски танци“ - Петко Стайнов, „Седна лудо да вечера“ - 

Бистришки баби, , „Марко Еленка прощава“, Граовско хоро и копаница. В 

материала за Шопската фолклорна област се разкрива характера на шопските 

хора, танци и песни, най-характерните инструменти, начинът на пеене, шопският 

двуглас и обяснение на диалектни думи. 

Следващата музикално-фолклорна област, с която шестокласниците се 

запознават е Северняшката. В нея се изучават песните „Недо ле, Недке“, 

„Мятало Ленче ябълка“ и „Чие е това момиче“. Творбите за слушане, с които се 

запознават учениците са „Любе, любе, първо, любе“, Ганкино хоро, копаница, 

„Какво сей хоро извило“, „Елено, моме, Елено“. В материала за Северняшката 

фолклорна област се разкрива, характера на северняшките хора и песни, най-

характерните инструменти, начинът на пеене, обяснение на диалектни думи и 

особености.  

Другата музикално-фолклорна област, с която шестокласниците се 

запознават е Добруджанската. В нея се изучават песните „Изгряла е месечинка“, 

„Стано, Станчице“ и „Калино, Малино“. Творбите за слушане, с които се 

запознават учениците са „Лале ли си, зюмбюл ли си“-автентично изпълнение и 

обработка на Филип Кутев, Ръченик, „Из опас“-добруджанска тройка и „Дай, 

Боже дъжд“. В материала за Добруджанската фолклорна област се разкрива, 

характера на местните хора и песни, най-характерните инструменти, начинът на 

пеене, обяснение на диалектни думи и особености. И тук отново ще отбележа, че 

предвидения един час за наблюдение на българска народна музика не е 

достатъчен за формиране на обобщени представи за характера и богатството на 

българския музикален фолклор. 

Модернизираният фолклор, характерен за националния стил в българската 

музика, в учебниците  е представен чрез имената и творчеството на композитори 

като Филип Кутев, Панчо Владигеров, Петко Стайнов, Любомир Пипков, 

Веселин Стоянов и Марин Големинов. В учебника за 6 клас е отделено място на 

значението, характера и начинът на танцуване на българските народни танци:  

Право хоро, Добруджански Ръченик, Чичово хоро, Граовско хоро и Копаница. 

Учениците се запознават с обреди и обичаи като Бъдни вечер, Коледа, Нова 

Година и обичаите за дъжд - Пеперуда и Герман с техните значения, действия, 

смисъл и обредни текстове [7]. 

 

Изводи и обобщение за българският музикален фолклор в 6 клас 
1. Народните песни, предвидени за активната музикална дейност – 

изпълнение на музика  не са много  на брой, което от една страна създава 

благоприятни условия за достигане на завършено художествено изпълнение, а от 
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друга страна извежда на преден план особено важната функция на другите 

музикални дейности за опознаване на българския музикален фолклор.  

Преобладават хумористичните жизнерадостни песни като „Дилмано Дилберо“, 

„Леле свашке“, „Изгреяла месечинка“, „Мятало Ленче ябълка“   

2. Фолклорните творби за слушане, в сравнение с песните за изпълнение,  

са по-застъпени и биха могли да бъдат оптимално използвани за опознаване 

музикалния език на фолклора. 

3. Има основание да се прогнозира, че шестокласниците ще развият 

слушателски  навици  на основата на български музикален фолклор и в по-малка 

степен изпълнителски умения за интерпретация на народни песни. 

4.  Елементите от празничната обредна система  са богато представени, 

което е благоприятно условие за опознаване на традициите  в древната култура 

на българина. 

5. Предвиденият един час за наблюдение на българска народна музика не 

би могъл да доведе до пълни представи за фолклора от застъпените 

музикалнофолклорни диалектни области. 

 

Българският музикален фолклор в 7 клас 
Основните тематични акценти, заложени в програмата по музика в седми 

клас, предполагат задълбочаване на придобитите в прогимназиален етап на 

основното образование базисни знания и компетентности за основните дейности 

в обществената музикална практика: изпълнение на музика, възприемане на 

музика и музикално творчество; за по-важните елементи на музикалната 

изразност – мелодия, ритъм, метрум, темпо, динамика, тембър; за основните 

формообразуващи принципи и музикални форми; музикалните жанрове и 

видовете многогласие; за красотата и разнообразието на българския песенен и 

танцов фолклор, обреди и традиции; за основните периоди в развитието на 

българската музика, в т.ч. и популярната, за ролята и значението на медиите. В 

музикалнообразователния процес по музика в седми клас се създават условия за 

по-нататъшно развитие на музикалните способности като съществен фактор за 

пълноценно общуване с музиката и успешно реализиране на музикалните 

дейности. В процеса на дейностите, изнесени в извънучилищна обучаваща среда, 

се натрупват впечатления и богат социален опит относно реалния работен 

творчески процес на различни вокални и инструментални музикални формации.  

В хода на учебната работа се създават умения за работа в екип, 

съобразяване с мнението на другите, стимулират се креативно поведение и 

интерес към начините за търсене, съхранение и разпространение на музикална 

информация за възможностите на съвременната озвучителна техника като 

фактор за качеството на концертните изяви. Учебната програма е структурирана 

в таблици и представя учебното съдържание тематично чрез очакваните 

резултати от обучението по всяка тема и свързаните с нея понятия. Водещ 

принцип при определянето на темите е разграничаването на основните видове 

дейности, присъщи на урока по музика. В този смисъл темите не са представени 

в задължителна последователност, а предполагат работата по тях да се преплита 

във всеки урок на принципа на спираловидното развитие на уменията, 

натрупване на представите и изграждане на понятията [5].  
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В седми клас учениците придобиват по-богати познания за музикалния 

фолклор от  различните  музикално-фолклорни  области. 

Песенният репертоар за изпълнение и творбите за слушане са 

разнообразни по отношение на диалектна принадлежност. Тук откриваме 

„Катерино моме“ и „Йовано Йованке“ от Пиринска област, „Дилмано Дилберо“ – 

от Шопска област, „Ганкино хоро“ от Северняшка област, „Ела се вие превива“ 

от Родопска област“, „Калиманку Денку“ – от Странджа. Във връзка с преговора 

на Шопска област се изпълняват песените „ Провикна се Недината майка“  и 

„Чичовите конье“, а от Северняшка област – „Седянка“  

На основите на натрупани слухови представи за българския музикален 

фолклор от различни музикалнофолклорни  области, учениците  могат да се 

ориентират в музикалния език на фолклора и да съпоставят и разпознават 

диалектната принадлежност на различните образци. 

Учениците имат само един час за наблюдение на българска народна 

музика, който според мен не е достатъчен, за да добият представа за богатството 

на нашия фолклор. 

От фолклорния обреден календар са застъпени: 

1. Жътва с нейните особености – значение, ритуали и песни като е 

направена съпоставка с литературната творба на Елин Пелин „По жътва“;  

2. Седянка – Същност, значение, действия, цел и песни, които по своя 

характер били весели, закачливи и игриви; 

3. Фолклорна сватба – значение, подготовка, обредни действия, 

времетраене, цел, символно значение на музиката, сплитане на косите на 

булката, ритуално бръснене на младоженеца, раздяла на булката с близките.

  

В учебника за 7 клас е отделено място за значението, характера и начинът 

на танцуване на българските народни танци в миналото и тяхното вплитане в 

творби на български композитори [8].  

В контекста на горното изложение може да се обобщи, че в учебния 

материал фолклорните образци за слушане и изпълнение са разнообразни в 

диалектно отношение при все че фолклорните области предназначени за 

преговор са Шопска и Северняшка. Познанията за древния бит и култура се 

разширяват чрез включване на фолклорни практики като жътва, седянка, сватба. 

По-скромно е присъствието на българските народни танци. 

 

Изводи и обобщение на българския музикален фолклор в 7 клас 
1. Постигнато е относително равновесие между песенния репертоар и 

произведенията за слушане. 

2. Създадени са предпоставки учениците да развият в еднаква степен 

уменията за възприемане и изпълнение на народни песни и инструментални 

фолклорни творби. 

3. Обредите и обичаите заемат голямо място в учебния материал за седми 

клас, което се очертава като фактор с положително въздействие върху 

опознаването на древния бит и култура. 

4. Учениците имат един час за наблюдение на българска народна музика, 

който не е достатъчен, за да добият представа за богатството на нашия фолклор. 
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5. Не е обърнато специално внимание  на българските народни танци, 

поради което народните песни не биха могли пълноценно  да се усвояват в 

контекста на традиционния синтетичен комплекс – музика, поезия, танц. 

 Опознаването на български музикален фолклор е фактор с особено важно 

значение за нравственото и духовно развитие на децата, както и за развитието на 

музикално-слуховите способности на основите на типичните за фолклора 

монодически ладови структури. Съхраняването на традициите започва от 

семейството и училището, и ако тази нишка бъде скъсана, би настъпил  момент, 

когато красотата на българския музикален фолклор ще остане неразбрана за 

следващите поколения, тъй като те няма да познават музикалния фолклорен език 

и тогава едва ли би се  пробудил интереса им към традиционната култура на 

нашия народ с цялото и разнообразие и богатство.  

 

Приложение 1 – Песни за изпълнение  и творби за възприемане в 

прогимназиален етап: 

В учебника по музика за 5 клас на издателство „Просвета“ – София, с 

авторски колектив Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова и 

Здравка Матеева, учениците изучават следните народни песни за изпълнение и 

фолклорни творби за слушане:  

 
Народни песни за изпълнение:  

 

1. Пустоно лудо и младо 

2. Рипни, Калинке 

3. Стига ми се, момне ле, навдигай 

4. Бужи, бужи, Коледо 

5. Дене, мъри 

6. Походих, мамо, погледах 

7. Мари, Марийко 

8. Китчице буйна лобода 

9. Девойче бело, цървено, джанъм 

10. Море, кога одех 

Фолклорни творби за слушане: 
 

1.  Из Вила й мома, Лазаре 

2.  Седна лудо да вечера 

3.  Излел е Дельо хайдутин 

4.  Вечерай, Радо 

5.  Сворнато хоро 

6. Гайда от шоплука 

7.  Из Гайдарски мелодии 

8.  Из Бела съм, бела, юначе 

9.  Из Стани нине, господине – коледарска 

песен 

10.  Трите пъти 

11.  Тракийско настроение 

12.  Кавал – пример 

13.  Из Вретенарска ръченица  

14.  Нестинарско хоро 

15. Калиманку Денку  

16.  Из Притури се планината 

17.  Из Планино Пирин 

18.  Из Тамбурашка мелодия 

19.  Девойче бело, цървено, джанъм 

20.  Ширто 

21. Джангурица 

22. Тарамбука 

23. Зурни и тъпан 

24. Джура гайда 
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В учебника по музика за 6 клас на издателство „Просвета“ – София, с 

авторски колектив Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова и 

Здравка Матеева, учениците изучават следните народни песни за изпълнение и 

фолклорни творби за слушане:  

 
Народни песни за изпълнение: 

 

1. Дилмано, Дилберо 

2. Леле, Свашке 

3. Море, чича рече 

4. Що ми домилело, мамо 

5. Сбирайте се, малки моми 

6. Недо ле, Недке 

7. Мятало Ленче ябълка 

8. Чие е това момиче 

9. Изгряла е месечинка 

10. Стано, Станчице 

11. Калино, Малино 

 

Фолклорни творби за слушане: 
 

1. Тракийско настроение 

2. Излел е Дельо хайдутин 

3. Седна лудо да вечера 

4. Марко Елена прощава 

5. Музикални инструменти от Шоплука 

6. Граовско хоро 

7. Копаница 

8. Дилмано, Дилберо 

9. Стани Нине, господине 

10. Любе, любе, първо, любе 

11. Ганкино хоро 

12. Какво сей хоро извило 

13. Елено, моме, Елено 

14. Музикални инструменти от Северна 

България  

15. Лале ли си, зюмбюл ли си 

16. Из „Опас“ 

17. Ръченик 

18. Дай, Боже дъжд 

19. Калино, Малино 

20. Фолклорна плетеница 

21. Петър плет плете 

22. Нестинарско хоро 

 

В учебника по музика за 7 клас на издателство „Просвета“ – София, с 

авторски колектив Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова и 

Здравка Матеева, учениците изучават следните народни песни за изпълнение и 

фолклорни творби за слушане:  

 
Народни песни за изпълнение: 
1. Провикна се Недината майка 

2.Седенка се кладеше 

3. Чичовите конье 

4. Катерино, моме 

5. Йовано, Йованке 

6. Полегнала е Гергана 

7. Омиле ми, Ягодо 

 

Фолклорни творби за слушане: 
1. Калино, Малино 

2. Дилмано, Дилберо 

3. Ганкино хоро 

4. Каля си жътва жънеше 

5. Ела се вие, превива 

6. Тонина ръченица 

7. Из „Калиманку, Денку“ 

8. Чичовите конье 
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ABSTRACT: Compared to general education, the specifics of vocational education 

consist of a wide variety of professions and specialties, forms of employee training and a rather 

short life of educational and program documentation, as the content of vocational education is 

directly related to the rapidly changing content. of scientific and technical progress of labor.  
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Професионалното образование и обучение (ПОО) е основен елемент на 

системите за учене през целия живот, които осигуряват на гражданите знанията, 

уменията и компетенциите, необходими за определени професии и на пазара на 

труда. 

ПОО  отговаря на нуждите на икономиката, но също така чрез него 

учащите придобиват умения от значение за своето личностно развитие и 

активното си гражданско участие. То може да доведе до подобряване на 

ефективността и конкурентоспособността на предприятията, както и на научните 

изследвания и иновациите, а освен това е основен елемент на всяка успешна 

политика в областта на заетостта и социалните дейности. 

Системите за ПОО в Европа разполагат с добре развити мрежи от 

доставчици на услуги в тази област. Тези мрежи се управляват с участието на 

социални партньори − работодатели, профсъюзи и различни органи (напр. 

търговски камари, комитети и съвети). 

Системите за ПОО включват първоначално и продължаващо 

професионално образование и обучение. 

1. Първоначалното професионално образование и 

обучение, обикновено се осъществява на гимназиалния етап, преди учениците да 

започнат да работят. То се провежда или в училищна или в работна среда, 

например в центрове за обучение и предприятия. Между отделните държави 

съществуват различия в зависимост от техните национални системи за 

образование и обучение и икономическа структура. 

2. Продължаващото ПОО се осъществява след първоначалното 

образование и обучение или след началото на професионалния живот. То има за 

цел да помогне на гражданите да придобият нови знания и умения, да се 

преквалифицират и да продължат своето лично и професионално развитие. 

Продължаващото ПОО до голяма степен се реализира в процеса на работа, като 

основната част от ученето се осъществява на работното място [5]. 
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Средното образование в Р. България e общо (в общообразователни и 

профилирани училища) и професионално. Общо средно образование се 

получава в общообразователни училища (с продължителност на обучението 4 

години) и профилираните училища (с продължителност на обучението 4 или 5 

години). Учениците могат да се запишат в профилирани училища след 

завършване на VІІ или VІІІ клас, след полагане на изпити (по български език и 

литература, математика, хуманитарна дисциплина и т.н.). 

Средното образование осигурява постигането на общообразователния 

минимум и, при възможност, профилирано обучение в съответствие 

с държавните образователни изисквания. Средното професионално 

образование осигурява постигането на общообразователния минимум и 

придобиването на квалификация в определена професия в съответствие 

с държавните образователни изисквания. След завършване на основно 

образование се предлага двугодишно обучение в професионални технически 

училища. Придобитата професионална квалификация предоставя достъп до 

пазара на труда. 

Националната квалификационна рамка (НКР) включва всички нива на 

началното, общото, професионалното и висшето образование. Образователно-

квалификационните степени са обвързани с резултатите от ученето и 

процедурите по осигуряване на качеството. 

Българската НКР е интегрирана рамка на квалификациите и до голяма 

степен съответства на Европейската квалификационна рамка (ЕКР). Очакваните 

резултати от обучението за всяка образователно-квалификационна степен като 

цяло съответстват на очакваните резултати от обучението, заложени в ЕКР. 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА. НИВА НА ЕКР (фиг. 

1.) 

 
Концепция 

и ниво 

Знания Умения Компетенции 

Концепции В ЕКР знанията се 

описват като 

теоретични и/или 

практически. 

В ЕКР уменията се описват 

като познавателни 

(използване на логическо, 

интуитивно и творческо 

мислене) и практически 

(базирани на сръчност и 

използване на методи, 

материали и инструменти). 

В ЕКР 

компетенциите се 

описват чрез 

отговорност и 

самостоятелност. 

Ниво 1 

 

Основни общи знания. Основни умения, необходими за 

изпълнение на прости задачи. 

Работа или обучение 

под пряко 

наблюдение в 

структуриран 

контекст. 

Ниво 2 Основни практически 

знания в определена 

сфера на работа или 

обучение. 

Основни необходими 

познавателни и практически 

умения, при които се изисква 

използване на полезна 

информация за изпълнение на 

задачи и решаване на рутинни 

проблеми с помощта на прости 

Работа или обучение 

под пряко 

наблюдение. 
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правила и инструменти. 

Ниво 3 Знания за факти, 

принципи, процеси и 

общи концепции в 

определена сфера на 

работа или обучение. 

Набор от необходими 

познавателни и практически 

умения за изпълнение на задачи и 

решаване на проблеми чрез 

подбор и прилагане на основни 

методи и инструменти. 

Поемане на 

отговорности. 

Ниво 4 Теоретични знания в 

по-широк контекст в 

определена сфера на 

работа или обучение. 

Набор от необходими 

познавателни и практически 

умения за намиране на решения 

на конкретни проблеми в 

определена сфера на работа или 

обучение. 

Способност за 

самоуправление 

според определени 

насоки в работен или 

учебен контекст, 

който обикновено е 

предвидим, но 

податлив на промени. 

Ниво 5 По-обемни 

специализирани, 

теоретични и 

практически знания в 

определена сфера на 

работа или обучение 

при 

същевременно 

осъзнаване на 

границите на тези 

знания. 

Богат диапазон от необходими 

познавателни и практически 

умения за намиране на творчески 

решения на абстрактни проблеми. 

Задачи по 

управление и надзор 

в контекста на 

работни или учебни 

дейности, при които 

могат да възникнат 

непредвидими 

промени. 

Ниво 6 Задълбочени знания в 

сфера на работа или 

обучение, които 

изискват критично 

разбиране на теории и 

принципи. 

Напреднали умения, които 

показват талант за овладяване и 

новаторство, необходими за 

решаване на сложни и 

непредвидими проблеми в 

специализирана сфера на работа 

или обучение. 

Управление дейности 

или технически и 

сложни 

професионални 

проекти, поемане на 

отговорности чрез 

вземане на решения в 

работен или 

непредвидим учебен 

контекст. 

Ниво7 Високоспециализирани 

знания, някои от които 

са водещи в конкретна 

работна група или 

изучаване като основа 

за оригинално 

мислене. 

Критично ниво на осведоменост 

по въпроси на знанието в 

конкретна област и в допирните 

точки между различни области. 

Конкретни умения за 

решаване на 

проблеми в областта 

на проучването и 

изследването с оглед 

разработването на 

нови знания и 

процеси и при 

обединяването в едно 

цяло на знания от 

различни области. 

Ниво 8 Знания от по-

напредналите предели 

на конкретна работна 

област или изучаване 

или в допирните точки 

между различни 

области. 

Умения и по-усъвършенствани и 

специализирани техники, особено 

в област, нуждаеща се от синтез и 

оценка за решаване на ключови 

проблеми при проучванията и/или 

иновациите за разширяване и 

предефиниране на знанията и на 

съществуващите професионални 

практики. 

Авторитетност, 

новаторство, 

самостоятелност, 

научна и 

професионална 

почтеност и траен 

ангажимент, постоянен 

и акредитиран респект 

към разработването на 

нови идеи или процеси в 
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преддипломен работен 

контекст или 

изучаване, включително 

изследвания. 

Фиг.1. Европейска квалификационна рамка 

Източник: адаптирана от автора 

 

В закона за предучилищното и училищното образование(ЗПУО) са 

определени следните образователни степени и етапи: 

 основно образование, начален етап от I до IV клас включително 

(Европейска квалификационна рамка (ЕКР)/ Национална квалификационна рамка 

(НКР) Ниво 1); 

 основно образование, прогимназиален етап от V до VII клас 

включително (ЕКР/НКР Ниво 2); 

 средно образование, първи гимназиален етап от VIII до Х клас 

включително (не се определя ниво по ЕКР/ НКР); 

 средно образование, втори гимназиален етап от ХI до ХII клас 

включително (ЕКР/НКР Ниво 4) 

 висше образование, бакалавър и професионален бакалавър (ЕКР Ниво 6; 

НКР Ниво 6A, 6Б); 

 висше образование, магистър ЕКР/НКР Ниво 7); 

 висше образование, доктор (ЕКР/НКР Ниво 8). 

Началният и прогимназиалният етап на основното образование (1−7 клас) 

са задължителни. Началният етап започва на 7-годишна възраст и се осъществява 

от държавни, общински и частни училища. В основното образование не се 

осъществяват програми за професионалното образование и обучение  (ПОО). 

След завършване на основно образование учениците могат да продължат 

обучението си в общообразователни програми и програми за професионално 

обучение в системата на средното образование. Всички общообразователни 

програми в гимназиалния етап на обучение стават профилирани, където се 

поставя акцент върху избран предмет, като например математика, природни 

науки или чужди езици. 

Средното образование включва програми за общо (профилирано) 

образование и програми за ПОО, разпределени в два последователни етапа: 

първи и втори. Образованието е задължително за обучаемите лица до 

навършване на 16-годишна възраст. В края на втория гимназиален етап 

учениците, положили държавни зрелостни изпити по български език и по друг 

предмет по избор или държавен изпит за придобиване на професионална 

квалификация (за обучаемите лица в ПОО), получават диплома за средно 

образование (ниво 4 по ЕКР). Зрелостниците, които не са се явили или не са 

положили успешно някои от задължителните два степен зрелостни изпита, 

получават удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средното 

образование, което дава право на професионално обучение за възрастни, но не 

дава право за продължаване на образованието в системата на висшето 

образование. Завършилите програмите за ПОО получават диплома за придобито 

средно образование и свидетелство за професионална квалификация[1].  
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Със закона за професионалното образование и обучение от 2020г. се 

въвежда възможността задължителният държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация по теория и практика на професията, за 

придобиване на трета степен на професионална квалификация при заявено 

желание от ученика да се провежда и чрез защита на дипломен проект. 

В сферата на висшето образование не се осъществяват програми за ПОО. 

Но програмите за образователно-квалификационната степен бакалавър − 

(професионален бакалавър)” (ниво 6а по НКР, ниво 6 по ЕКР) имат по-голяма 

практическа насоченост в сравнение с академичните бакалавърски програми. 

Висшите училища могат да създават центрове за професионално обучение и да 

осъществяват професионално обучение, което не се счита за висше 

професионално обучение. Партньорството между ПОО и институциите във 

висшето образование улеснява прехода от ПОО, завършено в рамките на 

средното образование, към програмите за висше образование. Резултатите от 

ученето, придобити в ПОО, могат да се признават от институциите във висшето 

образование. Има възможност завършилите ПОО да се запишат в програми за 

висше образование без приемен изпит. Някои програми за висше образование 

дори запазват места за завършили ПОО в сходни образователни сфери като 

например инженерните програми на техническите университети. 

Пример за това е, че в системата на професионалното образование и 

обучение са включените звена от допълнителните разпоредби на Закона за 

висшето образование, а именно − Технологичното училище "Електронни 

системи" към Техническия университет – София и Професионалната гимназия по 

компютърни технологии и системи – гр. Правец. 

Професионалните гимназии в България се отличават с: 
 обучение в конкретни специалности по професии; 

 задължителен стаж по специалността; 

 две дипломи – диплома за средно образование и свидетелство за 

професионална квалификация. 

С цел придобиване на професионална квалификация са изготвени 

програми за обучение. 

 Образователните програми определят съдържанието на образованието. 

Съдържанието на образованието трябва да насърчава взаимното разбиране и 

сътрудничество между хората, нациите, независимо от раса, национална, 

етническа, религиозна и социална принадлежност, да отчита многообразието на 

мирогледните подходи, да насърчава реализирането на правото на учениците 

свободно да избират своите мнения и убеждения, да гарантира развитието на 

способностите на всеки човек, формирането и развитието на неговите личност в 

съответствие с приетите в семейството и обществото духовни, морални и 

социокултурни ценности. Съдържанието на професионалното образование и 

обучение трябва да гарантира квалификация. 

Това са специални учебни програми, наречени рамкови програми, които 

уточняват минималната възраст на кандидатите в началото на обучението, 

тяхното предходно образование, продължителността на тяхното обучение, 

теоретическото и практическото учебно съдържание, и методите за присъждане 

на квалификация. Рамковите програми са описани по-долу. 
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Рамкови програми за ученици.  

Рамковите програми, по които могат да се обучават ученици, са: 

1. рамкови програми А: 

 с продължителност три години − за ученици със завършено основно 

образование; 

 с продължителност една година − за ученици със завършен първи 

гимназиален етап; 

 с продължителност, определена с конкретната документация, но не по-

малко от три години − за ученици със специални образователни потребности със 

завършен VII клас. 

2. рамкови програми Б: 

 с продължителност 4 години за начално професионално обучение за 

придобиване на втора степен на професионална квалификация − за ученици със 

завършено основно образование; 

 с продължителност една година за продължаващо професионално 

обучение за придобиване на втора степен на професионална квалификация − за 

ученици със завършен първи гимназиален етап на средното образование и 

придобита първа степен на професионална квалификация по съответната 

специалност от професия, определена в типовия учебен план. 

3. рамкови програми В за професионално образование с придобиване 

на втора степен на професионална квалификация: 

 с продължителност 5 години − за ученици със завършено основно 

образование; 

 с продължителност две години − за ученици със завършен първи 

гимназиален етап по допълнителен държавен план-прием; 

 с продължителност една година − за ученици със завършен XI клас и 

придобита първа степен на професионална квалификация по съответната 

специалност от професия, по съответната специалност от професия, определена в 

типовия учебен план; 

4. рамкови програми В за професионално образование с придобиване 

на трета степен на професионална квалификация: 

 с продължителност 5 години − за ученици със завършено основно 

образование; 

 с продължителност две години − за ученици със завършен първи 

гимназиален етап и придобита първа степен на професионална квалификация по 

съответната специалност от професия, определена в типовия учебен план; 

 с продължителност една година − за ученици със завършен ХI клас и 

придобита втора степен на професионална квалификация по съответната 

специалност от професия, определена в типовия учебен план; 

5. рамкови програми Д: 

 с продължителност до една година − за ученици със завършено основно 

образование или със завършен клас от средното образование; 

 с продължителност, определена с конкретната документация - за 

ученици със специални образователни потребности със завършен VII клас и за 

ученици в училищата в местата за лишаване от свобода [5]. 

Програми за лица, навършили 16 години 
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Рамковите програми, по които могат да се обучават лица, навършили 

16 години, са: 

1. рамкови програми А: 

 с продължителност до 6 месеца за лица със завършен начален етап на 

основното образование или успешно завършен курс за ограмотяване, 

организиран от училища в системата на предучилищното и училищното 

образование по реда на Закона за насърчаване на заетостта или на Закона за 

предучилищното и училищното образование, или валидирани компетентности за 

начален етап на основно образование по чл. 167, ал. 1, т. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование; 

 с продължителност, определена с конкретната документация - за лица с 

увреждания със завършен VII клас; 

2. рамкови програми Б: 

 с продължителност до една година за начално професионално обучение 

за придобиване на втора степен на професионална квалификация − за лица със 

завършен първи гимназиален етап; 

 с продължителност до 1,5 години за начално професионално обучение за 

придобиване на трета степен на професионална квалификация − за лица с 

придобито право за явяване на държавни зрелостни изпити за завършване на 

средно образование или със завършено средно образование; 

3. рамкови програми Г с продължителност до две години за лица със 

завършено средно образование; 

4. рамкови програми Д с продължителност, определена с конкретната 

документация за професионално обучение; 

5. рамкови програми Е с продължителност, определена с конкретната 

документация за професионално обучение [5]. 

Съгласно Закона за професионалното образование и обучение, 

Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) 

е държавен орган към Министерския съвет на Република България за 

лицензиране на дейности в системата на професионалното образование и 

обучение, за осъществяване на контрол и оценка на качеството на дейността на 

лицензираните институции, както и за координация на институциите. 

Със създаването на агенцията се цели осигуряване на ефективна взаимна 

обвързаност между началното и продължаващото ПОО, от една страна и пазара 

на труда, от друга, както и гарантиране на качеството на професионалното 

обучение за възрастни. Възложените със ЗПОО функции на НАПОО са 

фокусирани върху следните ключови области от процеса на реформиране на 

системата на ПОО: 

 разработване и актуализиране на Списъка на професиите за 

професионално образование и обучение (СППОО) в съответствие с 

модернизацията на производствата и развитието на националната икономика; 

 разработване на основните документи, регламентиращи условията и 

изискванията за постигане на високо качество в процеса на придобиване на 

професионална квалификация – държавни образователни стандарти (ДОС) за 

придобиване на квалификации по професии; 

 създаване и развитие на национална мрежа от лицензирани институции 

за професионално обучение на лица над 16-годишна възраст – центрове за 
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професионално обучение (ЦПО) и институции за професионално ориентиране на 

младежи и възрастни – центрове за информация и професионално ориентиране 

(ЦИПО); 

 осъществяване на последващ контрол върху дейността на лицензираните 

институции; 

 разработване на предложения за усъвършенстване на системата на 

професионалното образование и обучение въз основа на анализ на дейността на 

лицензираните институции; 

 възлагане провеждането и внедряването на научни изследвания в 

областта на ПОО и ориентиране; 

 координиране на дейности по разработване на стратегии за развитие и 

усъвършенстване на ПОО; 

 методическо подпомагане на центровете за професионално обучение, 

които извършват валидиране на професионални знания, умения и 

компетентности в системата на професионалното обучение; 

 поддържане на публичен регистър на документите за професионална 

квалификация, издавани от центровете за професионално обучение, проверка 

дали обучението е извършено при спазване на изискванията на ЗПОО и на 

съответния държавен образователен стандарт за придобиване на квалификация 

по професия; 

 съдействие за международното признаване на документите за ПОО. 

Изпълнението на приоритетите на НАПОО има пряко отношение към 

постигане на целите на Националната програма развитие: България 2020 – към 

2020 г. България да бъде държава с чувствително по-конкурентоспособна 

икономика, която постига устойчив икономически растеж, гарантиращ реална 

конвергенция към равнището на доходи и производство в ЕС и осигуряващ 

условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на 

личността на всеки български гражданин [4]. 

Процедури за разработване, преглед и актуализиране на Държавните 

образователни стандарти  (ДОС)  за придобиване на квалификация по 

професии. Проектите на Държавните образователни стандарти за придобиване на 

квалификация по професии се изготвят в съответствие с „Методически указания 

за разработване на ДОС за придобиване на квалификация по професии” и 

„Вътрешни правила за условията и реда за разработване на Държавни 

образователни стандарти за придобиване на квалификация по професии”. В 

изпълнение на ЗПОО, разработването, оценяването, съгласуването и 

актуализирането на ДОС се извършва с активното участие на социалните 

партньори. Предложения за преглед и актуализиране на действащи ДОС за 

придобиване на квалификация по професии могат да се правят от национално 

представителните организации на работодателите, на работниците и 

служителите, както и от структури на държавната администрация, вкл. НАПОО. 

Предложенията се внасят в НАПОО и се разглеждат от експертните комисии по 

професионални направления и от Управителния съвет на НАПОО, в 

съответствие с процедурата, регламентирана във „Вътрешни правила за 

условията и реда за разработване на Държавни образователни стандарти за 

придобиване на квалификация по професии“. 
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В Република България образователните стандарти през последните години 

определят основните цели, направления на развитие и съдържанието на 

образованието. 

 Държавният образователен стандарт включва следните три основни 

компонента: 

 структурата на основните образователни програми, включително 

изисквания за съотношението на части от основната образователна програма, 

изисквания към обема на тези части, както и съотношението на задължителната 

част от основната образователна програма и частта, формирана от участниците в 

образователния процес. 

 изисквания за условията за изпълнение на основните образователни 

програми, включително кадрови, финансови, материално-технически и други 

условия. 

 определя изискванията за резултатите от овладяването на основните 

образователни програми. 

Концепцията за държавен образователен стандарт може да бъде разкрита 

напълно, ако вземем предвид както външните, така и вътрешните му връзки. 

Външните отношения на стандарта се проявяват преди всичко чрез неговото 

място в системата на социално-икономическите отношения, съществуващи в 

съвременното общество. Освен това образователният стандарт действа като 

метаезик на взаимодействащите субекти в тази област. Оттук могат да се 

установят основните изисквания към стандарта, формиращи неформален 

социален ред за неговото развитие. Вътрешните отношения на образователния 

стандарт се проявяват, ако се разглежда стандартът като независима подсистема 

на образованието, която има своя стихийна структура и съответните 

междуелементни взаимодействия. 

За да се разбере ролята на образователните стандарти в социално-

икономическата система на обществото, функциите на образователния стандарт 

са важни. Защо е необходим образователният стандарт и защо и как може да се 

използва: 

  държавният образователен стандарт е насочен към учители и ученици, 

които трябва да изпълняват изискванията на образователния стандарт в процеса 

на обучение и образователни дейности, като се отчитат техните възможности и 

интереси; 

  към администраторите на образованието, служителите в системата на 

професионалното образование до ръководителите на образователни институции, 

за да формират адекватни механизми в планирането, регулирането и контрола на 

образователния процес; 

  насочен е и към външни потребители - към сдружения на работодатели, 

синдикати, органи по заетостта за решаване на проблеми със заетостта на 

завършилите, определяне развитието на професионалната им кариера и 

допълване на образованието, получено в образователните институции, със 

системата вътрешнофирмено обучение и за формиране на система за учене през 

целия живот на базата на образователни стандарти. 

В широк смисъл качеството на професионалното образование се определя 

от това как съответства на настоящите и бъдещите задачи на социално-
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икономическото развитие на обществото, т.е. как задоволява нуждите на 

индивида и обществото като цяло, държавата, както и различни структури, които 

представляват интересите на производството, интересите на бизнеса, интересите 

на обществото. 

Образователният стандарт също трябва да служи като социална гаранция 

за членовете на обществото, гаранция за тяхната конкурентоспособност на 

вътрешния и световния пазар на труда, от една страна, и да задоволи личните им 

нужди, от друга. За това тя трябва да е приемлива за цялата държава, за всички 

региони. Трябва да се даде възможност на учениците както по съдържание, така 

и по обем, да се основава на съществуващите ресурси в обществото, т.е. да не 

надхвърля възможното на настоящия етап от развитието на обществото. 

Той също така трябва да притежава такива свойства като сравнимост с 

чуждестранните образователни стандарти, от една страна, и приемственост с 

професионални стандарти, които определят изискванията към персонала в 

съответните сектори на икономиката, които са насочени към обучение на 

завършилите професионални образователни институции. 

Едно от важните изисквания за държавните образователни стандарти е те 

да осигурят свободното функциониране на системата за продължаващо 

образование. В тази връзка образователните стандарти на всички връзки в 

системата за продължаващо обучение трябва да бъдат последователни, да си 

взаимодействат. Държавните образователни стандарти на професионалното 

образование трябва да послужат като основа за последващо разработване на 

професионални образователни програми, комплекси за образователно-

методическо подпомагане, организиране на акредитация на образователни 

институции и разработване на стандарти на по-високо ниво. Те не трябва да 

стават спирачка за развитието на системата от образователни програми, която 

трябва постоянно да остава актуална и да бъде в крак с времето. 

В сравнение с общото образование спецификата на професионалното 

образование се състои в голямо разнообразие от професии и специалности, 

форми на обучение на служители и доста кратък живот на образователната и 

програмната документация, тъй като съдържанието на професионалното 

образование е пряко свързано с бързо променящото се съдържание в резултат на 

научно-техническия прогрес на труда. 

Важна характеристика на съвременното състояние на развитие на 

образователните стандарти в областта на професионалното образование е 

значително разширяване на взаимодействието със сдруженията на 

работодателите при разработването и прилагането на държавната политика в 

професионалното образование. 

Съдържанието на образователния стандарт включва следните основни 

раздели: 

• обхват; 

• термини, определения и обозначения; 

• характеристики на обучението в основната образователна програма; 

• характеристики на професионалните дейности; 

• изисквания към резултатите от овладяването на основни образователни 

програми; 

• изисквания към структурата на основните образователни програми; 
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• изисквания за условията за изпълнение на основни образователни 

програми; 

• изисквания за оценка на качеството на овладяване на основни 

образователни програми. 

Основни функции на държавните образователни стандарти за 

придобиване на квалификация по професия:  

 ДОС определят професионалните компетентности, необходими за 

проявяване на инициатива, за работа в екип и за качествено упражняване на 

определена професия; 

 осигуряват качеството на обучението;  

 гарантират прозрачност на професионалните квалификации;  

 създават възможности за установяване на формално, неформално и 

информално придобитите знания и умения;  

 осигуряват равностойност на документите за професионална 

квалификация, издавани от различни обучаващи институции;  

 осигуряват връзка с изискванията на пазара на труда;  

 информират кандидатите за обучение или валидиране, работодателите и 

обучаващите за резултатите от ученето по конкретна професия. 

Структурата на ДОС за придобиване на квалификация по професии 

включва следните елементи: 

 заглавна страница;.  

 изисквания към кандидатите; 

 описание на професията;  

 единици Резултати от ученето;  

 изисквания към материалната база;  

 изисквания към обучаващите [2]. 

Обучаващите институции в системата на професионалното 

образование и обучение са: 

 професионални гимназии, професионални колежи, училища по 

изкуствата и центрове за професионално обучение; 

 спортни училища; 

 духовни училища − когато осигуряват професионална подготовка в 

професионално направление "Религия"; 

 училища в местата за лишаване от свобода; 

 специални училища − възпитателни училища интернати и социално-

педагогически интернати; 

 обединени училища, средни училища, профилирани гимназии, вечерни 

училища и специални училища − за обучение и подкрепа на ученици със 

сензорни увреждания, в отделни паралелки в тях [7]. 

Подготовката на човешки ресурси, със съответстващи на нуждите на 

националната икономика квалификации, изисква нови подходи в областта на 

професионалното образование и обучение. На база на актуалното развитие на 

образованието и обучението в България и на добрите европейски практики се 

очертават главните насоки за развитие и усъвършенстване на професионалното 

образование и обучение за постигане както на целите на Лисабонската стратегия 
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и Копенхагенския процес, така и за изпълнение на задачите, залегнали в 

правителствените документи за икономическо развитие и европейска 

интеграция. 

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 

умения и компетентности, които да подготвят човека за справянето му в 

конкурентната среда още от ранна детска възраст [6]. 
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ПРОБЛЕМИ НА ДИГИТАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА 

ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 

 

Велико А. Косев 

 

PROBLEMS OF DIGITAL LEARNING IN THE CONDITIONS OF A 

COVID-19 PANDEMIC 

 

Veliko A. Kosev  

 
 

ABSTRACT: The problems of digital learning in a pandemic COVID-19 are discussed.  

 

KEYWORDS:  digital, training, education, students 

 

 

Ситуацията с пандемията от COVID-19 постави различни 

предизвикателства пред здравните, социалните, икономическите и 

образователните системи на засегнатите страни. Съвсем естествено е, че в 

условията на пандемия не може да се провежда обичайно организираното 

обучение в учебните заведения, а се налага да се търсят форми на дигитално 

обучение.  

В почти всички страни пълното или частично затваряне на училищата 

беше придружено от преминаване към дистанционно обучение. Тази ситуация 

може да се разглежда като глобален естествен експеримент за интензивното 

прилагане на технологиите за дистанционно обучение в образованието. 

Какво се случи в сферата на образованието в различните страни от света по 

данни на Юнеско: 

 

Таблица 1. Мерки в сферата на образованието, приети в някои от страните на 

света във връзка с пандемията от COVID-19 към 13 април, 2020 година 

№ Държава 

Брой случаи 

на COVID-19  

към 13 април 

2020 год. 

Дата на 

първите мерки 

по пълно или 

частично 

закриване на 

училищата 

Мерки в сферата на 

образованието към 7 април 

2020 г 

1 Китай 82160 08.02 

Повечето заведения са 

затворени от 16 март. В 

някои от най-малко 

засегнатите градове са 

отворени училищата. 

2 Италия 156363 24.02 

Всички учебни заведения 

са затворени от 04 март, 

минимум до 14 април. 

3 Великобритания 84279 28.02 
Всички учебни заведения 

са затворени от 16 март за 



126 

 

всички деца с изключение 

на тези, чиито родители са 

заети пряко в борбата с 

коронавируса. 

4 САЩ 560433 28.02 
Учебните заведения са 

затворени в 48 щата. 

5 Германия 127854 03.03 

Голяма част от училищата 

и дневните центрове са 

затворени до средата на 

април. 

6 Франция 132591 03.03 

Всички учебни заведения 

са затворени, в детските 

градини и училищата се 

реализира базово обучение 

на децата на медицинския 

персонал. 

7 Гърция 2114 05.03 

Всички училища и 

университети са затворени 

от 10 март. 

8 Португалия 16934 05.03 

Всички присъствени 

занятия в училищата са 

отменени от 16 март до 09 

април. 

9 Словакия 769 10.03 
Всички учебни заведения 

са затворени от 16 март. 

10 Унгария 1458 11.03 

Цялото обучение е 

преминало на 

дистанционна форма. 

11 Испания 169496 11.03 
Всички учебни заведения 

са затворени от 12 март. 

12 Русия 18328 11.03 

Всички учебни заведения 

са затворени от 23 март до 

12 април. 

13 Румъния 6633 11.03 
Всички учебни заведения 

са затворени от 11 март. 

14 Чехия 5991 11.03 

Всички учебни заведения 

са затворени от 13 март. 

Държавните изпити са 

отложени до отмяна на 

забраната. 

15 Норвегия 6525 12.03 

Всички учебни заведения 

са затворени от 13 март до 

13 април. 

16 Швейцария 25503 12.03 
Всички учебни заведения 

са затворени до 19 април. 

17 Белгия 30589 13.03 

В училищата се обучават 

само деца, чиито родители 

работят  в сферата на 

здравеопазването и служби 

свързани с борбата с 

COVID-19. 
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18 Австрия 13998 16.03 
Всички учебни заведения 

са затворени от 16 март 

19 Дания 6318 16.03 

Всички учебни заведения 

са затворени до 13 април, 

обучението е 

дистанционно. 

20 Литва 1062 16.03 

Всички образователни 

институции са затворени 

от 16 март до 13 април, от 

30 март е въведено 

задължително 

дистанционно обучение. 

21 Люксембург 3281 16.03 

Учебните заведения са 

затворени, министерството 

на образованието е 

създало нова система за 

подкрепа на домашното 

обучение за ученици и 

родители и е предоставило 

на учителите инструменти 

за електронно обучение. 

22 Турция 56956 16.03 

Всички учебни заведения 

са затворени от 23 март 

започва онлайн обучение 

за началните и средните 

класове по национална 

телевизия и интернет. 

Университетите към 

онлайн образование. 

23 Словения 1212 26.03 
Всички учебни заведения 

са затворени. 

 

Данните на Юнеско сочат, че 188 държави са отменили учебните 

занятията, което е засегнало 1,58 милиарда ученици. В такава ситуация 

единственият изход е дистанционното обучение. В началото на пандемията, към 

06 април, национални образователни дигитални платформи са създадени в 53 

държави. Някои от държавите като Китай осъществиха държавна поддръжка за 

преминаването на образователните материали в цифров формат. От друга страна 

се оказа, че и самите учители се нуждаят от допълнително обучение, за работа в 

дигитална среда. За осигуряване на адекватно ниво на обучение в онлайн формат 

е важно не само технологичното оборудване, но и уменията на преподавателите 

за преподаване в нови условия. Така например Министерство на образованието и 

науката на Кипър чрез Педагогическия институт там, провежда ускорено 

обучение на учителите по въпросите на дистанционното обучение, като на 

държавно ниво е закупено необходимото за дистанционното обучение 

лицензирано програмно осигуряване, а кипърските банки и меценати са 

осигурили на нуждаещите се деца нужните електронни устройства.   

За Република България, със заповед на здравния министър, учебните 

занятия и всички извънкласни мероприятия в училище са забранени до 29-ти 
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март. За да се компенсират вече пропуснатите часове и да не губят учениците 

още повече от материала, от образователното министерство въвеждат електронно 

обучение. 

Към 13 март 2020 г. част от училищата работят с различни дигитални 

платформи и електронни дневници, но докато школата останат затворени, трябва 

да бъдат обхванати максимално много ученици. Според просветния министър 

Красимир Вълчев се очаква най-малко 90% от учениците, най-много над 95%”, 

да се включат в обучението в електронна среда. Той посочва, че това би се счело 

за успех, тъй като в момента средната посещаемост в образователните 

институции е под 95%. 

По време на електронното обучение няма да се следва учебният план и 

заниманията да приличат на традиционни учебни часове. Първоначално 

дистанционното обучение ще е насочено за затвърждаване на учебния материал, 

а по-късно във времето може да се провеждат и онлайн уроци. 

В допълнение на безплатните ресурси, които училища и в момента имат 

възможност да ползват, от МОН са създали 865 000 профили на всички ученици 

и учители в Microsft Teams. 

От 17 март по БНТ  започва излъчване на уроци за най-малките ученици. 

Преминаването към дистанционно обучение поставя редица проблеми, има 

своите и плюсове, и минуси. Съвсем естествено е, че положителните страни и 

недостатъците ще бъдат анализирани тогава, когато завършат определени 

периоди на обучение и се видят резултатите от тях.  Доколкото обаче 

проблемите са нещо актуално, те могат да бъдат изложени по следния начин:  

На първо място стои проблемът с наличието на необходимите електронни 

средства при учениците. Възникнаха определени проблеми, тъй като по данни на 

Министерството на образованието и науката близо 2000 учители не разполагат с 

технически устройства за преподаване онлайн. Министерството ще отпусне 

един-два милиона за закупуване. Около 11 000 ученици нямат достъп до 

интернет и компютри. Много от тези деца живеят в ромски махали. 

Министерството на образованието и науката предложи на мобилните оператори 

да предложат точки за безжичен интернет в такива райони, но още няма 

резултати доколко се е случило и доколко е ефективно. Така че с такива ученици 

се контактува основно по телефон.  

На второ място МОН е създало към началото на дигиталното обучение 

865 000  профила на ученици и учители в Microsft Teams, но това създаде 

определени проблеми, тъй като с началото на дигиталния час 8.00 часа в тази 

система не заработи. Естествено бяха взети мерки и много училища преминаха и 

на други платформи, но това не измества проблемът доколко ефективни са 

наличните електронни средства на обучение и как ще се реши проблема с 

недостига на технически средства. Наличието на ефективни онлайн платформи 

за обучение и лесен достъп до тях е важен аспект на онлайн обучението. 

Важен проблем при обучението в дигитална среда представлява 

непривичния начин на общуване между учителите и учениците. Това, от една 

страна, наруши определени създадени стереотипи за обучение в клас, а от друга 

страна, създаде проблеми, свързани както с разработването от учителите на 

съответните обучителни материали, така и със съзнателността и активността на 
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учениците за връщане на поставените задачи и възможността за контрол върху 

самостоятелното изпълнение на същите.  

Друг проблем, който възникна, беше свързан с формите и начините на 

изпитване. Доколкото повечето ученици завършиха в дигитален формат, то за 

учениците от 7-ми и 12-и клас на така наречените матури беше организиран 

специален режим за провеждането им, който включваше както санитарни мерки,  

за дистанция, така и ограничаване на учебния материал за матурите до този, 

който е преподаден преди започването на дистанционното обучение. 

Посочените проблеми налагат да се установи баланс дотолкова, доколкото 

дистанционното обучение само по себе си може да се отрази негативно на 

здравето на учениците, което налага да се следи за тяхното емоционалното 

състояние, тъй като обучението в тази среда може да предизвика у тях 

тревожност. Разбира се възниква и въпросът за обучителните програми, които се 

използват, тяхната правна лицензионна защита и въобще за цялото правно 

регулиране в тази сфера. 

Вероятно пандемичната обстановка извежда на преден план 

икономическите и социалните проблеми, проблемите на социалната и здравната 

политика, а образованието като че ли остава на по-заден план. Но трябва да не 

забравяме, че създадената криза в образователната система и наложилите се 

мерки по нейното преодоляване са важни не само за тези, които се обучават в 

момента, но имат и важни последици за бъдещето на системата на 

образованието. Това от своя страна налага да се документират съществуващи 

изследвания, проведени в различните страни относно положителните и слабите 

страни при въвеждането на дигиталното образование, най-малкото защото много 

идеи и техните реализации следва да се анализират и да се използват 

положителните примери в международен план. 

Може да се направят някои препоръки за пътищата при решаване на 

проблемите при внедряване на дистанционното образование. 

Световната Банка препоръчва използване на единен портал, на който да 

бъдат разположени всички програми, приложения, платформи и материали, 

необходими за обучението, а също така и ръководство за използването им от 

учители, ученици и родители. Като в това направление важна задача е 

предоставяне на достъпа на материалите с помощта на широк набор от 

устройства, в това число и мобилни. Много е важно, в процеса на вземане на 

решение, държавата да включи хора, имащи практически знания в областта на 

използване на образователните онлайн технологии. Това решение, въпреки че е 

очевидно, невинаги се прилага в практиката.  

Наложилото се от ситуацията затваряне на училищата и масовото 

преминаване към онлайн обучение предостави възможности за тестване на нови 

модели на образование. Обучението на учениците в електронна среда ще 

помогне на страните в целия свят да разберат по-добре потенциала на 

дигиталното обучение. В резултат на настоящата ситуация, учителите трябва да 

използват по-уверено цифровите технологии в преподаването, да прилагат 

различни дигитални решения, за да бъдат по-ефективни, креативни в 

образователния процес. 

Оказва се, че кризата, причинена от пандемията COVID-19, дойде в 

момент, когато повечето образователни системи, както показаха редица 
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международни анализи, не бяха готови за света на възможностите за дигитално 

обучение 
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ДИФЕРЕНЦИРАНАТА РАБОТА – ПРИОРИТЕТНА В УСЛОВИЯ 

НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Весела М. Желева 

 

DIFFERENTIATED WORK – PRIORITY IN CONDITIONS OF 

INCLUSIVE EDUCATION 

 

Vesela M. Jeleva 

 

 
ABSTRACT: Differentiated learning is based on the belief that students learn best when 

they make connections between the lesson and their personal experience. When involved in 

person, learners are more likely to participate and therefore can achieve more. Instead of 

"teaching for the average student", providing a form of learning for all students in the class, 

teachers can use differentiated learning, selecting tasks, activities and assessments that match 

the interests, abilities and learning preferences of their students. 

Differentiated learning requires planning, commitment and understanding of the 

different abilities, experiences and interests that influence the acquisition of knowledge by 

students. 

 

KEYWORDS: differentiated learning, education, inclusive education, learners, teaching 

 

 
Заедно е ключовата дума в стандарта  Приобщаващо образование. Това 

наречие, което носи смисъла на съвместно, общо, изгражда концепцията за 

новата визия на българското училище. Училище, в което едновременно се 

обучават деца с различни възможности и умения, такова, което отговаря на 

европейските стандарти за откритост, хуманизация, демократизация,  за 

личностна ориентация. В резултат на това е необходимо изграждане на среда, 

която е  достъпна за всички, адаптирана към нуждите  на съвременните  

социални реалности, които  са в основата на реформа в образователната система. 

Необходимо е индивидуален додход и диференцирана работа с всеки ученик. 

Така диференцираната работа става приоритетна в условия на приобщаващо 

образование [2]. 

Диференцираното обучение се основава на убеждението, че учениците 

учат най-добре, когато правят връзки между урока и личния си опит. Когато 

бъдат въвлечени лично, обучаемите са по-склонни да участват и затова могат да 

постигнат повече. Вместо да „преподават за средния ученик”, осигурявайки една 

форма на учене за всички ученици в класа, учителите могат да използват 

диференцирано обучение, подбирайки такива задачи, дейности и оценки, които 

съответстват на интересите, способностите и предпочитанията за учене на 

техните ученици.  

Диференцираното обучение изисква планиране, ангажираност и разбиране 

за различните способности, опит и интереси, които влияят върху усвояването на 

знанията от учениците.  
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 Обхващайки чрез планиране на уроците всички различни нива и обучаеми 

в един клас, преподавателите могат да създадат среда, насочена към широк 

диапазон стилове на учене, интереси и способности, срещани в един клас [1]. 

Осъществяването на диференцирано обучение (ДО) в класната стая и 

въвеждането му в практиката на учителя изисква време; допълнителният труд 

обаче наистина си заслужава. Диференцираното обучение включва идеите от 

таксономията на Блум, от множествените интелигентности на Гарднър, както и 

много други теории [3].  

През 1956 г. Бенджамин Блум създава система, която категоризира нивото 

на абстракция на въпросите, използвани често в образованието. Макар че през 

годините терминологията донякъде се е променила, основната теория остава 

същата. Задачите се категоризират от мисловни умения на по-ниско ниво  до 

мисловни умения на по-високо ниво.  

Всяко ниво има специфичен набор и вид въпроси и ключови думи. Като 

използват тези въпроси, започвайки от най-основните и преминавайки нагоре 

през нивата, учителите могат да създадат един по-завършен урок. С всяка от 

категориите са свързани определен брой ключови глаголи5.  

І. Запаметяване/Знания – Може ли ученикът да запомни или да 

възпроизведе информацията?  

Учителят провежда наблюдение и дали ученикът възпроизвежда 

информацията, a както дали има знание за дати, събития, места, основни идеи.  

ІІ. Разбиране – Може ли ученикът да обясни идеи или понятия?  

Разбиране на информацията. Интерпретиране на факти и способност за 

описание на събития, места, основни идеи…  

ІІІ. Прилагане – Може ли ученикът да използва информацията по нов 

начин?  

Способност за използване на информация, методи, концепции или теории в 

нови ситуации. Решаване на проблеми или задачи с помощта на придобити 

знания или умения.  

ІV. Анализиране – Може ли ученикът да различи отделните компоненти?  

Способност за разпознаване на модели, неявни значения, за определяне на 

компоненти. Може да организира части в цяло.  

V. Оценяване – Може ли ученикът да обоснове позиция или решение?  

Може да използва дадената информация и да прави избор, основан на 

аргументирани доводи. Учениците би трябвало да могат да обосноват и докажат 

истинността на факти.  

VІ. Създаване – Може ли ученикът да създаде нов продукт или да изкаже 

нова гледна точка?  

Мисловни умения от най-високо ниво. Учениците могат да използват 

всичко, коeто са научили, и да създадат собствен продукт.  

Таксономията на Блум е полезно средство при класове от ученици с 

различни нива. Започвайки от най-основни видове въпроси 

(кой/какво/кога/къде/защо/как…) и придвижвайки се през категориите, 
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учениците, които са на най-ниско ниво, би трябвало да постигнат определени 

резултати, а по-напредналите ученици ще могат да усвоят и мисловни умения от 

по-високите нива.  

Таксономията на Блум е ефективна по всички предмети: математика, 

чужди езици, история, естествени науки – химия, биология, физика – както и 

литература.  

Структурирайки своя урок чрез използване на таксономията на Блум, 

учителят ще може да представи информацията в урока по такъв начин, че 

основните факти да бъдат обхванати многократно. Преди да може да разбере 

дадена концепция или факт, би трябвало първо да може да ги разбира. За да 

приложи една концепция, учителят трябва да я разбира. За да оцени процес, 

първо трябва учителят да го анализира и т.н. Всяко следващо ниво се надгражда 

над предишното. Това ще даде възможност на учениците да учат урока чрез 

много способи и да възприемат информацията по различни начини [4]. 

Проблем, с който се среща почти всеки учител, са класовете от ученици с 

различни нива. Как да преподаваме в клас, в който нивата на отделните ученици 

силно се различават? Таксономията на Блум въвежда въпроси, на които може да 

отговори всеки ученик, и постепенно се преминава към мисловни умения от по-

високо ниво. Това дава възможност учениците на най-ниско ниво да постигнат 

определени резултати, а учениците на по-високо ниво да напредват на своето 

ниво. Преминавайки постепенно през нивата въпроси, учителят представя 

информацията отново по нов начин на всяко ниво.  

При езиковото обучение, например по български език, таксономията на 

Блум е особено полезна. Учениците могат да придобият основно разбиране на 

ключови думи, фрази и понятия и да ги използват в най-различни конструкции 

[4].  

 

Ниво І: Представяне на новите думи. 

Ниво ІІ: Приканване на учениците да разпознаят думите, като използват 

картини или дефиниции.  

Ниво ІІІ: Възлагане да направят изречения с всяка дума.  

Ниво ІV: Запознаване на учениците с текст, в който са използвани новите 

думи. Приканване да ги разпознаят. 

Ниво V: Даване на учениците упражнения, в които те да използват дадена 

дума правилно или да открият правилна дефиниция.  

Ниво VІ: Възлагане на учениците да напишат цели изречения или абзац с 

новите думи.  

Хората усвояват знания по различни начини. Хауърд Гарднър е развил 

теорията за осем различни типа интелигентност и тя широко се използва в 

образованието от тогава и до сега.  

Гарднър смята, че:  

 Всички човешки същества притежават всичките осем типа 

интелигентност в различна степен.  

 Всеки човек е устроен интелектуално по различен начин.  

 Можем да усъвършенстваме образованието, като работим с многото 

типове интелигентност на своите ученици.  
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 Типовете интелигентност са следните: лингвистична, логико-

математическа, визуално-пространствена, музикална, телесно-кинестетична, 

междуличностна, природна и личностна.  

Основната идея в теорията на Гарднър за множеството видове 

интелигентност е това, че всеки човек учи по свой собствен начин. На някои 

ученици им е нужно да прочетат текст, за да разберат информацията, докато на 

други им е нужно да чуят информацията във вид на лекция. Други ученици най-

добре научават дадена информация чрез диаграми или картини. Това не 

означава, че учат само по един специфичен начин, обаче обикновено са по-силни 

в някои отношения и по-слаби в други. Всички ученици притежават всичките 

видове интелигентност. Преподавайки уроци, които включват целия спектър, 

учителите могат с един урок да достигнат до повече ученици.  

Важно е учебното съдържание да се преподава чрез разнообразни дейности 

и проекти – изпълнена класна стая с богати и привлекателни дейности, които 

дават възможност да се използва целият кръг интелигентности; насърчавайки 

учениците да работят и съвместно, и индивидуално, за да подпомогнат както 

тяхната междуличностна, така и тяхната личностна интелигентност. 

Идеята, заложена в теорията на Гарднър за множествените 

интелигентности, може лесно да се приложи във всеки клас. Такива прости неща 

като използването на нагледни средства към уроците; графични помагала, които 

да се попълват едновременно с четенето на текстове; създаването на места за 

практикуване в класната стая; работа по групи и индивидуални проекти, ще 

достигнат до много различни типове обучаеми.  

Има много неща, които учителя може да направи, които ще способстват за 

усвояване от ученици с различни типове интелигентност; не е необходимо 

преподаването в даден момент да е насочено само към един тип интелигентност.  
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SOCIAL ADAPTATION AND SOCIALIZATION 

 

Veselina N. Ilieva 
 

 

ABSTRACT: Different concepts and scientific opinions equate the processes of social 

adaptation and socialization, which is extremely wrong. The proposed article focuses on the 

two processes, which are completely independent, regardless of their proximity. Social 

adaptation is presented as a process of adaptation to the natural and social environment, and 

socialization - as a process in which the social environment influences the behavior of the 

human individual to become a person. 

 

KEY WORDS: adaptation, social adaptation, socialization, social learning, habit, 

resocialization. 

  

Изследването е финансирано по проект "Традиции и иновации в предоставянето 

на социална услуга" № РД-08-157/05.02.2020 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

В различни концепции и научни мнения се поставя равенство между 

процесите на социална адаптация и социализация, което е крайно неправилно. В 

предложената на вниманието статия се поставя акцент върху двата процеса, 

които са абсолютно самостоятелни, независимо от тяхната близост. Социалната 

адаптация се представя като процес на приспособяване към природната и 

социалната среда, а социализацията – като процес, при който социалната среда 

въздейства върху поведението на човешкия индивид, за да се превърне в 

личност. 

Всички страни на двата процеса – социална адаптация и социализация се 

посочват по-нататък в статията. 

 

1. Социална адаптация 

Процесът на социалната адаптация е обект на изследване в различни 

области на науката, но най-вече от естествените и хуманитарните науки. 

Терминът адаптация произхожда от лат. adaptare – приспособяване. Това се 

разбира като приспособяване на една самоорганизираща се система към 

изменящите се условия на средата. Една такава система е и човешкият индивид. 

По пътя на адаптацията той преустройва функциите на различни свои органи, 

изработва или обновява свои навици, привички и качества, което води до 

хармонизиране на неговото поведение към средата [1], [10]. 

В естествените науки адаптацията се разбира като приспособяване на 

живите организми към изменящата се среда, при което следва да се формулират 

различните видове на това приспособяване. То е: 1. функционално – изменение 
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на жизнеността на организма, вследствие трансформацията на условията за 

съществуване; 2. корелативно (коадаптация) – приспособяване на два различни 

органа или два различни организма един към друг; 3. пасивно – в организма 

протичат изменения без неговото участие; 3.активно – приспособяването на 

организма се осъществява благодарение дейността на самия организъм; 4. 

активно, активистко (обективно) – средата се променя под въздействието на 

субекта, с оглед неговите цели. Човешкият индивид претворява всички видове от 

посоченото приспособяване, като за него е най-вече характерна активната му 

позиция в процеса – при неговия адаптационен процес протичат най-вече 

целенасочени процеси, способстващи да се поддържа динамическо равновесие 

между него и средата [2]. 

Изучаването на адаптацията започва от биологията, като най-подробно е 

разработен проблемът от ЖОРЖ БЮФОН, последван от редица утвърдени 

биолози от цял свят. Но като цяло в техните изследвания се отразява 

противопоставянето на две основни концепции, тези на Ж.-Б. Ламарк и Ч. 

Дарвин. 

ЖАН-БАТИСТ ЛАМАРК разбира адаптацията като пряко приспособяване 

на организмите към средата – полезните признаци в организмите са в отговор на 

промяната в средата; но по този начин е трудно да бъде обяснено разнообразието 

от организми при една и съща среда. 

ЧАРЛЗ ДАРВИН дефинира адаптацията по принципно различен начин. 

Според него организмите се променят не само вследствие промените на средата, 

но и от наследствеността. Така може да бъде обяснено наличието на различни 

организми при наличието на една и съща среда. 

За да се опишат  и изучават процесите в обществото социологията 

използва някои значими постижения на биологията, включително и научната 

категория адаптация. Това правят и други обществени науки като например 

философия, психология, демография и др.  

Смята се, че един от първите, който вплита биологичния проблем за 

адаптацията в социологията е ХЪРБЪРТ СПЕНСЪР. Той представя обществото 

като социален организъм, в който се отразяват и законите на биологичната 

адаптация. Той пледира за това, че социалната адаптация е важно условие за 

равновесието. В своята теория за това той подчертава, че адаптацията е 

устойчиво уравновесяване на организма (индивида) със средата (обществото), в 

резултат на което общественото устройство се усложнява, повишава се неговата 

функционалност [5]. 

Възгледите за адаптацията в обществото се подемат от други учени в 

областта на социологията и другите обществени науки, например тези на 

ДЖОРДЖ ЧАТЪРТЪН – ХИЛ и ДЖОН АРТЪР ТОМСЪН [5].  

Разглеждане на адаптацията в обществото може да бъде намерено в 

теоретичното наследство на социални мислители, фундаментирали социологията 

като наука, например: 

ЕМИЛ ДЮРКЕМ не употребява термина „адаптация”, но разглежда 

релацията норма – патология, което може да бъде поставено в контекста 

адаптация – деадаптация. Той възприема адаптацията като приспособяване на 

вътрешната организация на човека към съществуващите обществени норми, към 
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обществения морал и на основание на това – осъзнаване на личния дълг към 

обществото. Мярка за това осъзнаване са мислите и дeйствията на всеки човек. 

Според него всяко отклонeние от съществуващите норми и морал може да бъде 

определено като социална патология. Но в същото време липсата на норми, 

закони и морал в обществото той нарича обществена патология [5]. 

МАКС ВЕБЕР  приема, че адаптацията е социално-нормативно 

определена, но подчертава, че когато социалните норми съвпадат с интересите на 

личността, тя ги възприема и ги следва. Но когато има разминаване в 

личностните и обществените интереси, то личността отхвърля изградените 

обществени норми. За него основен критерий за социалната адаптация е 

човешката рационалност, подчертавайки, че вариативността на обществени 

норми и изградените на тяхна база модели на поведение са предпоставка за 

активни творчески действия от страна на личността [5]. 

ТОЛКЪТ ПАРСЪНЗ поставя проблемът за социалната адаптация в 

контекста на равновесието на обществото, в чиято основа са вписани взаимните 

очаквания между индивида и социалната среда. В този смисъл адаптацията може 

да се разглежда като равновесие и стабилизация, които са важни и за двете 

страни [9]. 

РОБЪРТ МЪРТЪН не споделя идеята за равновесието, като според него тя 

противоречи на диалектическото развитие на обществото. То, както и всяка 

друга социална структура е динамично, постоянно трансформиращо се дори 

тогава, когато се намира в период на относителна стабилност. От това произтича 

изводът, че социалната адаптация на човека е обусловена от същите явления – 

динамика, трансформации и нестабилност, което води до конфликти. 

Социалните закони и нормите помагат на човека да се адаптира, но в същото 

време му пречат в определени отношения и поради това всеки човек избира свой 

собствен път, адекватен на неговата лична нормативна организация, да се 

„впише” в обществената организация. Това същевременно означава и 

сътрудничество със социума, но и противопоставяне срещу него [3]. 

Но една от най-популярните в социологията теории за социалната 

адаптация е тази на ФЛОРИАН ЗНАНЙЕЦКИ. Той разглежда адаптацията като 

взаимодействие между социалните ценности на обществото и социалното 

устройство на личността. В този контекст той обяснява процеса на социална 

адаптация чрез усвояване от личността на социалния опит, което става по пътя 

на социалното действие, израз на това как тя преживява социалната 

действителност. До тези свои изводи той стига, изучавайки социалната 

адаптация на полските емигранти в Америка [3]. 

ЛЮДМИЛА КОРЕЛ анализирайки различни теоретични концепции 

разграничава няколко разбирания на понятието адаптация, в които тя се 

дефинира като: процес, при който субектът се приспособява към новата среда 

(„приспособителна /адаптивна изменчивост”); резултат от приспособителния 

процес;  постигане на определена цел, която помага на личността да оцелее, 

постигане на благополучие, повишаване на социалния статус и др. съответствие 

между целите и постиганите в процеса на дейността резултати; назоваване на 

отношението на равновесие, което се установява между субекта и средата; 

осигуряване на възможност за развитие на субекта на адаптацията (хомеорезис) 

[3].   
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Социалната адаптация на човека е не само приспособяване на отделния 

човешки индивид, социална група, тя представлява цялостен  културно–

исторически  процес, в който личността е едновременно субект и обект на 

дадения процес. Тя предполага не само противопоставяне между личността и 

социума, но и взаимния интерес, компромис, корекция. Този процес предполага 

непрекъснато развитие на личността в различни условия, при които тя следва да 

съществува – благоприятни и неблагоприятни. Единството на личността и 

социалната среда предполага непрекъснато развитие на личността. Социалната 

адаптацията на човешкия индивид следва да бъде отграничена от  процеса на 

обикновеното приспособяване, при което се реагира на стимули – дразнители [3]. 

 

Могат да се определят най-общо следните видове социална адаптация:  

1. Според характера на взаимодействието между субекта на адаптация и 

адаптивната среда: адаптация под формата на приспособяване; адаптация под 

формата на адаптиране.  

2. Според вида на адаптивната среда, към която се адаптира или която 

приспособява към себе си индивида: производствена; брачна; съседско–

приятелска; политико–правна; учебна.  

3. Според структурните компоненти на адаптивната среда: предметно–

дейностна; личностна. 

4. Според психологическото съдържание: преадаптация; деадаптация; 

реадаптация; дисадаптация.  

 

В най-общ вид могат да бъдат определени четири стадия на социалната 

адаптация: 

1. Начален стадий – при него човещкият индивид или групата осъзнават 

какво следва да бъде тяхното поведение в социалната среда, но още не са готови 

да приемата и признаят системата от нейните ценности; 

2. Стадий на търпимост, когато човешкият индивид, групата и новата 

среда проявяват взаимна търпимост към системата от ценности и образците на 

поведение; 

3. Стадий на акомодация – взаимно приемане и приемане от човешкия 

индивид на ценностите на новата среда, при едновременно признаване на някои 

ценности на човешкия индивид в групата и новата социална среда; 

4. Стадий на асимилация – пълно съвпадение на системата от ценности на 

човешкия индивид с тези на групата и средата [3]. 

 

2. Социализация 

В резултат на социализацията личността формира своето социално 

познание за окръжаващия го свят и съответно социално поведение, за 

съществуването си в този свят. Тя е многокомплексен и многофакторен процес, 

който започва от най-ранните стадии на развитие на човешкото същество до 

леталния изход от неговото съществуване. Този процес се определя преди всичко 

от факторите, чрез които обществото въздейства върху индивида, за да го 

превърне в личност [1]. 

Социализацията е процес, при който социалната среда въздейства върху 

поведението на човешкия индивид, за да се превърне в личност. Този процес е 
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свързан предимно с външната, обективно-материална страна – социалната среда, 

при формирането на личността. От тази среда произтичат какви норми, социални 

роли и качества следва да формира човек, като същевременно в нея са разписани 

и формите на социален контрол, които се предявяват към него [3]. 

Докато социалното учене е активно усвояване на образците, които 

предлага тази социална среда, в резултат на което личността проявява 

избирателно поведение, т.е. този процес отразява предимно вътрешната, 

субективно-психологическата страна – усвояване на социалните норми и 

поведение. Той показва същността на механизмите и предпоставките за 

усвояване както на положителния, така и на отрицателния опит. В същото време 

социалното учене  по своята същност е активно отношение на личността към 

социума и е избор, поемане на отговорност за социалното й поведение. 

Желаният краен резултат за всяка личност е балансирано участие на 

социализацията и социалното учене при нейното формиране. Възможен е и 

дисбаланс, при който, ако социализацията има превес, то тогава е възможно да се 

достигне до манипулиране, ограничаване на избора и съвестта на личността от 

обществото при нейното формиране. Ако обаче превесът е на социалното учене, 

при което у личността надделява активното и избирателно отношение, като се 

неглежират обективните дадености на социалната среда, то тогава е възможно 

асоциално поведение. 

Според ПИЕР БУРДИЙО в процеса на ученето у човек се формира втора 

натура, която той обозначава с понятието хабитус. То означава съвкупността от 

културното наследство, дълбоко усвоено от индивида и направляващо неговото 

поведение, даже без участието на съзнанието му. Именно при наличието у всеки 

човек на такъв хабитус хората се държат така, както обществото изисква и 

получават лично удовлетворение от това. В същото време обществото изпитва 

неприязън към хората, които се държат по друг начин. Хабитусът – това е 

вътрешният социален порядък на личността. Той може да бъде представен в три 

типа [5]: 

1. Културен или национален хабитус – Той е колективното съзнание, което 

характеризира културните различия между народите. По тази причина 

емигрантите се сблъскват с дълбоко вкоренените национални черти на други 

народи, когато се опитват да се интегрират в приемащата ги държава.  

2. Класов хабитус – Човек по рождение принадлежи към една или друга 

класа, в която присъства различен набор от образци на поведение и които тази 

класа изисква от своя член. Например младите представители на 

капиталистическата класа трябва непременно да завършат престижни 

университети, да свирят на пиано, да говорят поне един чужд език, да 

демонстрират съответно поведение на определени места, да почиват на 

престижни курорти и т.н. Те се ръководят от един и същ хабитус, който е 

техният „вътрешен компас”.  

3. Джендър хабитус – Той съответства на роли и модели на поведение, 

които обществото асоциира с всеки от половете. Формира се чрез наблюдение и 

възпитание. Процесът на този хабитус започва още от детството, когато на 

децата според пола им се предоставят играчки, свързани с развитие на ролите, 

които им предстоят да развиват в живота си по-нататък, например – на 
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момичетата кукли, ютии и т.н., а на момчетата – камиони, комплекти с 

инструменти и т.н.  

В социалните науки се говори за първична и вторична социализация. 

Първична социализация протича от момента на раждането на човешкото 

същество в рамките на семейството. Тук се придобиват първите и 

основополагащи знания за ценностите и нормите, които и формират в 

обществото. Вторичната социализация протича вече извън дома – във 

формалните и неформалните групи и социални организации, към които човек 

започва да принадлежи, развивайки се.  

Различните науки имат и различен подход към социализацията, например: 

Социологията – разглежда този процес като изучаване на социални роли, 

без които индивидът не може да се превърне в личност и не може да стане 

пълноценна за обществото личност; но от друга страна, този процес е насочен 

към формиране на собствената идентичност, на собствения образ в обществото. 

За антропологията – социализацията е преди всичко процес на 

трансмисия /предаване/ на култури от едно поколение на друго, който може да 

бъде обозначен с термина инкултурация – научаване от човека изискванията на 

културата, с която е заобиколен и придобиване на ценности и поведение, 

подходящи или необходими за тази култура. 

В психологията – на първи план при обяснение на този процес изпъква 

изучаването на механизмите и процесите, с помощта на които индивидът усвоява 

съществуващите социални норми, роли и идентичности; социализацията е 

елемент от процеса на формиране и развитие на личността;. 

Социалната педагогика конкретизира тази представа като оценява 

ефективността та тези институти и методи на социализация от гледна точка на 

скритите, латентните и неосъзнати последствия за процеса на възпитание и др. 

Социализацията включва в себе си: 

1. Усвояване от индивида на система от духовни, психически и физически 

идеали. 

2. Формиране на духовни психически и физически ценности, основани на 

тези идеали. 

3. Формиране на духовни психически и физически потребности, основани 

на тези идеали и ценности. 

4. Формиране отношение на индивида към социалната и физическата 

среда. 

5. Формиране на принципи, мотиви, стратегии, планове, програми за 

поведение на индивида, съответстващи на посочените и формирани идеали, 

ценности, потребности, отношения. 

6. Придобиване на навици за социално поведение, съгласувани с 

изложеното в предходните точки. 

Понятието социализация започва да се употребява в научен смисъл през 

XIX век от Е. Дюркем и Ф. Гидингс. Но системно социологическо изследване на 

социализацията започва през 20-те – 30-те  години на ХХ век в американската 

социология и културна антропология.  

За пръв път терминът се използва от ФРАНКЛИН ГИДИНГС – 

американски социолог, основоположник на американската социологическа 

теория. През 1897 г. в книгата си „Теория за социализацията”. Той го употребява 
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за обозначаване социалната природа и характера на човека. Там той посочва като 

източник на своята концептуална позиция творчеството на големия немски 

социолог ГЕОРГ ЗИМЕЛ, който според него за пръв път използва термина 

„социализация” [8]. 

Ф. Гидингс обозначава четири основни процеса, върху които е построен 

социалният живот: Оценяване (Appreciation) – привикването на детето към 

заобикалящия го външен свят, който то оценява;  Използване (Utilization) – 

свързва се опитите на детето да се адаптира към този външен свят; това е 

целенасочена, систематична адаптиция на света към човека; Характеризация 

(Characterization) – обратен процес на предходния: при него започва 

адаптирането на човека към окръжаващия го свят; човек започва да осъзнава, че 

приспособяването му към този свят изисква въздържание от някакви действия, 

емоции и постъпки; Социализация (Socialization) – този етап е свързан с 

приспобяването на хората един към друг; усвояване на опит, начин да се работи 

съвместно; усвояване на взаимноизгодни роли с определени хора, което е 

основна тема на америаканския индивидуализъм. 

В контекста на последното, според Ф. Гидингс социализацията е процес на 

изграждане на индивидуална социална среда, в съответствие с поставените от 

човека цели и интереси. Съвременната представа за социализацията значително 

се различава от тази първоначална постановка [8]. 

Мисията на социалните дейности е предоставяне на помощ на индивидите, 

семействата, групите и общностите с проблеми и нужди, за да постигнат по 

добър живот [11, c. 385]. Основната цел според мнозина учени трябва да бъде 

облагородяването на човека, развитието на личността на всеки човек и 

развитието на цялото общество [12, с. 241]. Социалната активност определя 

желанието за общуване, широтата на контактите, лекотата при установяване на 

връзки“ [13, с.27]. 

ЕМИЛ ДЮРКЕМ разглежда човешката природа като двойнствена – 

раздвоението на човека на биологично и социално същество. В своята теория той 

разглежда как се появява и развива социалното у човека. В този контекст той 

показва социалната реалност като съставена от безлични форми на мислене и 

действие. Социализацията той представя като процес, при който колективните 

представи и колективното съзнание се интернализират, което води не просто до 

създаване на определени стереотипи на мислене, а до развитие на 

фундаменталните способности у човека да мисли логично, да се ориентира 

целево – ценностно, вследствие на което той да действа целево – ценностно, 

позитивно и градивно. Това, според социалния мислител е процес, който се 

реализира в условията на социална солидарност [4]. 

Тази позиция на Е. Дюркем дава отпечатък върху разбирането на КАРЛ 

МАРКС за социализацията. Той смята, че човешката същност не е абстрактна за 

всеки индивид. В своята същност тя е съвкупност от обществени отношения. А 

те, от своя страна, са израз на отношенията, възникващи в процеса на човешката 

сетивна дейност и човешката практика. От тази гледна точка личността може да 

се определи като продукт на обществените отношения [4]. 

За ТОЛКЪТ ПАРСЪНЗ социализацията е процес, при който социалните 

роли, ценности и норми на обществото изграждат човешката личност. Така се 
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структурира нормативното й поведение и се поддържа функционирането на 

социалните системи. 

В научната литература са познати и други теории за социализацията. Една 

от тях е теорията за огледалното “АЗ” на ДЕЙВИД РИЙЗМАН, според която 

самосъзнанието е резултат от социалното взаимодействие, при което човек 

започва да гледа на себе си с очите на другите хора. Известни са и т.нар. Ролеви 

теории за личността, които са разработени от РАЛФ ЛИНТЪН, ДЖЕЙКЪБ 

МОРЕНО и ИГОР КОН. Според тях личността е функция на съвкупността от 

социални роли, които човек изпълнява в обществото. Но човек е автономен от 

своите роли и може да избира варианти за реализирането им. Към някои от 

ролите той привиква и изпълнението им се автоматизира, като се превръща в 

навик. Известна е също така и  теорията за потребностите на ЕЙБРАХАМ 

МАСЛОУ. Той смята, че човешката личност е съвкупност от нейните 

потребности и начина, по който ги задоволява [8]. 

Известни са редица теории, които разглеждат социализацията преди 

всичко в рамките на психоанализата Такива са концепциите например на 

ЗИГМУНД ФРОЙД, ЖАК ПИАЖЕ, ДАНИЕЛС ХАРЪЛД, НИЙЛ СМЕЛЗЕР и 

др. [8]. 

Според създателя на психоанализата ЗИГМУНД ФРОЙД социализацията 

по своята същност е един антихуманен акт. Обществото може да обуздае 

човешките пориви и да ги потисне. Това влияние на социума върху природния 

характер на човека (естествените му нагони) той нарича сублимация. 

НИЙЛ СМЕЛЗЕР разглежда социализацията като три стадия: 1. стадий на 

подражание и копиране от децата на поведението на възрастните; 2. игров 

стадий, когато децата осъзнават поведените си като изпълнение на роли; 3. 

стадий на груповите игри, при която децата се учат да разбират какво очаква от 

тях цяла група от хора [4], [8]. 

По-съвременен прочит на социализацията прави КЛАУС ХУРЕЛМАН, 

който развива Модел на продуктивна обработка на реалността (PPR). Основната 

му идея е, че социализацията е резултат от обработка на вътрешни и външни 

реалности. Телесните и психическите качества и черти представляват 

вътрешната реалност на едно лице, а социалната и физическата среда 

олицетворяват външната реалност. Обработката на реалността е продуктивна, 

защото човешките същества, борейки се активно с живота си, се опитват да се 

справят с огромен брой задачи, съпътстващи развитието. Успехът на този процес 

зависи от личните и социалните ресурси, които те имат на разположение. 

Развитието на всяка задача пред тях поставя необходимостта от съгласуване на 

личната индивидуалност и социалната интеграция, за да се осигури АЗ-

идентичността [8].  

 В българската социологическа теория проблемът за социализацията се 

разглежда от гледна точка на социологическата система на обществото – 

например СТОЯН МИХАЙЛОВ. Според нея, биологичните индивиди се 

превръщат в личности, като акумулират в себе си социологическата структура на 

обществото. Социализацията се проявява в сферата на възпроизводството на 

човека. Тук на равнище индивид се възпроизвеждат съществените и необходими 

дейности на всяко общество, осъществява се възпроизводство на обществените 

отношения, като така се създават необходимите предпоставки за развитието на 
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обществото като цяло. Например ПЕТЪР ЕМИЛ МИТЕВ я описва като процес на 

въздействие, насочено към младежта в съществуващата система от обществени 

отношения: икономически, политически, идеологически и т.н.[4].   

През първата половина на ХХ век някои социолози често имат възгледи, 

които ДЕЙВИД РОНГ определя като свръхсоциализираща концепция за човека 

(теория за пресоциализирания човек). Те смятат, че социализацията е 

всеобхватна и действена, без да отчитат, че тя може да бъде условен процес, 

който въпреки че оказва влияние върху поведението и убежденията на хората, не 

може да ги детерминира [5], [7], [8].  

 

3. Етапи и основни задачи на социализацията 

Съществуват различни подходи към поставянето в етапи на процеса на 

социализация. Може би най популярните от тях са два [3]: 

Първи подход: Социализацията се разглежда от гледна точка на 

социалните дейности, които се реализират през различните етапи на човешкия 

живот. Според него етапите на социализиране са свързани с три важни периода 

на човешкия живот: 1. дотрудов; 2. трудов; 3. послетрудов. От това произтичат 

следните етапи на социализация: 

1. Първична социализация – етап на адаптация към социалното обкръжение 

(от раждането до училищна възраст), при който децата безкритично усвояват 

социалния опит чрез подражание и така се приспособяват към окръжаващата ги 

социална действителност; 

2. Индивидуализация – Стремеж към отделяне, проявяващ се в критично 

отношение, не рядко нихилистично, към обществените норми, стремеж да се 

открои сред другите и да се покаже неповторимостта, своеобразието на 

собственото „Аз”. В този етап могат да се отделят два стадия: 

 Междинна социализация (юношество)– с все още недостатъчно осъзнат 

стремеж към самоопределение и възможност за обяснение на взаимодействието 

между „Аз” и окръжаващата социална действителност; неустойчивост на 

мирогледа и характера; 

 Устойчива социализация – характерна за възрастта 18–25 г., при която 

окончателно се формират устойчиви качества на личността, на първо място 

характерът и неговите акцентуации; 

3. Интеграция – стремеж за намиране на своето място в обществото; 

успешността й се определя от съответствието на основните качества на 

личността с обществените очаквания. Ако те съвпадат, интеграцията протича 

относително успешно, на ако не – тогава са възможни следните положения: 

 Засилване на агресивността на личността по отношение на социалното 

обкръжение, стремейки се да запази своето „Аз”; 

 Отказ от своята индивидуалност и неповторимост, стремеж да стане 

такъв човек като другите; 

 Конформизъм, външно съгласие с изискванията на социалното 

обкръжение, но съпроводено с вътрешно желание да съхрани своята 

индивидуалност; фактически произтича раздвоение на личността на вътрешно и 

външно „Аз”, което води до вътрешноличностни противоречия; 
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4. Трудова социализация – най-дългият етап, който обхваща целия период 

на трудова дейност на хората; през него личността не само продължава да 

усвоява социален опит, но го възпроизвежда активно и целенасочено в 

окръжаващата го социална среда, посредством разнообразни форми на социални 

дейности. 

5. Последтрудова социализация – това е етап на възрастните хора; 

особеностите му се заключават в това, че преобладават функции, свързани с 

предаване на опит на подрастващото поколение. 

Тези етапи могат да се разглеждат условно, защото в един и същи от тях 

попадат различни хора, чието социализиране е различно, например: в трудовия 

период попадат както 20-годишни, така и 50-годишни хора, които са в различна 

степен социализирани от обществото 

Втори подход: Социализацията се разглежда от гледна точка на 

възрастовото развитие на човека. Според него социализационните етапи са: 1. 

яслена възраст (до 1 г.); 2. младша възраст (1–3 г.); 3. предучилищна възраст (3–6 

г.); 4. младши ученик (6–10 г.); 5. подрастващ (11–14 г.); 6. ранен юноша (15–17 

г.); 7. юноша (18–23 г.); 8. младост (23–33 г.); 9. зрелост (34–50 г.); 10. възрастен 

(50–65  г.); 11. старчески (65–80 г.); 12. дълголетници (над 80 г.). 

Трети подход: Социализацията се разглежда от гледна точка на 

социалната адаптация и интериоризация. Според този подход процесът на 

социализация има два етапа (фази): 

1. Първа фаза – социална адаптация, която означава приспособяване на 

индивида към: социално-икономическите условия; ролевите функции и 

социалните норми; социалните групи и социалните организации, които 

представят качествата на средата за развитие жизнеспособността на индивида; 

2. Втора фаза – интериоризация, която представлява включване на 

социалните норми и ценности във вътрешния свят на човека; характерът на 

трансфера на тези норми и ценности във вътрешното „Аз” се обуславя от 

структурата на конкретната личност, формирана под влиянието на предходния 

опит. 

Четвърти подход: Психосоциална концепция за социализацията на 

личността. Тя е разработена от германския социален психолог ЕРИК 

ЕРИКСЪН. Той показва тясната взаимовръзка на развитието на отделната 

личност с характера на социалната среда, в която се развива. Индивидът още от 

момента на раждането си е ориентиран към включване в определена социална 

група и започва да възприема окръжаващата го действителност така, както я 

възприема тази социалната група. Но постепенно у него започва да се формира 

егоиндентичностно чувство за устойчиво личностно „Аз”. Но това е дълъг 

процес, включващ в себе си поредица от етапи, които са [4]: 

 Първи етап: Ранно детство, до 1 г. – През него главна роля за човешкия 

индивид има майката. От нейното отношение към детето, изразено чрез 

кърмене, ласки, ухажване, зависи динамиката на формиране на доверието към 

социалното обкръжение. Неувереността на майката, нейната невротичност, 

честото оставяне на детето само, формира у него недоверие към окръжаващия 

свят. Дефицитът на емоционално общуване с него води към забавено развитие. И 

обратното – спокойствието, увереността на майката в себе си и своите сили, 
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емоционалната обвързаност с детето формира у него базово доверие към 

заобикалящата го социална действителност. 

 Втори етап: Ранна детска възраст, 1–2 години – През него индивидът 

се формира при баланса между автономия и срам. Детето се научава да ходи, 

родителите го приучват към акуратност, да контролира актовете на естествена 

дефекация, започва да изпитва чувства на срам. 

 Трети етап: Предучилищна възраст,  3–5 години – Формиращата се 

личност започва да проявява стремеж към определяне на собствено „Аз”, 

формира чувство на инициатива, рязко разширява сферата на своето общуване, 

започва да излиза извън пределите на семейството си и така все по-активно 

започва да усвоява окръжаващата го социална действителност. Основна форма за 

взаимодействието с нея се явява играта. Постепенно се включва във все по-

усложняващи се творчески игри. Но все още семейството остава главно социално 

обкръжение на индивида и основен фактор за неговата социализация.  

 Четвърти етап: Училищна възраст, 6–11 години – През този етап 

възможностите за социализация в семейството са практически изчерпани. Тук 

вече голяма роля за социализация играе училището. Започва процесът на 

формиране на базови теоретични знания и навици. Ако с помощта на родителите 

и учителите детето успешно ги овладява, то у детето се формира увереност в 

собствените сили и по-голямо доверие в социалното обкръжение. Ако то се 

среща със значителни трудности и не получава необходимата подкрепа за 

преодоляването им, у него се формира чувство на непълноценност и недоверие 

към окръжаващата го среда.  Тогава детето започва да се укрива в семейната 

среда. Но ако  и в семейството не получи необходимата поддръжка, то у него 

започва да се формира съответен стереотип на поведение, който на следващите 

етапи от социализирането вече е почти невъзможно да се промени.   

 Пети етап: Юношество, 12–20 години – Етапът се характеризира с 

протичането на значителни физиологически изменения в организма, 

предизвикващи необходимост от ново осмисляне на социалната роля на човека в 

социума. Тук се формира централната форма на егоидентичността, протича 

себеопределение и търсене на собствено място в живота. Ако предишните етапи 

са преминали успешно, та като правило и този етап може да премине 

безпроблемно. През него се формира оптимална, цялостна система на 

егоидентичност, насочена към съхранение на неповторимото, собствено „Аз”. 

Човек следва да получава съответно признание от социалното обкръжение. В 

противен случай произтича дифузия на идентичността (тревожност, страх от 

загубата на собственото „Аз”), която води към инфантилност (недоразвитост, 

незрялост), детски поведенчески реакции или до увеличаване на агресията и 

противопоставянето на социалната среда. 

 Шести етап: Младост, 20–25 години – Характеризира се с търсене на 

спътник в живота и създаване на семейство. Укрепва се сътрудничеството със 

социалното обкръжение и връзките със социална група, към която принадлежи 

човекът. Протича смесване на личната социална идентичност с 

идентичността на социалното обкръжение без страх от загуба на своето 

„Аз”. Това формира чувство на единство с другите. Но ако предходният етап не е 

приключил успешно и дифузията преминава в този, шести стадий, то човек се 
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затваря, усилва своето недоверие в собствените сили и възможности, като 

същевременно възниква и укрепва у него чувството на самота. 

 Седми етап: Зрялост, до 50 години – Според Е. Ериксън това е централен 

етап за социализацията, при който е възможно човек да достигне най-висока 

степен на своето развитие – акме, във всички сфери на своя живот, най-вече в 

професионалната сфера. Това е етап на социална и филологическа зрялост. 

Именно през него човек намира потвърждение от собствената си необходимост 

през този свят. Най-пълна самореализация и реализация на собственото „Аз” той 

намира в професионалната си дейност и семейството. Ако професионалната 

дейност не съвпада с духовните потребности на личността, то тя се стреми към 

самореализация в други сфери на жизнената си дейност. Същевременно той се 

стреми да разрешава вътрешните си противоречия. Завършва формирането на 

неговата егоидентичност. Ако личността не успява да наложи и покаже 

собственото си „Аз”, тогава у нея започват процеси на вътрешно опустошение, 

настъпва психологически и физиологически регрес. Всички тези негативни 

процеси се задълбочават особена ако на предишните етапи са настъпили някакъв 

проблеми, които се задълбочават и разширяват, ако не са били разрешени 

своевременно. 

 Осми етап: Старост, след 50 години – Налице е завършена форма на 

човешката егоидентичност, базирана на цялото развитие на личността до този 

момент. Той започва да преосмисля своя живот, осъзнава своето „Аз” през 

призмата на изминалите, изживяни години и реализираните жизнени стратегии. 

Едновременно с това угасват постепенно жизнените сили и се обострят различни 

акцентуации (особености на характера, обострящи се под външни въздействия). 

Ядрото на този етап се състои в това, че изниква осъзнаване на неповторимостта 

на живота, който е невъзможно и не е необходимо да се преправя. Започна 

приемане на живота като такъв, какъвто се е състоял. Ако това не се състои, 

човек започва да изпитва разочарование, настъпва умора от живота, изгубва се 

вкусът към него, появява се усещането, че животът е преминал напразно. 

Възниква дълбоко личностен кризис, който значително ускорява процесът на 

остаряване.  

Решаването на посочените задачи са обективна необходимост за 

развитието на всяка личност. Ако някоя от тези групи задачи остава нерешена в 

една или друга възрастова група, то това задържа развитието на личността и я 

прави непълноценна. Възможен е и такъв случай, при който някоя от задачите да 

остане нерешена в някоя от възрастите на човек и видимо да не оказва влияние 

върху развитието на личността, но след определен период от време това да 

изплува на повърхността, водейки човек към немотивирани постъпки. 

Смята се, че социализацията е процес, който е напълно завършен между 17 

и 30-годишна възраст. От този момент нататък вече зрелият индивид се 

възползва от усвоените модели на поведение и от възприетия културен и 

социален опит. Тя се разбира и като long-life process (дълъг житейски процес) – 

процес, който не спира в нито един момент от целия живот на човека, от 

раждането до смъртта [5], [6], [7], [8]. 

  

 



147 

 

В резултат на изложеното в статията могат да се дефинират следните 

Обобщения и изводи: 

 

В различните етапи, които са посочени в статията, социализацията решава 

следните основни задачи:  

1. Естествено-културни – постигане за всяко възрастово ниво на 

физическо и сексуално развитие, като това е свързано с различните темпове на 

половото съзряване, еталоните на женствеността и мъжествеността сред 

различните етноси и световни региони;  

2. Социално-културни – те са познавателни, ценностни, смислови, 

специфични за всеки възрастов етап в конкретния социум и определени периоди 

на неговото развитие; тези задачи се определят от обществото като цяло и 

близкото обкръжение на човека; предявяват се спрямо човек във вербализирана 

форма от институциите на обществото или произтичат от обществената 

практика; в една или друга страна те могат да се изпълняват съзнателно или 

несъзнателно, а често – да се реализират и в „изкривен” вид;  

3. Социално-психологически – това е създаването на самосъзнанието на 

личността, нейното самоопределяне в актуалния й живот и в перспектива; 

свързани са със самоктуализацията и себеутвърждаването на личността, които 

във всяка възраст имат специфично съдържание и способи на решение. 
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НЕЗАКОННАТА МИГРАЦИЯ – ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ 

 

Веселина Р. Иванова 

 

ILLEGAL MIGRATION - IMPACT ON NATIONAL SECURITY 

 

Veselina R. Ivanova 
 

 
ABSTRACT: The article describes the impact of migration on the national security of 

Bulgaria. An analysis of the risks and threats related to the quantitative and qualitative 

parameters of illegal migration is made and various options, measures and means for its 

effective counteraction are considered. Illegal migration is a priority in the policies of all 

Member States and they work together to tackle illegal migrants. There will definitely be waves 

of migrants in the future until the conflict zone that gives rise to migration is controlled. Efforts 

must be made to end the military conflicts that are causing the waves of migration and to make 

targeted efforts to integrate immigrants into European civilization. 

 

KEYWORDS: migration, national security, illegal migration 

 
Изследването е финансирано по проект "Традиции и иновации в предоставянето 

на социална услуга" № РД-08-157/05.02.2020 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

През последните години обект на непрекъснато обсъждане и обществено 

мнение са проблемите с миграцията и сигурността. Темата е изключително 

актуална и е породена от променящата се динамика в отношения в социалната 

среда и влиянието на социалните фактори  върху начина на живот в страната ни 

в условия на социална, икономическа и демографска криза, а също така и 

непрекъснат миграционен поток.   

Проблемите на миграцията са предмет на множество дебати в национален 

и световен мащаб, което обуславя актуалността на темата. Миграцията е сложен 

обществен процес, засягащ различни страни на социалния и икономически 

живот.  

Терминът „миграция“ е движението на хората далеч от обичайното им 

място на пребиваване през международна граница или в рамките на държавите 

членки [13, с. 137]. 

Миграцията е глобален феномен, който, чрез прилагането на добре 

работещи механизми за управление на миграционните процеси, може да окаже 

положително влияние за развитието на икономиката на Европейския съюз, като 

същевременно се прилагат механизми, регулиращи рисковете свързани със 

сигурността на територията на общото европейско пространство. Република 

България като външна граница на Европейския съюз работи за изпълнението на 

дългосрочна, единна и ясно формулирана политика за охрана на европейската 
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граница, борба с незаконната миграция, каналджийството и трафика на хора [17, 

с. 4]. 

Миграцията през последните години придобива различни измерения и 

прави промени в живота на обществата, променя характеристиките на лицата, 

които търсят по-добър и спокоен живот и бъдеще за себе си. В края на XX век и 

началото на XXI век се наблюдава бързо разрастване на миграционните потоци и 

миграцията се превръща във важна част на всички глобални проблеми. Тези 

промени във времето изискват един нов подход при регламентирането на 

миграционните политики. Нелегалната миграция е приоритет в политиките на 

всички държави членки и те се обединяват взаимно за справянето с нелегалните 

мигранти [10]. 

Зароди се и нарастна миграционната криза в Европа и тя продължава днес 

и за в бъдеще ще продължи. Тенденцията за в бъдеще е за по-висок приток на 

мигранти към Европа. Това ново явление за Европейския континент включва 

масово преместване на хора от Близкия изток и Северна Африка с цел търсене на 

убежище от конфликтите, които съществуват в държавите в тези региони. 

Голяма част от хората в мигрантската вълна бягат от насилието, но и голям 

процент от тях са със съмнителен профил, т.е. граждани от страни, в които има 

конфликти, а други нямат документи. Друга причина представлява неумението 

Европейският съюз да се справи с контролирането на мигрантските потоци. 

Мигрантската вълна е общоевропейска криза в сигурността на европейските 

държави. Огромна част от мигрантите изповядват исляма. Техните традиции, 

манталитет, култура се различават от тези на европейските. Един мигрант е 

възможно да се превърне в заплаха за сигурността на обществото, тъй като след 

заселването му в дадена европейска държава той не се интегрира в обществото и 

не се чувства част от него.  

Атентатите в различните държави показват острата нужда от подобряване 

степента на сигурност в Европейския съюз. Голяма част от миграцията включва 

и навлизане в територията на Европейския съюз на много мигранти по нелегален 

начин. Заплахата за сигурността на Европейския съюз, която съществува, е от 

тип, който включва: потенциален извършител на пробив на сигурността може да 

бъде всеки мигрант, по всяко време и местоположение. Необходимо е да се 

вземат мерки за справяне с общоевропейската заплаха, като те трябва да 

включват ограничаване на част от правата на мигрантите и на европейските 

граждани. Трябва да се затегне контролът по границите, за да могат мигрантите 

да преминават през контролно-пропусквателните пунктове с цел да се намали 

притокът на нелегални мигранти. 

Трайно явление във вътрешната политика на държавите и в 

междудържавните отношения са бежанските процеси. България се възприема 

като транзитна страна за бежанците без перспектива за дългосрочно отсядане. 

Обществената сигурност обхваща външната и вътрешна сигурност на страната. В 

последно време все повече се налага необходимостта от управление и регулиране 

на миграционната политика, което включва овладяване на незаконната миграция, 

усъвършенстване на правната и нормативна рамка за предоставяне на убежище, 

създаване на образователен и трудов пазар за обезпечаване на свободно 

движение на човешките ресурси. Важно място имат оценката и анализа на 

рисковете и противодействие на нарушенията и техните извършители, 
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отстраняване на последиците и бързи коригиращи действия с цел защита на 

обществения ред и сигурност [9]. 

Важна роля при движението на хората между страните играят 

международните политически, икономически взаимоотношения. Разрушаването 

на околната среда и бедността, съчетани с липсата на сигурност и мир, 

нарушаване на човешките права са фактори, които оказват влияние върху 

международната миграция. В условията на глобализация миграцията придобива 

глобален мащаб. Тя е социално-икономически феномен, който засяга голям брой 

страни и райони [3]. 

Бежанските кризи през последните години стават все по-често явление. 

Процесите на глобализация и кризата на държавата засилиха чувството на 

несигурност и уязвимост у гражданите и те започнаха да търсят лична сигурност 

на по-ниско ниво, в общността на етнос или религия. Бежанската криза 

понастоящем поставя под въпрос не само миграционните политики, но и 

свободата, толерантността и равенството, заложени като основни принципи в 

политиката на Европейския съюз [5, с. 59]. 

Пристигайки на територията на Европа пораждат огромни морални и 

политически трудности. Със сигурност много бежанци ще пристигнат на 

територията на европейските държави, много от тях нямат толкова основателна 

причина да искат подобен статут. Друг проблем е фактът, че някои от бежанците 

изповядват радикалния ислям, който е сериозна заплаха за националната ни 

сигурност. Влизайки в Европа, има хора сред бежанците, които са свързани с 

терористични организации и те разпространяват своите идеологии и привличат 

европейски последователи. Сами по себе си бежанските потоци не могат да 

бъдат спрени, защото никой не може да им забрани да напускат страните си и да 

не идват в Европа, но ЕС може да предприеме необходимите мерки по 

овладяване на проблема и те са да се засили контрола по границите на външните 

държави членки на Европейския съюз. Европейският съюз се нуждае от единна, 

обща политика за справяне с бежанския въпрос. Важно е да се подчератае, че 

европейските лидери трябва да стигнат до консенсус, стратегия, общ план и 

цели, които да следват заедно и да бъдат постоянни в изпълнението им. 

Големи маси от хора се движат от континент на континент и кризата 

изглежда като бежанска, а много от хората не са бежанци. Според българските 

закони границата има твърдо определение и нейното преминаване не e 

престъпление. Границата на една държава е израз на суверенитета и тя трябва да 

се пази. Данните обаче показват, че границата ни не е добре пазена. Факт е, че 

през последните години големи маси от хора проникнаха и това показва, че 

съществува проблем в концепцията за гранична сигурност. Много от незаконно 

преминалите мигранти извършват умишлени престъпления. Определено 

мигрантски вълни ще има и за в бъдеще, докато не бъде овладяна конфликтната 

зона, която поражда миграцията. Паралелно с движението на мигранти на втора 

линия остават и престъпленията. Трафикът на хора, който се размива в 

мигрантската вълна. Данните на ДАБ към МС показва структурата на хората, 

които влизат и остават в България. Това са младите хора без образование, а това 

ги прави лесна мишена, обект на престъпността. Трябва да се проявява 

милосърдие и човечност, но съществуват и процент на мигранти, които идват от 

огнището на въоръжени конфликти и които могат да бъдат заплаха. Може да се 
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обобщи, че качеството на националната сигурност сериозно страда от бежанския 

наплив [7].  

Усилията трябва да се насочат в посока прекратяване на военните 

конфликти, които пораждат миграционните вълни, и да се положат целенасочени 

усилия за приобщаване на имигрантите към европейската цивилизация. 

Необходима е промяна в политиката към имигрантите и тя трябва да е насочена 

към образование и възпитание в европейски дух. Тази промяна може да се 

осъществи при промяна и на отношението на обществото на Европа към 

мигрантите. Най-важното е съжителството с мигрантите, а не тяхното 

ограничаване и отделяне в гета [1, с. 48]. 

Сред обществеността в Европа нелегалната емиграция е свързана със 

страховете на държавите членки да не изгубят контрола по границите си, които 

могат да се претоварят и да нарасне престъпността. В границите на Европейския 

съюз живеят много хора, които са дошли отвъд тях, една категория са в търсене 

на по-добър живот, друга – подгонени от природни бедствия или военни 

действия. Темата за мигрантите е на дневен ред, водеща е  в държавите членки. 

През годините са въвеждани различни рестриктивни имиграционни политики и 

въпреки това голям е броят на емигрантите, които пристигат в Европейския съюз 

в търсене на работа или търсещи убежище. Заедно с хората, които търсят по-

добър живот, има и контрабандни мрежи от трафик на хора. За регулирането на 

миграционните процеси е необходимо държавите в Европейския съюз да 

осъществят административни, икономически, правни, организационни и други 

методи.  

Масовата миграция оказва своето влияние на процесите в отделните 

държави, в регионален и глобален мащаб. В началото на XXI в. се налага 

ускорена адаптация на хората, което е в резултат на социалните и 

технологичните изменения. Политиката на миграция е насочена към баланс 

както към законната, така и към незаконната имиграция. При правилно 

управление на потоците от мигранти се гарантира справедливо третиране на 

гражданите от трети страни, които законно пребивават в държавите от ЕС, 

засилване на мерките за борба с незаконната имиграция, трафика, контрабандата. 

Миграцията бива: законна и незаконна и тя се определя в зависимост от 

спазването на международните спогодби и националното законодателство.  

Нелегалната миграция е движението на хора от държави, които се намират 

в тежко икономическо положение и граждански конфликти към държави с висок 

жизнен стандарт и развита икономика. Явлението незаконна миграция възниква 

като доброволен избор или обстоятелства, които са принудили мигрантите, в 

резултат на военни конфликти, хуманитарни кризи, екологични катастрофи и 

нарушваване на човешките права [6, с. 124]. 

Терминът „незаконна миграция“ включва акта на влизане в страната в 

нарушение на международноправните норми, националното право и нормите на 

правото на Европейския съюз и се ограничава до незаконно премиване на 

границата. В заключение може да се обобщи, че „незаконната миграция“ в 

Европейския съюз е форма на териториално преместване на населението, при 

което влизането и пребиваването на чужди граждани и лица без гражданство в 

приемащата държава се извършва в нарушение на международното право, 
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националното законодателство на държавите от Европейския съюз и правото на 

ЕС [10]. 

Европа от десетилетия приема хора от различни континенти, потърсили 

по-добра възможност или по-добри шансове, за да продължат живота си. Може 

да се каже, че много мигранти са приобщени към европейската цивилизиция. За 

да направим реални изводи за миграционните вълни сега, е необходимо 

познаването им периода след Втората световна война и начина, по който Европа 

се справя с тях. След Втората световна война се наблюдават първите 

преселвания на хора, които са предизвикани от промените в държавните граници 

на някои държави от Източна Европа и Германия. Има немалко миграции, които 

са в резултат на политически събития. В Гърция Гражданската война прогонва 

милиони гърци от родните им места и те са принудени да потърсят спасение в 

източноевропейските страни. Ситуацията засяга и хиляди деца от прогонените 

семейства, които са принудени да живеят отделени от близките си в различни 

държави в продължение на години. Икономическите миграции са миграции на 

гастарбайтери, които от Испания, Португалия Турция, Италия са се насочили 

към европейски държави с бързи темпове на развитие. За имиграцията 

допълнителен стимул е и застаряването на населението, което ражда все по-

голяма нужда от работна ръка, идваща извън ЕС или извън Европа. Европейски 

миграции настъпват и след края на Студената война. Свободното трудово 

движение на хора в Европа е в резултат на свободното право на придвижване в 

ЕС и в резултат на това в Германия в периода 1991–2013 г. са пристигнали 

приблизително 17 млн. души от други държави на ЕС и от трети страни. Важен 

въпрос е какво се прави днес с увеличаващия се поток от бежанци и мигранти и 

как те могат да бъдат приети, без това да застрашава сигурността на 

европейските държави, но и да не се наруши гостоприемството и толерантността 

на Европа. 

Един от основните приоритети на българската политика в областта на 

управлението на миграционните процеси с фокус върху необходимостта от 

отграничение между нерегулярните мигранти и лицата, търсещи международна 

закрила, и има за цел да гарантира националната и обществена сигурност, 

обществен ред и здраве [6, с. 129]. 

Терминът „нелегален мигрант“ се използва за тези мигранти, които нямат 

необходимата правна документация или разрешение за влизане и/или 

пребиваване на дадена територия. Условия като незаконен, неоторизиран, 

недокументиран, несъответстващ, забранен и нередовни са няколко термина, 

които обикновено се използват от държавите в това контекст. Международната 

общност на няколко пъти насърчава използването на термините 

„недокументиран“ или „нередовен“ като алтернатива на термина незаконен.  

Терминът „нередовен“ е за предпочитане пред „незаконния“, защото 

последният носи криминална конотация (смисъл) и е против достойнството на 

мигрантите, и подкопава зачитането на правата на човека на мигрантите. 

Мигрантите, както всяко човешко същество, никога не могат да бъдат незаконни; 

те могат да бъдат в нередовна ситуация, но е неточно да се определя като 

„незаконно“ лице [13, с. 102]. 

Съвременната ситуация представя пред нас променящия се модел на 

сигурността. Заплахата за глобалната сигурност е свързана със срастването на 
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корупцията, престъпността и тероризма в условията на незаконна миграция. 

Преминавайки границите на държавите, без да се спазват правилата, незаконните 

мигранти извършват деяния, които се криминализират от почти всички държави 

в света. Трябва да се отчете и друг аспект, връзката на незаконната миграция с 

организирната престъпност. Увеличаването на броя на мигрантите обуславя 

повишаване на нивото на контрабанда на наркотици и на насилствени 

престъпления на територията на приемащата страна. Миграционната вълна е 

благоприятна среда, прикритие на организираната престъпност, тероризма. От 

тази гледна точка тя представлява заплаха за националната сигурност. 

Миграционният натиск днес е особено силен. Нито една държава не е в 

състояние самостоятелно да предложи ефективни средства за противодействие 

на незаконното преминаване на границите на Европа [8, с. 88]. 

Основните проблеми на сигурността на отделните държавите през XXI век 

ще бъдат предопределени от неустойчиво развитие, регионална нестабилност, 

появата и изострянето на конфликти от религиозен и етнически генезис, както и 

глобализацията на организираната престъпност. Понятието „сигурност“ се 

характеризира с многоаспектен обхват на употреба, който има много дефиниции 

и интерпретации в зависимост от това за какви цели се използва. Сигурността е 

висша човешка ценност и потребност, а също така и състояние, мяра и 

едновременно с това и психологическо усещане в индивидуален и в социален 

план. Понятието „сигурност“ не може да бъде измерено с числени и други 

параметри. Според Бари Бузан в началото на XXI век се налага възприемане на 

сигурността извън границите на националната сигурност и според него 

сигурността на различните човешки общности зависи от факторите във военния, 

политическия и икономическия сектор [4]. 

Относно понятието „сигурност“, Бари Бузан твърди, че „в контекста на 

международната система сигурността се отнася до способността на държавите и 

обществата да поддържат своята независима идентичност и функционален 

интегритет“ [4, с. 185]. 

В глобален аспект разглеждането на сигурността дава възможност да се 

обвърже с всичките ѝ равнища – от световната, държавната, регионалната, 

груповата и личната сигурност. Във всяка една от тях може да възниква криза, 

която може да се обвърже с останалите в глобален аспект. България може да се 

превърне в пряка мишена на тероризма, ако глобалните процеси се разглеждат в 

определен контекст. В България по отношение на конфликтите в Близкия изток 

липсва балансирана политика и това се очертава като риск, който превръща 

българските граждани в потенциална мишена на терористични атаки. Истинска 

вълна на принудителна миграция имаше през 2013 г. в България и тя бе жертва, 

тъй като тогава влязоха хиляди бежанци. България се оказа неподготвена да 

осигури на бежанците елементарни условия за живот [3].  

За постигане на по-добър живот за общностите, групите и семействата с 

проблеми и нужди е необходимо непрекъснато обновяване на технологичните 

подходи, които да бъдат насочени към нуждите на потребителите при решаване 

на социалните проблеми на членовете на даденото общество [12, с. 385]. 

Според Д. Йончев сигурността е: „неустойчиво, желано от присъстващия 

като устойчиво равновесие със себе си и със света“. Формират се нови принципи 

на сигурността, които са резултат от развиващия се процес на глобализация на 
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икономическия, социален и политически живот, съчетано с отворения достъп до 

информация за случващите се събития в света. Стеснява се културното 

разнообразие в света, увеличава се конфликтът на интереси между 

традиционните и развитите общества. Динамиката на новото време поражда 

миграция в големи мащаби.  

Глобализационният процес и съпровождащите го заплахи, възможностите 

и предизвикателствата налагат едно ново преосмисляне на понятието сигурност, 

както и инструментите за нейното управление. Миграционният натиск е от 

изключително важно значение за една държава. Легалните мигранти са една 

малка част от т. нар. незаконна миграция. Основният миграционен поток, 

насочен към България, се формира от граждани на трети страни, които се 

опитват да пресекат българо-турската граница. Голяма част от мигрантите правят 

опит да пресекат границата с помощта на организирани престъпни групи. Това 

подлага на риск живота и здравето на мигрантите. Усилията са насочени именно 

към тези групи. Република България е транзитна страна по пътя на 

миграционните потоци, насочени към страни в Западна Европа и е страна, 

отправна точка по маршрута на движение [2].  

От десетки години Европа е приемала хора от различни континенти, 

потърсили по-добър шанс или спасение, за да продължат живота си. Голяма част 

от лицата, задържани при опит за незаконно преминаване на държавната 

граница, не желаят да останат на територията на страната. Към настоящия 

момент България е страна за транзитно преминаване на мигрантите, но малка 

част от тях остават у нас. България има политическата воля, необходимия 

капацитет и ресурс да посрещне бъдещи рискове и заплахи за националната 

сигурност. Лошо провежданата интеграционна политика, предполага 

„изкривяване“, водещо до асоциално и незаконно поведение (трафик на хора, 

престъпления и контрабанда на наркотици) и организирането на мигрантите в 

престъпни групи [11].  

Връзката на миграцията и сигурността е важна тема във всяка една 

държава. В тази връзка на първа линия възниква проблемът за противоречията, 

предпоставени от наличието  на мигрантска, бежанска вълна и усилията за 

защита на сигурността на държавата, обществото и личността. Съвременната 

миграция очевидно се отразява върху реда и сигурността в обществото до степен 

промяна на националната идентичност и кулутурни ценности.  

 

Няколко са факторите, външни и вътрешни, на които се дължи 

нарастването на броя на легални и нелегални мигранти в страната: 

• в резултат на глобализационни и комуникационни процеси се отчита 

увеличение на миграционните потоци; 

• обществената несигурност, нарушаването на човешките права и свободи, 

принудителната миграция, разслояването на обществата на бедни и богати е 

резултат от етнически, социални и военно-политически конфликти.  

 

Терористичната заплаха генерира риск за националната сигурност, свързан 

със значителни вредни последствия за нематериалната и материалната сфера: 

• има негативен ефект върху реализацията на националните приоритети на 

България. Свързването на България с терористична активност би имало 
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негативен ефект върху конкретните усилия за утвърждаването ни като 

пълноценен и надежден партньор в европейската и евроатлантическа система за 

сигурност; 

• поставя в опасност устойчивото икономическо развитие и 

благосъстояние на населението – реализирането на терористичен акт често 

предизвиква значителни материални щети, които включват разрушване на 

обекти, води до преки икономически и финансови загуби. Наличието на 

терористична активност в дългосрочен план генерира негативи за страната, като 

място несигурно и ненадеждно за развиване на бизнес и влагане на инвестиции; 

• засяга основните права и свободи на гражданите и правото на живот. 

Целта на терористичните актове в повечето случаи е ориентирана към постигане 

на максимален брой жертви. Това от своя страна е предпоставка за възникване на 

чувство за несигурност и води до уронване на държавността и демократичните 

устои на обществото [16, с. 3]; 

• незаконната миграция представлява голяма опасност и е фактор за 

нарастване на престъпността, в това число и на организираната. Навлизането 

масово на лица без гражданство и чужди граждани в отделните страни води до 

редица социални заплахи от демографски характер, увеличаване на мащабите на 

сенчестата икономика, засилване на социалното напрежение и като следствие – 

усложняване на криминалната ситуация. Много експерти смятат, че всяка 

разновидност на миграцията е потенциално криминогенна, тъй като попадайки в 

новите условия, мигрантите изпитват социални, битови и психологически 

затруднения, което от своя страна влияе на делинквентността на тази категория 

лица. На територията на Европа нелегалните мигранти често се явяват 

доставчици на наркотици и психотропни вещества [8, с. 84].  

Нелегалната миграция може да се разглежда от различни страни: от гледна 

точка на страните на произход нелегалността се разкрива в случаите, когато едно 

лице преминава границата на една държава без валиден паспорт, документ или 

не отговаря на изискванията  за излизане на държавата. По балканския път от 

Азия до Западна Европа България е страна на транзит на мигранти, но в много 

случаи тя се превръща в крайна дестинация за получаване на българско 

гражданство, което се използва впоследствие за установяване в страни от 

Централна и Западна Европа. Държави от Близкия и Среден изток и Северна 

Африка с наличие на междуетнически и военни конфликти са основен генератор 

на миграционни потоци към страната ни. Социално-икономическата и 

политическата обстановка в тези държави няма предпоставка да се промени, 

затова страните от ЕС са притегателна сила за населението поради високия си 

жизнен стандарт. Съществуват нови предизвикателства за националната 

сигурност на страната ни, откакто Република България е член на ЕС и НАТО.  

Географското положение на България и границите й са външни на 

Общността и неизбежно се превърнаха в обект на множество миграционни, 

контрабандни, транзитни и криминални потоци. Допълнително се засилиха 

заплахите и рисковете пред системата за национална сигурност поради близостта 

на България до „горещите“ точки на конфликти. Важен момент е държавите 

членки да контролират и противодействат на незаконните потоци и 

последващите от тях заплахи за националната сигурност, но и да запазят 

отворени границите си за свободно движение на стоки, хора и услуги. 
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Миграционните потоци, които не са контролирани,  могат да застрашат 

териториалната цялост, суверенитет и нормалното функциониране на 

институциите в държавата и това да създаде условия за застрашване на правата и 

свободите на гражданите [6, с. 125]. 

Докато при законната форма на миграция държавните институции и 

службите за сигурност контролират и наблюдават този процес, то при 

незаконната миграция процесите трудно биха могли да се контролират, което от 

своя страна води до създаване на предпоставка за възникване на рискове и 

заплахи за националната сигурност [6, с. 126]. 

 

Рисковете от незаконните миграционни процеси, които е възможно да 

възникнат като неблагоприятни и нежелани последствия, са:  

• безпрецедентният миграционен натиск предоставя възможности за 

генериране на сериозни печалби, от които организираните престъпни мрежи се 

възползват. Преминаването на голям брой незаконни мигранти доведе до 

превръщането на каналджийството в голям незаконен пазар в Европа [15]; 

• риск по отношение на предполагаем демографски срив сред българското 

общество, предвид увеличаване на раждаемостта сред мигрантите. 

Демографските процеси традиционно се мислят като вътрешна заплаха за 

конституционния ред през призмата на етническия състав и междуетническите 

отношения в съчетание с външни военни заплахи. Тези процеси сами по себе си 

в средносрочен план не могат да доведат до социален и демографски срив и не 

могат да предизвикат пряк риск за националната сигурност [14, с. 44]; 

• важно е да се отчете, че сериозно влияние оказва и емиграцията. 

Икономическата криза от последните години принуди много от българите в 

трудоспособна възраст да търсят реализация в чужбина. Налага се и тенденция 

на увеличаване на дела на младото поколение, които избират да завършат висше 

образование в чужбина и за съжаление след това в повечето случаи трудовата им 

реализация се осъществява извън границите на България; 

• риск от установяване в Република България и други страни от ЕС на 

чужденци, които са част от престъпна дейност на международни или престъпни 

организации; 

• риск от осигуряване  на условия за свободно движение на граждани от 

страни, които са „рискови“, съпричастни към дейността на терористични групи; 

• риск от създаване на етническо, религиозно или на икономическа основа 

напрежение, което е продуктивано от възможните различия в религиозни 

убеждения, житейски възприятия и потребности; 

• риск от разпространение на епидемии и инфекциозни заболявания в 

резултат на навлизането на незаконни мигранти и несъобразяване с основните 

екологични, здравни и хигиенни изисквания в държавата, поради незаконното им 

преминаване и пребиваване в държавата [6, с. 126]. 

 

Развитието на процесите на интеграция в областта на граничния контрол, 

заплахите за националната сигурност и обществения ред обуславят 

необходимостта от интегрирано гранично управление. Проблемите, свързани с 

управлението по границите, не могат да бъдат решение само на границата, а се 

изискват действия на всички нива в национален и международен план [4]. 
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В заключение може да се обобщи, че „незаконната миграция“ в 

Европейския съюз е форма на териториално преместване на населението, при 

което влизането и пребиваването на чужди граждани и лица без гражданство в 

приемащата държава се извършва в нарушение на международното право, 

националното законодателство на държавите от Европейския съюз и правото на 

Европейския съюз. 

В заключение може да се отбележи, че в България нивата на нелегална 

миграция са с относително ниски стойности, като на този етап бежанската криза 

се отразява преди всичко в политически и психологически план върху 

българското общество, докато реалният натиск върху социалния и 

икономическия живот остава относително нисък в сравнение с други европейски 

държави. Заедно с бежанците в Европа влизат терористи. Бежанците са опасни и 

представляват заплаха за националната сигурност. 
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ИНОВАТИВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ В УСЛОВИЯ 

НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 
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EXPECTATIONS AND SATISFACTION OF PARTICIPANTS IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

Violeta Iv. Kyurkchiyska 

 
 

ABSTRACT: Innovative educational technologies are not only a tool for diversifying and 

supplementing the educational process, but also a necessity, which is dictated by the dynamic 

development of social development. The introduction of innovations is a priority in the work 

field of a teacher, who works in an inclusive environment and develops the potential of students 

with different abilities.  
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Изследването е финансирано по проект "Експериментиране на инова тивни 

образователни технологии" № РД-08-127/04.02.2020 г. на катедра „Науки за 

образованието“, ДИКПО – Варна, от бюджетната субсидия на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

Динамичното развитите на дигиталните технологии и научната мисъл 

пораждат противоречие в образователно-възпитателния процес. Противоречие, 

задълбочаващо се и от предизвикателството пред българското училище да стане 

приобщаваща среда, развиваща потенциала на ученици с различни възможности. 

Противоречие, породено от сблъсъка на традиционни форми на обучение с 

необходимостта от качествено нова учебна среда, в която, от една страна, се 

прилагат актуални ресурси и от друга, се откликва на потребностите и 

интересите на всички ученици. Те (учениците) очакват в училище да открият 

постиженията в дигиталната сфера, които използват извън него. Нещо повече – 

дигиталното поколение ученици не участват активно в процеса на овладяване на 

знания, формиране на умения и компетентности, ако той не отговаря на 

съвременните постижения в областта на дигиталните технологии. Резултат от 

това несъответствие са негативните, отчитани в българското образование 

(неграмотност, ниски резултати на външно оценяване, липса на мотивация, 

агресия и т.н.). Противоречие, довело до нова образователна парадигма и 

необходимост от промяна в обучението, възпитанието и социализацията на 

обучаемите. Това предполага гъвкав и адаптивен процес, с прилагане на 

иновативни образователни технологии, които би трябвало да бъдат приоритет в 

работата на учителя. Пред него повече от всякога е актуален въпросът за 

квалификацията, която намира израз в различни форми на продължаващо 

образование. Превръщането на преподавателя в ментор, който трябва да 

направлява учениците в търсене на информация, анализирането, 
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трансформирането и дори на ниво ново знание е предизвикателство и 

отговорност. Формирането на компетентности, а не даването на знания диктува  

търсене на нови методи и форми на работа.  

Иновативните образователни технологии са не просто инструмент за 

разнообразяване и допълване на образователно-възпитателния процес, а 

необходимост, продиктувана от динамичното развитите на общественото 

развитие. Добавянето на нещо ново към вече съществуващо (определение на 

прилагателното име иновативен в тълковния речник) е перманентен процес (или 

би трябвало да бъде такъв) в образованието. Въвеждането на нововъведения са 

приоритет в работата на учителя, който реализира както глобални, така и 

конкретни цели и търси начини за повишаване на ефективността. Той адаптира 

учебното съдържание, за да бъдат достигнати определени резултати, прилага 

разнообразни форми и средства за приобщаване на всеки ученик и развиване на 

потенциала му, търси индивидуални и диференцирани подходи за преосмисляне 

на приоритетите. Така изменението, което предполага иновацията (от латинското 

novatio) в образованието, е насочено към трите компонента: обучение, 

възпитание и социализация. Изменение, което е наложително и с въвеждане на 

стандарта за Приобщаващо образование [2], който има за цел да определи 

условията и начините за осигуряване на подкрепа за равен достъп до качествено 

образование и за развитие на потенциала на всяко дете и ученик с цел неговата 

личностна, професионална и гражданска реализация в обществото. Стандарт, 

който е резултат от необходимостта специалното образование да има 

приоритетно значение в българската образователна политика. Само когато се 

откликне на потребностите и интересите на всички деца, може да се твърди, че в 

центъра на реформата е ученикът. Реформа, породена от факта, че образованието 

е сложен процес, зависещ от множество перманентно изменящи се фактори. 

Главна ценност в образователната система обаче е детето (ученикът) и затова 

всяка идея трябва да бъде осмисляна през призмата на тази ценност. На това 

разбиране е основан и стандартът Приобщаващо образование [3]. 

Използването на иновативни образователни технологии не е приоритет 

само на иновативните училища, които според Чл. 70. от НАРЕДБА № 9 от 

19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование са: [5] 

(2) За иновативни се определят училищата, които извършват целенасочена, 

планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с 

които се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния 

процес. 

(3) Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, 

получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван 

процес, използван в практическата дейност. 

(4) Иновативните училища са училища, които постигат подобряване на 

качеството на  образованието, като: 

1. разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на 

организацията и/или съдържанието на обучението; 

2. организират по нов или усъвършенстван начин управлението, 

обучението и образователната среда; 

3. използват нови методи на преподаване; 
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4. разработват по нов начин учебно съдържание, учебни програми и 

учебни планове [5]. 

 

Според Чл. 71. (1) на същата Наредба училищата представят до 31 януари 

на всяка година в Министерството на образованието и науката училищни 

проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от 

родителите на учениците, включени в проекта. Въз основа на посочените в чл. 72 

критерии за оценка на проектите, назначена комисия от министъра на 

образованието и науката разглежда и предлага ежегодно проект на списък на 

иновативните училища. 

Иновативните училища са модел за изграждане на нова образователна 

парадигма, чрез която учениците ще подобрят образователните си резултати и 

ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни 

процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. 

За да бъде определено като иновативно, училището трябва да докаже, че 

чрез въвеждане на иновативни елементи, чрез разработване по нов начин на 

учебното съдържание, учебните планове и програми се  повишава качеството на 

образованието.  

Иновативните училища са училищата на бъдещето, смятат от МОН. Те 

попадат под контрола на новия Стандарт за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование, който за първи път въвежда това 

понятие. От цитираната Наредба за институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование става ясно, че  иновативните 

училища в България са определен брой, които отговарят на определени условия. 

Но в много образователни институции в страната, които са извън списъка на 

иновативните училища също се търсят механизми за адекватно осъществяван 

процес, отговарящ на съвременното обществено развитие. Използването на 

иновативни образователни технологии е пътят за постигане на ефективен процес, 

който води до формиране на компетентности. В Закона за предучилищно и 

училищно образование е заложена необходимостта от „придобиване на 

компетентности, необходими за успешна личностна и професионална реализация 

и активен граждански живот в съвременните общности” [2]. Като променлива 

величина „в тях се отразява стремежът да се отговори на тенденциите в 

развитието на науките и на промените в социокултурната действителност. От 

функциите, които искаме да реализираме, се ръководим при обосноваване на 

съдържанието, принципите, технологията, критериите за оценяване на 

ефективността, системата на контрол и пр.”  Те са в основата на определяне на  

„подход, схващан като главно направление, което определя стратегията в 

действията на учителя и учениците на определен етап от развитието на 

обучението по български език” [3]. 

Такъв подход, който дава възможност за успешна личностна и 

професионална реализация, за формиране на жизнена позиция чрез адекватна 

социализация в съвременните общности, е компетентностният. Той измества 

знаниецентристкия подход, определящ  езиковите знания като основно средство 

за постигане на образователните цели и омаловажаващ потребността от 

личностна изява на обучаваните. Компетентностният подход съдейства за 

постигане на целите на предучилищното и училищното образование, като 
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създава условия  за развиване на способността за себеизява и социализация. У 

учениците не се натрупват самоцелно езикови знания, а се изграждат умения за 

адекватно общуване в различни комуникативни ситуации. Така потребността от 

езикова подготовка е осъзната и мотивирана. Резултат от езиковото обучение не 

са вече знанията, а способността за правилното им използване при  участие в 

речевия акт. 

Компетентностният  подход се определя като основополагащ за новата 

образователна парадигма. Той поставя понятия като „компетентност“ и 

„компетенция“ в центъра на модернизацията на образованието. Понятието 

компетентност навлиза в българския образователен дискурс през 2000 г. чрез 

Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание в културно-

образователната област български език и литература. Според ДОИ се изисква 

„равнище на компетентност“, което обхваща знания, умения и навици.  Това 

предполата промяна на утвърдени стереотипи в преподаването по посока на 

създаване на качествено нова учебна среда, в която подходите, методите и 

формите на работа допринасят за реализиране на образователните цели. Нещо 

повече – навлизат  интердисциплинарни програми, базирани на реално 

приложение, в които се преодолява разграничаването на отделни учебни 

предмети. Използването на смесената учебна среда (STEМ и STEAM) е 

тенденция в иновативното обучение, продиктувана от необходимостта да 

открием пред учениците интегративния характер на различните научни 

дисциплини и възможностите им за паралелното прилагане. По този начин се 

преодолява идеята за запомнянето на факти и събития за сметка на формиране на 

умения и компетентности, намиращи израз в критично мислене и анализ на 

информация. 

 

STEM обхваща четирите  принципа, идентифицирани като ключови в 

образованието на 21-ви век [7]: 

 творчество; 

  сътрудничество; 

  критично мислене; 

  комуникация. 

 

Използването на интердисциплинарния подход на обучение води до 

формиране на ключови компетентности като: 

 творческо мислене; 

 критичен анализ; 

 работа в екип; 

 инициативност; 

 комуникативност; 

 математическа грамотност. 

 

Посочените компетентности са основа за успешна реализация на 

учениците и формирането им е приоритет в работата на преподавателите. За цета 

се търсят иновативни  методи и форми на работа. Съвременното образование е 

насочено към обучение и възпитание на подрастващите в проектно-базирано 
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обучение. Акцентира се на „учене чрез правене“, посредством различни 

интерактивни методи, които да мотивират  учениците и те от слушатели да се 

превърнат в активни участници в образователно-възпитателния процес. Залага се 

на междупредметните връзки и интегрирането на: компетентности от различните 

учебни предмети; дигитални и недигитални технологии във физическата среда;  

използване на интегрирани уроци и  интерактивни методи.  

В съвременното обучение е заложено използването на модели на 

педагогическа интеракция, които променят ролята на учителя и ученика в 

процеса на обучение, актуализират дейностите преподаване, учене и оценяване в 

нов контекст. Редица предимства за осъществяване на образователен процес в 

духа на конструктивистката парадигма и теорията за множествената 

интелигентност на Хауърд Гарднър има методът на проектите, дефиниран още 

като: обучение, базирано на проекти; проектнобазирано обучение; проектен 

подход; проектно обучение, проектнобазирани образователни технологии; 

работа по проект; проектно учене; методика на проектите, метод на проблемите. 

Проектният метод е причисляван и към групата на опитните (емпиричните) 

интерактивни методи като процес, свързан с четири фази (стартова, същинска 

работна, представяне на проекта, обсъждане на проекта), и на практико-

приложните методи. Значимостта на този метод е ефикасно интерпретирана в 

теоретичен и в прагматичен аспект в контекста на различни учебни предмети и 

образователни етапи [8]. 

Проектният метод на обучение позволява по-дълбоко изследване на даден 

проблем. Помага на учениците да си отговорят на въпроси като: „Защо ми е 

необходимо това знание?“, „Къде ще използвам това, което уча в училище?“. 

Когато работят по даден проект, различни групи ученици могат да разработят 

няколко самостоятелни решения на един и същ проблем. Работата върху 

разрешаването му ги учи да планират, организират и проучват. Чрез практически 

дейности да усвояват различни компетентности. Преобразува се  ролята на 

учениците от пасивни получатели на дадено знание в активни изследователи на 

познанието. Учителят е само ментор, чиято роля намира израз в  умелото 

планиране на урока, подготовката му с подходящи ресурси, поставяне на 

индивидуални и екипни задачи и организация на екипите. Прилагането на 

проектния метод  подпомага овладяване на т.нар. „меки умения“, позволява да се 

използват интересите и уменията на дигиталното поколение ученици за 

овладяване на умения, свързани с основните цели на обучението. 

Използването на иновативни образователни технологии предполага 

създаване на нова учебна среда с  такава организация, която да стимулира и 

мотивира участниците, да провокира интерес, който е в основата на активността 

им. В тази връзка  разчупването на урока като основна форма на педагогическо 

общуване е повече от необходимо. Резултат от това  е използването на бинарни 

уроци в различните образователни степени. 

Бинарният урок е специфичен учебен час, който е насочен към мотивация 

за учене. В него намират място разнообразни дейности, които са приятни, 

полезни, предпочитани, динамични по своята същност. Нетрадиционният 

характер на бинарния урок създава предпоставки за себеизява на учениците, за 

непринуденост и по-голяма свобода в общуването. Чрез многообразните 
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дейности всеки ученик от класа намира своето място и начин за изява в област, в 

която се чувства сигурен и значим. 

Под понятието бинарен урок се разбира процесът, при който се 

осъществяват интердицсциплинарни връзки между учебни предмети, учители, 

ученици. Така се реализира специфична познавателна нагласа към предметите и 

явленията от действителността. Характерна тенденция при бинарните уроци е 

съзнателният когнитивен анализ на обекта, към който те са насочени. 

Заинтересованият насочва вниманието си, т.е. своите възприятия, мисли, 

намерения, емоции, действия  към онези сфери от природната или обществената 

среда или към онези психични средства и процеси на другите хора и техните 

действия, които са личностно значими за него. 

Бинарните уроци са многообразни, насочени са към различни сфери. В 

този смисъл те представляват комплекс от дейности, в които учениците 

осъществяват своето отношение към учебния материал – математика, български 

език и литература, природа, история, изобразителни дейности, музикални 

дейности, физически и трудови дейности, социални дейности. Работата в 

учебните часове дава много добра възможност за прилагане на диференциация и 

индивидуализация в обучението. За да може всеки ученик  да се изяви и да се 

почувства щастлив, че е ангажиран от най-приятната за него работа, часовете 

трябва така да бъдат структурирани, че да включват максимален брой от вече 

посочените дейности. Това може да стане чрез обединяващата роля на една идея 

и нейните символи, която да произтича от песен, приказка, детска игра и др. 

Много важно е учителят да подбере правилно носителите на тази идея – те 

трябва да са заредени емоционално, да дават възможност за размисъл, 

творчество и да носят послание, което учениците  да могат да разгадаят. 

Стимулиращите оценки, които децата получават за реализирания свой труд, 

многократно увеличават ролята на тези часове за мотивиране на учениците. Ето 

защо  бинарните уроци могат да се разгледат като нова стратегия за развитие на 

мотивацията за учене в съвременното училище. 

Часовете с бинарни уроци дават възможност за комплексно използване на 

разнообразни методи на обучение. Методите на обучение са от най-динамичните, 

най-променливите компоненти на обучението, върху които влияят множество 

външни фактори и условия включително и непрекъснатите реформи в 

обучението като цяло; методите на обучение са основен дидактически конструкт 

и определенията за тяхната същност се обуславят съобразно различните подходи 

и признаци, на които акцентират отделните научни изследователи [1]. В 

педагогическата наука съществуват различни схващания за същността и 

структурата на методите на обучение. Като  модели на взаимодействието между 

преподаване и учене, насочено към постигане на определен образователен ефект, 

методите се отличават със специфика, която е в основата на различните 

класификации. Те са система от отворен тип, която се допълва и обогатява, за да 

отговори на изискванията на актуалните потребности в обучението.  

 

Методите на обучение, възпитание и социализация кореспондират ( би 

трябвало) с: 

- основната цел на  образованието; 

- общественото развитие; 
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- дигиталния прогрес; 

- съвременната социална реалност; 

- формирането на ключови компетентности; 

- успешна реализация на обучаваните; 

- активното учене и поощряване на самостоятелната познавателна дейност 

на учениците; 

- възможностите и потенциала на всеки ученик (ученици с обучителни 

трудности, с образователни потребности, с изявени възможности в областта на 

науката, спорта и изкуството и др.); 

- особеностите в регионалната и етносреда на обучаваните; 

- възрастовите особености. 

 

Успешният подбор на методи, които да допринесат за най-ефективни 

резултати, предполага обучаващият да познава и използва богат и актуален 

ресурс. Това кореспондира с квалификацията на учителя, която повече от всякога 

е перманентен процес. Познаването на възможностите за работа в дигитална 

среда, които са в непрекъснат процес на развитие (дигиталната компетентност ), 

прилагането на методи и подходи на работа, съобразени с новите реалности, 

предполага многоаспектно усъвършенстване. Ученето през целия живот е 

доминираща  черта в профила на иновативния учител. Той създава такава 

организация на образователно-възпитателния процес, при която ученици с 

различни възможности заедно да овладяват знания и формират умения. За да 

използва иновативни образователни технологии в приобщаваща среда, е 

необходимо учителят да познава потенциала на своите ученици, техните 

интереси и потребности и на тази основа да планира дейността си. 

Компетентността му в областта на възрастовата и педагогическа психология са 

отправната точка на дейностите за реализиране на целите на приобщаващото 

образование.  

 Използването на иновативни образователни технологии в приобщаваща 

среда детерминира нова визия на учителя – тази на креативния преподавател. 

Той обучава, възпитава, социализира, като изхожда от специфичната житейска 

ситуация на ученика, съобразява се с психичното му функциониране, за да 

създаде среда, която ще бъде максимално ефективна. 
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Изследването е финансирано по проект № РД-08-158/ 05.02.2020 г. от параграф на 

фонд “Научни изследвания” на ШУ “Епископ Константин Преславски”. 

 

Участието в управлението на българското училище като специфично 

задължение на  учителите се появява в нормативната уредба и педагогическата 

практика  след Освобождението. То е регламентирано в подзаконови нормативни 

документи – обикновено инструкции и правилници. В тях се посочват правата и 

задълженията на учителите не само като преподаватели и възпитатели, а и като 

класни ръководители („класни учители“, „класни наставници“) и членове на 

учителския съвет. Целта на настоящето изследване е да се проследи развитието 

на учителския съвет като орган на управление в нормативната уредба на 

българското училище през периода 1878 – 1944 година. 

Първият документ, в който този орган е споменат, е правилникът на 

българското училище в Браила, създаден няколко години преди 

Освобождението. В него се предвижда конституирането на учителски съвет като 

орган на управление, който да заседава на всеки две седмици. Учителският съвет 

обсъжда постиженията и неуспехите в хода на учебно-възпитателната работа, 

както и причините за възникналите проблеми [Бележна книжка …, 1871: 7–8]. 

Другите правилници, „устави“ и „закони“ от този период не визират създаването 

на такъв орган. Следващите нормативни документи, регламентиращи статута и 

функциите му, са датирани след Освобождението.  

Учителският съвет става предмет на регламентация още през 1881 г. в 

Инструкция за управлението на държавните учебни заведения в Княжество 

България [Инструкция …, 1881]. В нея се посочва, че учителите са членове на 

учителски съвет, председателстван от директора. Те са длъжни да посещават 

заседанията на съвета. В него класните учители, както и другите преподаватели, 

докладват “за вървежа на преподаванието и за състоянието на дисциплината в 

класовете”, като “дават своето мнение не само в общи черти, но и за всеки 
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ученик отделно” /& 27/. Следователно всеки учител е задължен да води 

документация за успеха и дисциплината на учениците, на които преподава, за да 

информира за това класния учител и учителския съвет. Съветът обсъжда 

проблемите, свързани с процеса на обучение: ”всичката наредба на 

преподаването и класната дисциплина; обсъжда въпроси, които са се появили по 

учебната програма, разпределението на предметите, начина на преподаванието, 

качеството на учебниците, помещението на училището и пр.”/& 27/. 

Инструкцията дава право на учителите да изразяват своето мнение относно 

“програмата” (учебния план) и учебниците. В края на всяка учебна година 

учителският съвет изпраща рапорт до Министерството, в който “в кратце и ясно 

формулира всичките желания, които са се появили в него, в течение на таз 

година, особено заради програмата и учебниците” /& 29/.  

През същата година учителският съвет се регламентира и в нормативната 

уредба на Източна Румелия – във Вътрешен правилник на началните училища 

[Вътрешний…, 1881]. Според чл.24 в училищата с повече учители се 

конституира учителски съвет с определени правомощия и задължения. В съвета 

се обсъждат проблеми, свързани с процеса на обучение, училищния ред, 

поведението и успеха на учениците, разпределението на уроците; определят се 

най-тежките дисциплинарни наказания; обсъждат се мерки за “подобрение на 

училището и за поощрение на учениците”. Чл. 28 постановява, че решенията се 

вземат по вишегласие, но всеки учител може да изразява особено мнение по 

разглежданите въпроси и да изисква то да се запише и съобщи на околийския 

училищен инспектор. По своята същност това постановление е демократично, 

тъй като дава възможност на инакомислещите да изразяват и защитават своята 

позиция по разглежданите проблеми. Според Вътрешния правилник на 

областните реални гимназии в Източна Румелия управителят и учителите в 

гимназията са членове на педагогически съвет (това наименование се среща само 

в този нормативен документ през посочения период). Правомощията и 

задълженията на този управленски орган са аналогични на посочените във 

Вътрешния правилник на началните училища  [Вътрешен правилник …, 1882].  

Инструкцията за управлението и уредбата на основните училища от 1896 

г., глава I, озаглавена “Учители” [Инструкция …, 1896], постановява, че 

учителите са членове на учителски съвет, председателстван от главния учител. 

Те се задължават да посещават заседанията на съвета, който се свиква един път 

месечно. Членовете на учителския съвет обсъждат всички проблеми, свързани с 

процеса на обучение: ”нареждат програмата за седмичните уроци във всяко 

отделение, разгледват и обсъждат въпроси по поведението, успеха, 

прилежанието и отсъствията на учениците, както и средствата за поправяне 

ленивите, неспособните и немирните ученици, избират за училището нужните 

учебни пособия измежду одобрените от Министерството; изказват мнения по 

въпроси, предлагани от настоятелствата, училищния инспектор или предвидени 

от настоящия правилник; грижат се за обогатяване на училищната библиотека и 

за рационалното обработване на училищните градини”; вземат мерки за отваряне 

на вечерни и празнични (неделни) училища; организират забавления за 

учениците и родителите им и намират средства за подпомагане на бедни ученици 

/& 42/.  
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Според Правилник за управлението и уредбата на средните учебни 

заведения в Княжество България [Правилник ..., 1901] учителите образуват 

учителски съвет под председателството на директора или неговия заместник. 

Съветът обсъжда всички проблеми, свързани с процеса на обучение, които са 

отразени в параграф 38: 

 избира учебниците и пособията измежду одобрените от Министерството; 

 разпределя средствата за поддържане на “сбирките” и учебните пособия; 

 определя помощите за бедни ученици; 

 одобрява списъците за учебни пособия и книги за библиотеките; 

 разглежда молбите за освобождаване на ученици от изучаване на 

технически предмети; 

 разглежда молбите за приемане на извънредни ученици; 

 освобождава от училищна такса бедни ученици; 

 определя бедни ученици, на които се дават учебници. 

В края на всеки месец учителският съвет организира конференции, в които 

се разглеждат “въпроси от общ характер по възпитанието и обучението”. 

Според & 45 „директорът има право да спира изпълнението на всяко 

решение на съвета, с което не е съгласен“. В този случай той отнася въпроса за 

разрешение от Министерството на народното просвещение.  

В Правилника за гимназиите и педагогическите училища в Княжество 

България значителна част от изискванията към учителите съвпадат с 

предвидените в предходния документ [Правилник …, 1904]. Този правилник 

делегира повече правомощия на учителския съвет – 29 на брой, голяма част от 

които са насочени към организацията на обучението. Постановено е правото на 

съвета да разглежда въпроси извън дневния ред, определен от директора. В края 

на всяка учебна година учителският съвет изготвя годишен доклад до 

Министерството, в който „формулира своите желания по поддържане на 

заведението във всяко отношение“ /&9, т.29/. 

В Правилника  за народните първоначални училища от 1914 г. [Правилник 

…, 1914а] се посочва, че учителите в първоначалните училища в една община 

образуват учителски съвет. Според обхвата на училищата, които ръководят, 

учителските съвети са диференцирани на общи и частични. Общите учителски 

съвети включват всички първононачални учители в общината, а частичните – 

всички учители на “всяко пълноразвито първоначално училище и на клоновете, 

числящи се към това училище”. Общите съвети се свикват поне три пъти 

годишно, а частичните – при необходимост (в окръжно № 8318 от с.г. се 

уточнява, че е желателно най-малко веднъж в месеца учителите да заседават или 

в общ или в частичен съвет). Задачата им е “учебно-възпитателна” – разискват 

само въпроси във връзка с обучението, възпитанието и уредбата на училището 

/&& 7–9, 11/. 

Правата и задълженията на учителския съвет нарастват – те стават 21 на 

брой, представени в параграф 12: 

 обсъжда приложението на дидактически и методически принципи и 

похвати на обучението, “с цел да има желателно единство в мерките и начините 

на обучението в училищата на общината: Обсъжданията стават и въз основа на 

кратки реферати”;  
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 “обсъжда дисциплинарни мерки за изправяне на учениците”; 

 обсъжда средствата “за подпомагане на слабонадарените деца”; 

 определя изпитни и други комисии; изработва програма за изпитите, 

беседите, отчетите, утрата; 

 “взема инициативи и мерки за разширение на образованието на възрастни 

лица” чрез откриване на празнични и вечерни училища и допълнителни курсове; 

 полага грижи за обогатяване на училищните библиотеки; 

 изказва мнение по въпроси, поставени от училищното настоятелство, 

училищната инспекция и  други органи на управление на образованието; 

 “изнамира средства за подпомагане на бедни ученици”; грижи се за 

организиране на екскурзии, детски библиотеки и читални, детски колонии и 

ученически дружества с учебно-възпитателна цел; 

 обмисля средства и начини за осъществяване на по-тясна връзка на 

училището със семейството чрез сказки, утра, вечеринки, дневни забавления и 

др.; 

 избира учебници измежду одобрените от Министерството;  

 заедно с училищното настоятелство определя бедните ученици, на които 

да се дават помощи – учебници, пособия, храна, облекло и др.; 

 разрешава на частни ученици да полагат изпити – за завършване на 

отделение или образователна степен; 

 изработва “мерки и правила за вътрешния и външния ред на училището, 

според местните условия и нужди”; 

 съставя в края на годината годишен рапорт до окръжния училищен 

инспектор, в който представя “спънките за развитието и разширението на 

задължителното учение” и определя мерките за тяхното преодоляване; 

 разпределя отделенията между учителите; 

 преглежда седмичните разпределения на учебните часове за всяко 

отделение; 

 обсъжда въпроси, свързани с поведението, успеха и отсъствията на 

учениците; 

 взема решения за публично опровергаване на “неверни слухове или 

лъжливи сведения” в печата, които уронват престижа на училището или на 

учителите и при необходимост решава да иска разрешение от Министерството за 

даване под съд на “хулителите и клеветниците”. 

 избира книги и помагала измежду одобрените от Министерството за 

училищните библиотеки – учителска и ученическа; 

 “обмисля начини и средства за създаване на училищни градини, избира 

ръководители и изработва правилник за училищната градина”; 

 заедно с училищното настоятелство определя местните празници, 

началото и продължителността на нерегламентираните ваканции.  

В окръжно № 8318 до г. окръжните и околийските училищни инспектори 

и всички главни учители на първоначалните училища   [Окръжно …, 1914] се 

уточнява, че “министерството отдава твърде голямо значение на тия общи 

учителски съвети и би желало... да не бъдат само съвещателно тяло”, а да се 

превърнат в педагогически съвещания, в които учителите под форма на реферати 
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да представят своите наблюдения върху методите на обучение и “разните 

методически похвати”, както и иновациите в педагогическата наука. 

Препоръката на Министерството е в  заседанията на общите учителски съвети да 

се излезе от “сухите рамки, в които стереотипно се разглеждат всяка година 

редица въпроси, повечето от административен характер”. 

В Правилника за народните прогимназии [Правилник за народните 

прогимназии, 1914] по отношение на правомощията и задълженията  на 

учителския съвет няма новости, но липсват някои, предвидени в Правилника за 

гимназиите и педагогическите училища [Правилник …, 1904]. Сред тях по-

важно е отпадането на правото на съвета да взема решения за разглеждане и на 

въпроси, които не влизат в определения от директора дневен ред, което означава 

ограничаване на правомощията на съвета. 

В Правилника за народните средни училища [Правилник за народните 

средни …, 1914] от 1914 г. към задълженията на учителския съвет се добавя: 

поне веднъж в рамките на учебния срок учителският съвет организира 

педагогически конференции, в които се разглеждат “въпроси по възпитанието и 

обучението, както и въпроси, които засягат изобщо живота на училището” /&  8, 

т.18/.  

В  Правилника за народните основни училища  [Правилник за народните 

основни …, 1922] учителските съвети се диференцират според обхвата на 

училищата, които ръководят, на общи и частни. Общите учителски съвети са: 

а. съвети на всички първоначални учители в селището; 

б. съвети на основни или прогимназиални учители в селището. 

Частните учителски съвети включват всички учители на “всяко 

пълноразвито основно или първоначално училище и на клоновете, числящи се 

към тях”. 

Общите съвети се свикват поне два пъти годишно, а частните – при 

необходимост. Задачата им е “учебно-възпитателна” и в тях се разискват само 

въпроси във връзка с обучението, възпитанието и уредбата на училището /&& 

20, 21, 23/. 

Правата и задълженията на учителския съвет са 29 на брой (в Правилника 

за народните прогимназии те са 21): 

 обсъжда приложението на дидактически и методически принципи и 

похвати на обучението, “с цел да има желателно единство в мерките и начините 

на обучението в училищата на общината: обсъжданията стават въз основа на 

кратки реферати; 

 изработва сведения за “материалната и семейна обстановка на 

учениците” по данни, събрани от класните наставници или учителите при 

посещения в домовете на учениците и срещи с родителите; 

 обсъжда “дисциплинарни мерки за изправяне на учениците”; 

 обсъжда средствата “за подпомагане на слабонадарените деца”; 

 изработва програма за изпитите, беседите, отчетите, утрата; 

 избира библиотекарите, касиерите и домакините на фондовете; 

 “взема инициативи и мерки за разширение на образованието на възрастни 

лица” чрез откриване на празнични и вечерни училища и допълнителни курсове; 

 полага грижи за обогатяване на училищните библиотеки; 
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 избира учебници измежду одобрените от Министерството; 

 купува учебници и учебни помагала за всички ученици; търговската 

отстъпка се внася във фонда за подпомагане на бедни ученици; 

 “изнамира средства за подпомагане на бедни ученици”; 

 заедно с училищното настоятелство определя бедните ученици, на които 

да се дават помощи; 

 допуска приемане на: нови ученици “ през течение на учебната година”; 

ученици на възраст над предвидената в закона; 

 дава разрешение на репетенти да “потретват” същия клас или отделение; 

 разрешава на частни ученици да полагат изпити – за завършване на 

отделение, клас или образователна степен; 

 в началото на всеки срок прогимназиалните учители определят “с общо 

съгласие всички домашни и училищни занятия на учениците за през срокът и се 

вземат мерки за въздействие върху слабите по успех и с лошо поведение 

ученици”; 

 урежда ученически екскурзии; 

 обсъжда въпроси, свързани с поведението, успеха и отсъствията на 

учениците; 

 избира книги и помагала измежду одобрените от Министерството за 

училищните библиотеки – учителска и ученическа; 

 разпределя средствата за “поддържане и набавяне на училищни сбирки и 

помагала”; 

 грижи се за уреждане на “детски библиотеки и читални, детски колонии, 

ученически дружби”; 

 “обмисля начини и средства за създаване на училищни градини, избира 

ръководители и изработва правилник за училищната градина”; 

 изработва “мерки и правила за вътрешния и външния ред на училището, 

според местните условия и нужди”; 

 заедно с училищното настоятелство определя един местен празник; 

 всяка година съставя програми за честване на празника на цветята – 1 май 

– и празника на св.св. Кирил и Методий; 

 изказва мнение по въпроси, поставени от училищното настоятелство, 

училищната инспекция и  други органи на управление на образованието; 

 взема решения за публично опровергаване на “неверни слухове или 

лъжливи сведения” в печата, които уронват престижа на училището или на 

учителите и при необходимост решава да иска разрешение от министерството за 

даване под съд на “хулителите и клеветниците” /& 24/. 

Правилникът за народните средни училища от 1926  г. не внася много 

изменения в сравнение с предходния нормативен документ [Правилник …, 

1926].  

Централизацията, настъпила в държавата след преврата на 19 май с. г., се 

отразява и в училищното управление. На 6 август 1934 г. е обнародвана Наредба 

за ръководство, надзор и управление на основните училища [Наредба …, 1934]. 

Тя определя правомощията и задълженията на органите на управление на 

училището. Учителите губят позиции като участници в управлението. С 



174 

 

окръжно № 762 от 4 август 1934 г. [Окръжно …, 1934] министър Янаки Моллов 

разяснява промените в управлението на училището, като подчертава: 

Учителските съвети занапред не са у п р а ви т е л н и ,  а  с ъ ве щ а т е л н и   тела. 

Главният учител и директорът е вече  н а ч а л н и к   (к. н., Я. М.) и носи всичката 

отговорност за живота, духа и реда в училището. Той  има право да ревизира два 

пъти през годината преподаването на всеки учител”.  

Правилникът за гимназиите от 1939 г. определя 28 права и задължения на 

учителския съвет [Правилник …, 1939]. Голяма част от тях съвпадат с 

определените в предходните нормативни актове. В края на всяка учебна година 

учителският съвет изготвя годишен доклад до Министерството, в който „изказва 

пожелания и мнения за цялостния живот на гимназията“  /& 18/. 

Правилникът въвежда нов орган на управление, в който участват учители 

от гимназиите – класен съвет. Той се конституира при гимназии с повече от 15 

паралелки. Целта му е да облекчи дейността на учителския съвет, в който 

участват всички учители. В състава на класния съвет влизат класните 

наставници, преподавателите от паралелките на класа и учителят лекар. Съветът 

се председателства от директора или негов заместник. Заседава редовно в края на 

всеки срок и извънредно – “когато директорът разпореди”. Правата и 

задълженията му са следните: 

 взема мерки за правилното обучение и възпитание в класа; 

 в края на всеки срок по доклад на класния наставник разглежда успеха и 

поведението на учениците от класа; 

 в края на годината определя окончателно успеха и  поведението на 

учениците; 

 взема решения за отлагане на изпити на отделни ученици; 

 изказва мнения за изключване от същия вид училища на ученици, които 

повтарят класа и в края на първия срок имат слаб успех по три или повече 

общообразователни предмети (окончателното решение се взема от учителския 

съвет) /&26–29/.  

 

*** 

 

Прегледът на нормативната уредба на учителския съвет в българското 

училище през разглеждания период насочва към определени изводи. Още след 

Освобождението той се оформя като демократичен орган на управление на 

училището, в чийто състав влизат всички учители в училището/селището. 

Съчетава нормотворческата и административната дейности. Основните му 

функции са планиране, организиране и регулиране. Учителският съвет решава 

предимно въпроси от професионалната компетентност на учителите, а основните 

му правомощия могат да бъдат обединени в следните групи: 

 относно реда в училището – изработва правила; 

 относно процеса на обучението: 

- неговата организация – учителският съвет определя седмичната 

програма, състава на изпитните и други комисии, приемането на извънредни 

ученици; разпределя отделенията и класовете между учителите; взема решения 
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за откриване на празнични и вечерни училища и допълнителни курсове за 

възрастни;  

- съдържанието на обучението – учителският съвет избира учебниците, 

определя списъка на учебните пособия и книги за библиотеките; 

- технологията на обучението – коментира дидактическите принципи, 

методите и техниките на обучение, иновациите в педагогическата наука; 

- резултатите от обучението – обсъжда успеха на учениците и мерките за 

подпомагане на деца с обучителни затруднения; 

 относно процеса на възпитанието – учителският съвет обсъжда 

дисциплината на учениците и взема решения относно мерките за постигане на 

желателно поведение – наказания и поощрения; обсъжда организирането на 

празници, екскурзии, детски библиотеки и читални, детски колонии и 

ученически дружества; 

 относно социални проблеми – определя ученици от социално слаби 

семейства, които се освобождават от такси за обучение и получават безплатни 

учебници, пособия, храна, облекло;  

 относно финансови въпроси – съставя бюджета на фондовете и приема 

отчетите за изпълнението им; разпределя сумите за поддържане на кабинети, 

обогатяване на библиотеките и др. 

 относно връзката със семейството – обмисля средства и начини за 

осъществяване на по-тясна връзка на училището със семейството чрез 

организиране на развлекателни събития;  

 относно персонала – избира библиотекарите, касиерите и домакините на 

фондовете.  

Учителският съвет работи в комуникация с другите органи на училищно 

управление – винаги съвместно с директора (като негов председател) и по някои 

въпроси с училищното настоятелство – с него определя социално слабите 

(„бедните“) ученици, на които да се дават помощи; определя местните празници 

и нерегламентираните ваканции. Обсъжда проблеми, поставени от други органи 

на управление на образованието - училищното настоятелство, училищната 

инспекция и  др. Учителският съвет на първоначалните училища и 

прогимназиите се отчита пред  окръжния училищен инспектор, а съветът на 

гимназиите – на Министерството, като изготвя годишен рапорт до него.  

От Освобождението до 1914 г. учителските съвети се сформират само на 

ниво училище и заседават веднъж месечно. След 1914 г. те се диференцират на 

два вида  според обхвата на училищата, които ръководят – общи, обединяващи 

всички учители в дадено селище, и частични/частни, обединяващи учителите в 

отделното училище. Броят на заседанията на общите съвети е 3 през годината, и 

намалява на 2 след 1922 г., а частните се свикват при необходимост. През 1939 г. 

в рамките на отделното училище като разновидност на учителския съвет се 

появява класният съвет  – с ограничени правомощия и обхват на действие.   

Училищното законодателство през периода 1878 – 1944 година поставя 

стабилни основи на управлението в българското училище и определя статута и 

ролята на индивидуалните и колективните органи в него. През различни периоди 

ролята на учителския съвет в йерархията на училищното управление е различна, 

като тенденцията до 1934 г. е към повишаване на значимостта му. 
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Централизацията в управлението на държавата, и на образованието в частност, се 

отразява и на ниво училище. Ролята на учителския съвет намалява в корелация с 

увеличаване на правомощията на директора и от управляващ орган той се 

превръща в съвещателен. 
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ABSTRACT: The article discusses the problems of modern education in the conditions of 

a coronavirus pandemic and describes the new post-covid educational reality - deficits and 

their overcoming with national and European educational policy. The content of the theoretical 

construction aims to inform researchers in the field of education and teachers, as well as to 

expand the cognitive horizons of students from pedagogical specialties on current educational 

issues. 
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Въведение 

Общоприето е разбирането за образованието като жизнено благо и 

фундаментално ръководещо общественото развитие, поради което практици, 

теоретици, експерти, родители, държавни и неправителствени представители си 

сътрудничат в намиране на решения в моменти на предизвикателства. В наши 

дни сериозно и тъжно изпитание пред което е изправено човечеството е 

коронавирус „Ковид-19” и продуктиралият от него настоящ континуум, 

конструиращ едно ново „нормално”, което на свой ред прекроява всички сфери, 

в това число и консервативната (в добрия смисъл) сфера на образованието. 

Организацията и реализирането на учебния процес в пост ковид 

действителността настоява съвременните учители и експерти по образователни 

въпроси да се обвържат с адекватното разрешаване на настоящите компликации 

с оглед осигуряване на едно от основните човешки права – правото на 

образование и в широк смисъл – гарантиране опазването и благополучието на 

човечеството. Това изисква сериозна работа – от концептуално равнище, до най-

малкия практически детайл.  

Съвременните учащи преди пандемията 

Отнасящо се до отделния човек, знанието е онзи ключов „двигател” за 

израстване и нравственото орнаментиране на личността, а мислейки за 

обществото, то е отражение на неговото състояние. Масовите разбирания в XXI 

век обаче са белязани със значителни консуматорски нюанси, които сякаш 

снижават стойността на фундаменталната теория и смисъла й за физическото, 

емоционално, духовно, нравствено здраве и напредък на днешните млади хора. 

Разбира се, авторът не генерализира всички млади учащи, но описва една не 

малка част от тях. Настоящото описание не е особено атрактивно, но точно 
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заради това не трябва да остава скрито, а да бъде откроено пред погледа на 

съвременните специалисти в областта на образованието. Образованието и 

обществото са свързани и състоянието на всяко от тях по отделно носи 

информация за това на другото. Социумът се развива и „настоява” за същото и от 

образованието, за да може последното да му бъде полезно за качественото му 

формиране и пълноценното му съществуване.  

На базата на директни наблюдения върху изразяваното реално и виртуално 

поведение и кратък тест за измерване на общата култура с група от 500 студенти 

от педагогическите специалности, могат да се изведат няколко незавидни 

характеристики на съвременните учащи без претенции за генерални 

заключения и всеобщи обобщения. 

Съвременните млади български студенти имат скептично отношение към 

класическото познание, което намират за неатрактивно и безинтересно. Техният 

поглед е ориентиран към бързите резултати и лесни успехи, което ги разкрива в 

една позиция на подчертан практицизъм към образованието. Изучавайки даден 

проблем теоретично, те споделят, че мигновено си задават въпроса дали това 

знание ще им бъде от практическа полза и бързо определят необходимостта от 

интелектуално обвързване с него или не. Тук е важен моментът за 

достатъчността на социалната им зрялост за ефикасна рефлексия с оглед 

формирането им като бъдещи съдържателни индивидуалности и добри 

специалисти.  

Видими са ерозирало ниво на обща култура и познание, правописни 

пропуски, оскъден изказ, слабо аргументиране, липса на метафорични изрази и 

недостиг на комуникативни умения. Според автора всекидневна култура 

състояща се от малко четене и мисловни установки с предимно 

потребителски характеристики може да доведе до вреди върху разгръщане 

потенциала на младите. За това подпомага и спекулирането с нови 

педагогически парадигми, които интерпретират ученето като развлекателно, 

забавно, свързано с минимални усилия и максимални удоволствия. От 500 

анкетирани студенти, бъдещи учители, 100% дават грешен отговор на въпроса до 

кой български град се намира Дунав мост II, наричан още „Нова Европа“. 

Толкова е и относителният дял на респондентите дали грешен отговор на 

въпроса за разположението на град Есен, както и на въпроса за столицата на 

Естония. Въпросите отнасящи се до познаване на българската история, 

литература и таблицата за умножение са в 75% от отговорите грешни. Със 

свенливи усмивки анкетираните студенти признават, че сложността на въпросите 

не е голяма, но въпреки своите затруднения по тях, 90% с охота приемат, че 

възнаграждението, което заслужават веднага след завършване на висшето си 

образование трябва да бъде двойно по-голямо от минималната работна заплата за 

страната – точно толкова, колкото е то за млад учител. 

Съвременните учащи в условията на пандемия 

Само до преди няколко месеца думата „пандемия“ беше употребявана и 

чувана изключително рядко в човешкото всекидневие и сякаш никой не си е 

представял, че може да се окаже съществуващ в буквалния й смисъл. Мисълта, 

че това е новата действителност е свързана с усещания за страх, занижен 

житейски контрол и перспективи и чувства на обреченост и апатия, а резултатът 

от това е оскъдица на воля за дългосрочно планиране и целеполагане. Съгласни 
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сме, че е трудно да си физически лимитиран и да чувстваш духовна свобода, 

където да си проактивен. 

Днес обществата в 220 страни са с пусти детски градини, училища и 

университети, без учители и учащи. В същото време образователният процес не 

може да бъде преустановен и той премина в дистанционна форма на обучение. 

Тук е момента да се припомнят две понятия: 

• дистанционно обучение - синхронно и асинхронно обучение познато от 

години (вече може да се счита за традиционно), което е добре разработено в 

много страни, проучено от изследователите и подходящо за вече формирани 

личности;  

• домашно обучение - форма на обучение на ученици реализирано в 

домашни условия от родителите или с дистанционна помощ на учител. 

Познато е в развитите страни, където е личен избор на семейството, но не 

особено популярно в България.   

За тези две форми на обучения има достатъчно информация в 

специализираната литература и те не са във фокуса на настоящата теоретична 

конструкция, чийто акцент е една нова форма на обучение, наложена от 

опасностите на пандемията - принудителното домашно дистанционно 

обучение, за което светът се оказа неподготвен, предвид спешните и внезапни 

форсмажорни (Ковид-19) обстоятелства. Като нещо ново и непознато не е 

изненада, че ефективността му е около 10-15% (авторова преценка). Този вид 

обучение носи елементи на дистанционното и домашното обучения, но в същото 

време не е нито едно от двете вече добре познати форми на обучение. Тук 

педагогическото ръководство е в остър дефицит, откъдето възникват двата 

основни проблема – фиг. №1:  

 

 
Фигура №1. Основни проблеми в образователния процес в условията на 

извънредно положение 

 

В момента принудителното домашно обучение се осъществява в 

асинхронна среда и синхронна онлайн среда, но и в двата случая чувствително се 

разбра, че старият традиционен, класически стил на преподаване не може 

просто да се „прехвърли” в електронното пространство и той да работи, или 

ако се допусне, то би довело до незадоволителна по отношение на резултати 

образователна практика. В асинхронна среда учителите предоставят 

информация, но не използват педагогическото си майсторство за нейното 

интериоризиране от учащите, а в синхронна онлайн среда учителите имат 

затруднения от различен характер – липса на уважително и сериозно отношение 
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от учащите, дефицит на технически средства, отсъствие на жив контакт, 

недостатъчно технологични познания.  

Обучението в принудителна изолация изисква адаптивност в три посоки:  

 родителите не могат да предоставят професионална образователна 

услуга и са безсилни в непознати територии, което води до пораждане на 

напрежение в семейните взаимоотношения;  

 за постигане на добри резултати при такъв тип обучение е необходим 

голям самоконтрол у учащите, който не може да бъде гарантиран по никакъв 

начин;  

 не малко учители нямат познавателната и емоционална готовност за 

употреба на образователни технологии.  

Заключение (към въведението в новото „нормално”) 

В последните години образованието в България е в криза. След 

обявяването на пандемията, към незавидната картина на състоянието му се 

прибавят още проблеми, присъщи на дистанционното домашно обучение: 

1. отнема много повече време отколкото присъственото обучение; 

2. води до много по-голяма зрителна умора; 

3. домашната среда е ограничена на дидактически средства среда; 

4. липсва обратната връзка – учителите не могат да разбират дали 

преподаваното се интериоризира правилно; 

5. технологичната среда не може да позволи на учителите да работят с 

цялото си педагогическо майсторство; 

6. учащите са слабо мотивирани да „присъстват” във виртуалните класни 

стаи; 

7. обструктирани са всички дидактически принципи и в най-голяма степен 

този на индивидуалния подход, защото учителите не са в състояние да преценят 

индивидуалните възможности и особености на учащите; Слабата концентрация в 

домашна среда влияе на принципа на съзнателност и активност; Липсата на 

живия контакт влияе върху принципа за достъпност; Дистанционната форма 

оказва влияние и върху принципа на системност и трайност на знанията, 

уменията и навиците; 

8. дидактическите методи също са нарушени – не е възможно да се 

осъществи качествена дискусия, упражнения,  практически занятия, 

подражателни методи и устната комуникация има особености и бариери в 

онлайн средата; Методите за контрол и оценка на знанията, уменията и навиците 

също са занижени и нереални. 

Педагогическата теория и практика вече са в своя нова ера, която 

изисква разработване на съобразена нова университетска дидактика, промяна в 

педагогическите подходи, дидактическите форми и методи, разширяване 

познавателните хоризонти на учителите и промяна в нагласите на учащите. За 

образованието коронавирусът на практика „услужливо” създаде една 

допълнителна криза, с която вече проблемите не могат да остават премълчавани 

или само неофициално признавани. Образованието и преди, и след пандемията 

си е в криза, но след нея, промените предстоят неимоверно в няколко посоки – 

фиг. №2:  
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Фигура №2.Основни моменти за успешен образователен процес в 

условията на принудително домашно дистанционно обучение 

 

За педагогическата наука и практика коронавирусът е сериозно изпитание, 

което скоро няма да отмине и 220 страни спешно трябва да обмислят 

принудителното домашно дистанционно обучение и да подготвят учителите 

и учащите за новите пост ковид условия за предоставяне на професионална 

образователна услуга. Необходимо е да се намерят адекватни варианти за 

присъствено обучение, което доказано е най-ефективното за човечеството, но 

дотогава настоящите европейска и национална образователна политика 

съсредоточават усилията си върху следните моменти: 

• визуализиране и безплатно споделяне на 90% от образователното 

съдържание; 

• разкриване на STEM центрове; 

• осигуряване на дигитални устройства; 

• технологично оборудване; 

• платформи за учители за обмен на идеи и добри педагогически практики; 

• иновации в преподаването, ученето и оценяването; 

• промени и допълнително финансиране на програма Еразъм +. 

Ако приемем пандемията и условията й като дефицит на свободи и 

достъпи, трябва да не забравяме, че човекът е развиващ се и продуктивен в 

условията на лишения, в които несъмнено ще предприеме категорични стъпки 
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към отключване на „затворената” в момента врата към „скритото съкровище” на 

Делор. Човешкият ум не „обича” да е задоволен, защото така не се развива, той е 

направен да има цел и именно дефицитите и ограниченията са онзи път към 

развитие и иновации. Изходът от тази ситуация е новото „нормално” и неговите 

характеристики, да бъдат приети и интерпретирани като промяна в социалната 

среда, към която човекът със своята адаптивност (интелект) да се приспособи. 

Дали е случайност, че в китайското йероглифно писмо думите „камък” и 

„стъпало” се пишат по един и същ начин? 
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МЕЖДУ ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА 
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QUALITY ASSURANCE IN SECONDARY EDUCATION:  

BETWEEN POLICY AND PRACTICE 

 

Violeta Ch. Toncheva-Zlatkova 

 

 
ABSTRACT: Current trends in education, global goals for sustainable development and 

changing expectations of stakeholders put on the agenda with increasing force the topic of 

quality assurance, control and management in the educational institution.. The study of quality 

processes shows the regulatory framework, the responsible institutions and the distribution of 

their responsibilities, the main features of quality, the quality management system and 

indicators for its measurement. The priority directions for intervention in terms of quality 

assurance and measurement in secondary education are outlined. 

 

KEYWORDS: quality, quality management system, standards, quality indicators 
 

 

I. Нормативна рамка 

България се присъедини към новите цели за устойчиво развитие на ООН, 

приети на Срещата на върха, състояла се на 25 септември 2015 г. в Ню Йорк, в 

централата на ООН. Новият дневен ред на ООН, озаглавен „Трансформиране на 

нашия свят: Дневен ред 2030 за устойчиво развитие” за първи път включва и 

личното благополучие на всеки един гражданин на Планетата като обща цел на 

обществото. Със стратегията 2030 ООН стартира глобално и всеобхватно усилие 

светът да излезе от бедността и да се постигне устойчиво развитие с грижа за 

всички живи същества на Планетата, отчитайки екологичната страна на въпроса. 

Световна цел № 4 е качествено образование – осигуряване на приобщаващо и 

равностойно качествено образование и стимулиране на възможностите за учене 

на всички през целия живот.  

Приоритетно за средното образование е повишаване качеството на 

предлаганата педагогическа услуга, както е посочено в Националната стратегия 

за развитие на педагогическите кадри – 2014 – 2020: „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 квалификация, както и свързаните с 

това политики, съответстващи на динамично променящите 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 
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квалификационните дейности, социалната и здравната сигурност на работещите 

в образователната системата“6 [1]. 

Законът за предучилищното и училищното образование 7  [2] урежда 

обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и 

училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, 

управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното 

образование. Законът за първи път определя и 19 държавни образователни 

стандарта (ДОС), които са съвкупност от задължителни изисквания за 

резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и 

за условията и процесите за тяхното постигане (чл. 22 ал. 1 от ЗПУО). Без аналог 

в досегашната нормативна уредба са въведени ДОС за управление на качеството 

в институциите, както и ДОС за инспектирането на детските градини и 

училищата.  

В изпълнение на закона е изготвена Наредба № 16 [3], в която е поставено 

изискване за качеството на образователния процес и по-скоро за неговото 

управление. Наредбата, обнародвана в ДВ, бр. 100/16.12.2016 г., по своята 

същност отменя Наредба №2 от 2015 г. за осигуряване на качеството на 

професионалното образование и обучение. В нея се предвижда на всеки две 

години да се прави анализ, планиране и изпълнение на дейностите и внасянето 

на подобрения в работата на училищата в съответствие със стратегията на 

образователната институция. В края на 2017 г. тя е отменена след заседание на 

Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното 

образование с мотива, че с отпадането на документа в значителна степен ще се 

облекчи работата на образователните институции. 

В същото време са в сила Наредба №12 [4] (атестационна карта на учител, 

в приложение) и Наредба №15 [5] (в частта за инспектирането), които са пряко 

свързани и се базират на оценка, осигуряване и управление на качеството в 

образователната институция.  

Все още експертна група от Министерство на образованието и науката 

(МОН) работи по създаването на нова Наредба за качеството и въпреки че целта 

беше новият документ да влезе в сила преди две години, до момента няма приет 

акт. 

Съгласно Решение № 33 на Министерския съвет от 20.01.2020 г. за 

одобряване на визия, цели и приоритети на Националната програма за развитие 

„България 2030“ (РМС № 33), МОН е водещо ведомство и в сътрудничество със 

заинтересованите институции изготвя проект8 [5] на детайлизирана стратегия на 

Приоритет 1 „Образование и умения“. Проектът обхваща всички значими 

хоризонтални предизвикателства в образователната система при следване на 

холистичен подход и включва пет подприоритета, от които третият е „качество 

на образованието“. Основната цел на подприоритета е повишаване на качеството 

                                                           
6 Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри – 2014-2020, стр. 3 - 

https://www.mon.bg/bg/143 (посетен 30.06.2020 г.) 
7 Закон за предучилищното и училищното образование, (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 

г., в сила от 01.08.2016 г.; ... изм., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.)            
8 Проект на Национална програма за развитие „България 2030“ – 

https://www.mon.bg/bg/100164 (посетен 30.06.2020 г.) 

https://www.mon.bg/bg/143
https://www.mon.bg/bg/100164
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на образователната система. Базисна политика в образованието става 

компетентностният подход, свързан със смяна на отправната точка в обучението 

от  преподаване на знания към овладяване на ключовите компетентности. В тази 

връзка се обуславя и значимостта на мерките за приложимост на образованието в 

личностен и професионален план. Като основен индикатор e заложен „Качество 

на образователната система“ (с източник: Global Competitiveness Report (World 

Economic Forum) и целева стойност преместване от 83 място в света (за 2018 г.) 

на 63-65 място.  

Всички тези регламенти превръщат темата за оценката, осигуряването и 

управлението на качеството в изключително актуална, навременна и необходима 

за педагогиката и управлението на образованието.  

 

II. Отговорни институции 

Усилията за осигуряване и подобряване качеството на образованието в 

България с цел по-добра конкурентност на страната в условията на бързи 

икономически и социални промени, налагат и нуждата за установяване на 

надеждни методи за контрол върху качеството. Процесите, свързани с 

оценяването на качеството се осъществяват на три нива: национално, регионално 

и институционално (вътрешноучилищно). В нормативните документи ясно са 

разграничени контролните функции на институциите на национално, регионално 

и училищно ниво. При необходимост се реализират съвместни проверки от МОН 

с представители на местното самоуправление. Управлението на качеството е 

непрекъснат процес на взаимодействие между факторите и условията, от които 

зависи качеството на образованието и обучението и резултатите от него. 

Контролът за осигуряване на качеството на системата се осъществява, както 

следва: 

 На национално ниво, МОН и специализираната му администрация 

(Звено за вътрешен одит и дирекция „Организация и контрол”) изпълняват 

контролни функции по отношение системата на училищното образование, които 

са описани в Устройствения правилник на МОН. 

Националният инспекторат по образованието (НИО)9 (съгласно ЗПУО) ще 

осъществява инспектирането, което е процес на изготвяне на цялостна 

независима експертна оценка на качеството на предоставяното от училището 

образование в определен момент на дейността му по критерии и индикатори, 

групирани в области. Приоритетните направления в работата на НИО за периода 

2018–2023 г. са свързани с: 

 развиване на общо разбиране за качеството на образователния процес на 

всички участници в системата на предучилищното и училищно образование 

 изграждане капацитета на НИО като гарант за обективно и качествено 

оценяване на резултатите от труда на всички работещи в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

 осигуряване на диференцирана обратна връзка за публичност и 

информиране на учениците, родителите, училищата, детските градини и 

                                                           
9 https://nio.government.bg/ 

https://nio.government.bg/
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заинтересованите страни за качеството на образователния процес във всяка 

институция 

 експертно анализиране и оценяване на качеството на предоставяното 

образование в детските градини и училищата за формиране на образователни 

политики. 

В структурата на МОН съществува и Център за оценяване в 

предучилищното и училищното образование (по-рано Център за контрол и 

оценка на качеството), който има задачата да „предоставя на МОН периодични 

доклади за качеството на училищното образование“10.  

 На регионално ниво, управление и контрол на системата на 

предучилищното и училищното образование се осъществява от 28 териториални 

администрации към министъра на образованието и науката – Регионалните 

управления на образованието (РУО). Правилникът за устройството и функциите 

на РУО определя правата и задълженията по осъществяване контрола и 

гарантиране на качеството на системата. 

Съгласно чл. 256 от ЗПУО органите на местното самоуправление 

контролират средствата за издръжката, изграждането, обзавеждането и основния 

ремонт на общинските училища. Кметовете на общини упражняват контрол 

върху начина на изразходване на предоставените средства и участват активно в 

изработването на стратегия за подкрепа на личностното развитие на учениците. 

 На институционално (училищно) ниво осигуряването и оценяването на 

качеството в средното образование се осъществява от директора и помощник-

директорите на училищата по план за контролната дейност за съответната учебна 

година, създаване на мерки, работа със заинтересованите страни, изготвяне и 

съгласуване на документация, свързана с качество на образованието. 

 

III. Дефиниция и основни положения 

Няма еднозначно определение за качество на образованието, различните 

международни организации дават своите дефиниции спрямо изследваните 

проблеми и фокус на проучване.  

Според Пл. Радев, качеството на образование е: (1) съвкупност от свойства 

на процеса (съвкупност от събития) и продукта или услугата, което дава 

определен статут на потребителя; (2) степен на функциониране и развитие на 

процесите и резултатите; (3) достигане на определени стандарти като 

оценяването в този аспект се извършва чрез различни методи, прилагани в 

различни форми на оценяване; (4) планиране, проектиране и способност на 

организацията да се учи, развива и ефективно да достига целите си; (5) 

ориентация към отговорност за промяна и перспектива в отговор на промяната 

на изискванията на потребителите11 [7]. 

То се определя като степента на съответствие на предоставените 

публични образователни услуги с:  

 нормативните изисквания – закони, ДОС, нормативни документи и 

актове; 

                                                           
10 http://copuo.bg/page.php?c=4  
11 Радев, Пл., Албена Александрова „Мениджмънт на училището като организация“, 2015 

http://copuo.bg/page.php?c=4
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 очакванията на гражданите и потребителите на образователните услуги 

(родители, ученици, работодатели); 

 очакванията на други заинтересувани страни. 

Качеството на образованието се осигурява чрез оценка и управление на 

процеса на развитие на институцията (училището), основани на анализиране, 

планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения. 

Стартирането и ефективното управление на този процес зависят от 

компетентностите и инициативата на образователните институции и натиска от 

страна на обществото. 

Осигуряването на качество на образованието в институциите се 

осъществява при спазване на следните принципи: 

1. ефективно разпределяне, използване и управление на ресурсите; 

2. автономия и самоуправление; 

3. ангажираност, сътрудничество и социален диалог между всички участници в 

процеса на образованието и обучението; 

4. удовлетвореност на участниците в процеса на обучението и на другите 

заинтересовани лица; 

5. приемственост на политиките и постиженията, прилагане на добри 

педагогически практики; 

6. непрекъснатост, прозрачност и демократичност в процеса за повишаване на 

качеството в институцията; 

7. ориентираност на образованието и обучението към изискванията и 

потребностите на пазара на труда; 

8. целенасоченост към постигане на високи резултати в процеса на обучение и 

образование; 

9. лидерство и разпределяне на отговорности за постигане на целите на 

институцията. 

Препоръка 2001/166/ЕО — европейско сътрудничество по отношение на 

оценяване на качеството на училищното образование, разграничава две форми на 

оценяване на качеството: външно оценяване и самооценяване. Тя насърчава 

всички, които са включени в училищната система (учители, ученици, родители и 

специалисти), да вземат участие в процесите на самооценяване и външно 

оценяване. Целта на външното оценяване е да предостави както методическа 

подкрепа за самооценка на училищата, така и обективна преценка за училището. 

Измерването на постигнатото качество на образованието се осъществява 

от институциите чрез прилагането на процедури по критерии и съответен 

инструментариум към тях за провеждане на инспекциите. Самооценяването е 

процес на изготвянето на вътрешна оценка на качеството на предоставяното 

образование чрез мерки, дейности, процедури, критерии, определени от 

училището.  

Целта на измерването е чрез съвкупност от действия да се определят 

резултатите на институцията по критерии за конкретен период на измерване и да 

бъдат съпоставени с определените равнища на качеството по всеки критерий. 

Промените в стойностите на индикаторите дават възможност да се прецени 

напредъкът на системата спрямо дадени цели, спрямо минали състояния или в 

сравнение с данни от други институции или страни. 
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Качеството на образованието се измерва чрез индикатори – те показват 

степента, в която са изпълнени критериите за инспектиране в дадена област и са 

няколко вида: 

 количествени и качествени, измервани чрез различни инструменти за 

оценка на качеството 

 индикатори за изпълнение, които посочват начина, по който училището 

прилага националната образователна политика 

 индикатори за резултат, които отчитат ефективността на 

образователната политика спрямо стратегията за развитие на училището. 

Индикаторите отчитат входните данни (ресурсите, с които разполага 

образователната система), процесите (нейното функциониране) и изходните 

данни (приносът ѝ за развитието на отделния ученик). 

Европейският доклад за качеството на училищното образование посочва 16 

индикатора, разпределени в четири области, както следва: 

 постижения – математика, четене, наука, информационни и 

комуникационни технологии, чужди езици, умение за учене, гражданско 

образование; 

 напредък на учениците – отпадащи, завършващи средно образование, 

постъпващи във висши училища; 

 мониторинг на училищното образование – оценяване и управление на 

училищното образование; 

 ресурси и структури – образование и обучение на учителите, брой 

ученици на един компютър, образователни разходи за един ученик. 

 

Друга класификация предлага отново четири области: 

 среда – модерна материално-техническата база и психологически 

комфорт в училището. 

 преподаватели – висок професионализъм на преподавателите и начина 

на обучение. 

 управление – училищен мениджмънт и визионерството на директорите. 

 сътрудничество – партньорство между всички участници в процеса – 

родители, ученици и учители. 

 

Среща се и групиране на индикатори в три основни области: 

 управление на институцията – ефективно разпределяне, използване и 

управление на ресурсите за повишаване на качеството на образованието. 

 образователен процес – обучение, възпитание и социализация. 

 взаимодействие на всички заинтересовани страни. 

Националният инспекторат по образованието извършва пилотно 

инспектиране през учебната 2019/2020 г. (чл. 273, ал. 3 от Закона за 

предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 2, ал. 1 от Наредба № 

15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата). След 

направен преглед и анализ на приложимостта на критериите, индикаторите, 

измерителите и процедурите за инспектиране, НИО се спира на индикаторна 

рамка, която според експертите в най-голяма пълнота отразяват условията, 

процесите и резултатите от дейността на образователната институция.  
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Критериите и индикаторите – 19 на брой, групирани в двете области на 

инспектиране, отразяват степента на изпълнение на държавните образователни 

стандарти и дават възможност за изводи относно ефективността на 

инспектираното училище.  

Разпределението на критерии, индикатори и подиндикатори в Пилотното 

инспектиране е представено в следната таблица: 

 

Таблица 1. Критерии за оценка на качеството (източник: НИО) 

Област на инспектиране „Образователен процес“ – 11 критерия 

Критерии Брой 

индикатори 

Брой 

подиндикатори 

1. Ефективност на взаимодействието в 

процеса на обучението 

8 31 

2. Управление на групата/класа 2 8 

3. Подкрепа за личностно развитие 3 8 

4. Оценяване на резултатите от обучението 3 8 

5. Напредък на децата/учениците 2 7 

6. Социализация и възпитание в процеса на 

обучението 

2 6 

7. Подобряване на физическата среда 2 13 

8. Развитие на институционалната култура на 

детската градина или училището 

3 10 

9. Превенция на отпадането от системата на 

образованието 

2 4 

10. Развитие на социалната среда за подкрепа 

и взаимодействие между участниците в 

образователния процес и заинтересованите 

страни 

3 10 

11. Степен на удовлетвореност от детската 

градина/училището 

3  

Област „Управление на институцията“ – 8 критерия 

1. Ефективно лидерство 2 5 

2. Стратегически и оперативен мениджмънт 5 14 

3. Ефективно управление на финансовите 

ресурси 

3 7 

4. Управление и развитие на човешките 

ресурси, в т.ч. атестиране на педагогическите 

специалисти 

3 9 

5. Управление и развитие на 

информационните и технологични ресурси 

2 4 

6. Управление и развитие на 

информационните канали 

2 4 

7. Управление на партньорства 2 4 

8. Управление на качеството (поради 

отпадане на Наредба №16 не е приложим) 

2 4 
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На основата на пилотно инспектиране, осъществено от НИО е направен 

анализ на приложимостта на критериите като стандарти за качеството на 

образованието, съотносимостта на индикаторите към изпълнението на 

критериите и възможността за използване на показателите (подиндикатори) като 

измерители на качество. В същото време е пробиран инструментариумът и 

неговата ефективност.  

Критериите и използвания набор от индикатори и подиндикатори освен за 

външна оценка (от НИО), могат да се използват и за самооценка, планиране и 

подобряване на дейността на училищата. Това на практика въвежда единна 

система за оценка на качеството, всички участниците могат да се ориентират във 

висока степен за конкретните доказателствата и наблюдения, които показват 

степента на изпълнение на държавните образователни стандарти. Те подпомагат 

и разработването на скалата за оценяване на индикаторите и дават конкретно 

описание на дейностите, които могат да бъдат предприети с цел подобряване на 

дейността на училището. 

При използваните скали за оценка също има разнообразни варианти. Могат 

да се обособят две основи методики за формиране на количествена и качествена 

оценка: 

1. Критериите се оценяват с точки, като максималният брой точки от всички 

критерии е 100. Постигнатото ниво на качество се определя чрез крайна оценка, 

която се формира от сбора от получените точки по всички критерии. Съответно 

качествената оценка се разпределя в 4 степени, както следва: незадоволително 

(до 45 т.), задоволително (от 46 до 65 т.), добро (от 66 до 90 т.), отлично (от 91 до 

100 т.). 

2. Степента на изпълнение на подиндикаторите се оценява в проценти. 

Оценката на всеки индикатор се формира на базата на оценките на 

подиндикаторите и се отразява в точки в 4 степенна скала: незадоволителна (1 

т.), задоволителна (2 т.), добра (3 т.), много добра (4 т.). Тази скала е базирана на 

изискванията на Наредба №15 и е използвана от НИО при пилотното 

инспектиране. 

По проект “Усъвършенстване на системата за инспектиране на 

образованието“, финансиран от ЕС е създадена платформа Електронна система 

за управление на инспектирането (ЕСУИ)12, чрез която да се обобщава, събира и 

анализира информацията от направените инспекции. Освен това, с цел 

намаляване на административната тежест на процедурите в подготвителния етап 

и прегледа на отделни документи, в ЕСУИ образователните институции ще 

могат да представят, публикуват и предоставят част от изискуемите документи.  

 

IV. Системи за управление на качеството 

Инструмент за управление на образователното качество на национално и 

наднационално ниво е и стандартизацията. Тя позволява да се полагат цели, 

чието постигане може да бъде измерено прецизно и които дават възможност на 

системата да се развива планомерно в съответствие с вътрешната си логика. 

Стандартизацията и планирането същевременно гарантират, че тя се развива в 

                                                           
12 https://insp.mon.bg/login.html 

https://insp.mon.bg/login.html
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синхрон със социално-икономическите реалности и удовлетворява обществените 

очаквания. 

Стандартът ISO 9001 [9] е най-разпространеният международен стандарт 

за системи за управление на качеството. Последната му версия е европейският 

еквивалент EN ISO 9001:2015, който има статут на български стандарт, считано 

от 25.09.2015 г. Той предоставя рамка и съвкупност от принципи, които 

осигуряват общоприет подход към управлението на всяка организация, за да 

отговарят постоянно на клиентите и другите заинтересовани страни. 

Въвеждането на система за управление на качеството е стратегическо решение за 

институцията и полага основите за устойчиво развитие, постоянно поддържане 

на високо качество на образователните услуги и предпоставя постоянно 

оптимизиране на процесите. Стандартът използва процесния подход на цикъла 

PDCA (планиране – изпълнение – проверка – действие), което гарантира на 

организацията, че използва ресурсите си по най-добрия начин за осъществяване 

на процесите, определени са възможностите за подобрение и се управлява 

рискът. 

Необходимо е да се обърне специално внимание на мисленето, основано на 

риска, тъй като то има ключово значение по отношение на постигане на 

ефикасно управление на качеството. Образователната институция би следвало да 

планира и прилага действия за овладяване на рисковете и възможностите. Важно 

е да се отбележи, че според стандарта положителното отклонение, възникващо от 

определен риск, може да предостави възможност (създаване на дигитални 

ресурси при онлайн обучение по време на пандемия), но положителните 

последствия от риска невинаги се превръщат във възможности (повишените 

дигитални способности не могат да заменят социалния контакт). 

При прилагането на стандарт EN ISO 9001:2015, задължителен елемент е 

контекстът на организацията, в който се включва подробен анализ на: 

 Разбиране на организацията и нейния контекст – вътрешен и външен 

 Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни – 

необходимо е да бъдат включени по възможност всички заинтересовани страни 

(ученици, родители, учители, държавните органи, бизнеса, нестопанския сектор) 

 Определяне на обхвата на системата за качество – първоначално може 

да е образователният процес, а по-късно да бъдат включени управление, 

финанси, човешки ресурси и т.н. 

Лидерство и ангажираност на висшето ръководство е следващо 

изискване на стандарта. Очаква се да се поема ангажимент и отговорност за 

прилагане на системата за управление на качеството, с цел процедурите да 

подпомагат и правят работата още по-ефективна. Необходимо е ръководството 

да гарантира, че качеството е стратегическа цел на организацията, да поощрява 

подобренията, да насочва и приобщава педагогическия и непедагогическия 

персонал в изпълнение на правилата и постигането на резултати. По отношение 

на насочеността към клиента, директорите и екипите им да гарантират, че 

нормативните актове се спазват, рисковете и възможностите са взети под 

внимание и се удовлетворяват очакванията на потребителите.  

Политиката по качество – осигурява рамката за създаване на целите по 

качеството и включва ангажимент за удовлетворяване и постоянно подобряване. 
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Тя трябва да бъде оповестена, разбрана и прилагана в образователната 

институция и да бъде достъпна за съответните заинтересовани страни. 

Съществена част е създаването на цели по качеството и планирането на 

начините, по които ще бъдат постигнати тези цели, т.е. какво ще бъде 

направено, какви ресурси ще бъдат необходими, кой ще бъде отговорен, кога ще 

бъде завършено и как ще се оценят резултатите. 

Организация трябва да идентифицира и осигури ресурсите, необходими за 

разработване, прилагане, поддържане и непрекъснато подобрение на системата 

за управление на качеството – квалифицирани, подготвени и мотивирани 

педагози (човешки ресурси), модерна образователна инфраструктура 

(материално-техническа база), знания и опит в организацията, ресурси за 

наблюдение и измерване, както процесите по документиране на информация и 

т.н.  

Стандартът дава подробна и изчерпателна информация за всички аспекти, 

свързани с управление на системата за качество, вкл. за мерките, 

несъответствията и коригиращите действия, които е необходимо да бъдат взети 

под внимание. Стандартът е основен и приложим за всеки тип организация и с 

пълна сила може да бъде внедрен в областта на образованието. 

Международната организация по стандартизация, отчитайки, че 

образованието е не само основно право, но и част от устоите на обществото и 

всеки е заинтересован от качеството на предоставяните образователни услуги, 

предлага нов стандарт ISO 21001 [8]. Това е обусловено от факта, че резултатите 

от образователния процес невинаги могат да се гарантират, но образователните 

институции биха могли да помогнат много, за да стимулират ученето и да 

гарантират очакваното ниво на качество от обучаемите. С цел една 

образователна организация да отговори по-ефикасно на техните потребности и 

да допринесе за по-добри резултати от обучението е обсъден и създаден 

Стандарт ISO 21001 Educational organizations – Management systems for 

educational organizations – Requirements with guidance for use (Образователни 

организации. Системи за управление на образователни организации. Изисквания 

с указания за прилагане). Това е стандарт за система за управление, който е 

приведен частично в съответствие с изискванията на ISO 9001:2015 за системи за 

управление на качеството. Стандартът предлага общ инструментариум за 

управление на специфичните образователни организации, целящи да подобрят 

своите процеси и да отговарят на потребностите и очакванията на тези, които 

използват техните услуги. Стандартът може да помогне на образователните 

институции да съгласуват ефективно дейността си със своята мисия и визия и да 

предлагат по-персонализирано обучение. Ползите биха били не само за 

обучаемите, но и, благодарение на подобрените процеси и въведената система за 

тяхното усъвършенстване с времето, за педагози, родители и други 

заинтересовани страни, които също ще се възползват от настъпилите резултати. 

Потенциалните ползи за образователната организация при внедряване на 

система за управление на образователни организации (EOMS) въз основа на 

стандарта са: 

 по-добро съответствие на целите и дейностите с политиката 

(включително мисия и визия); 
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 засилена социална отговорност чрез осигуряване на приобщаващо и 

справедливо качествено образование за всички; 

 по-персонализирано обучение и ефективен отговор на всички учащи се 

и по-специално на учащите със специални образователни потребности, 

дистанционното обучение и възможностите за учене през целия живот; 

 последователни процеси и инструменти за оценка за демонстриране и 

повишаване на ефективността и ефикасността; 

 повишаване на доверието в организацията; 

 средство, което позволява на образователните организации да 

демонстрират своята ангажираност към ефективни практики за управление на 

образованието; 

 култура за организационно усъвършенстване; 

 хармонизиране на регионални, национални, отворени, патентовани и 

други стандарти в международна рамка; 

 разширено участие на заинтересованите страни; 

 стимулиране на върховите постижения и иновациите. 

Краткият преглед на стандартите за управление на системата за качество в 

образованието показва, че съществуват инструменти, методики, правила, които 

дават възможности и чрез внедряването им се осигурява ефективен и ефикасен 

образователен процес.  

 

V. Основни проблеми 

Могат да бъдат очертани няколко групи проблеми, свързани с качеството 

на образованието:  

 

 Неясна нормативна уредба, липса на държавен образователен стандарт 

за качество на образованието и съответна наредба, която да го регламентира; 

 От една страна, много на брой институции са ангажирани с осигуряване 

и контрол на качеството в образованието, имат разписани функции и 

задължения, но от друга – отговорността е неясна. 

 Различни мнения по отношение на определянето на качеството в 

образованието, критериите и индикаторите за оценка, не се отчитат очакванията 

и потребностите на всички заинтересовани страни, погрешно разбиране на 

понятията „равни възможности“ и „еднакво“ образование за всички,  

 Съществува не напълно отговаряща на съвременните изисквания 

образователна система: остарели програми, несъобразени с динамиката на 

възникване на нови професии и специалности; слабо използване на 

възможностите на неформалното образование; недостатъчно развита система на 

приобщаващо образование за деца със специални образователни потребности и 

малцинства; недостатъчни връзки с бизнес структури и гражданския сектор, 

късна професионална ориентация. 

 Няма внедрена система за управление на качеството, формална 

ангажираност от страна на висшето ръководство, наблюдава се създаване на 

мерки и политики, без реално съответствие на конкретни цели и начини за 

проследяване, подобряване и премахване на несъответствия. 
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 Открояват се нереалистични очаквания за голяма и самостоятелна роля 

на образователната система при формирането на възпитание, ценности и 

култура. 

Явна е необходимостта на национално ниво да се определи качеството в 

образованието, и то като измерима величини, която характеризира едновременно 

системата и как тя реагира на променящите се реалности с цел удовлетворяване 

на разнопосочните обществени и индивидуални образователни потребности и 

процесите, които протичат в нея, и по-конкретно оптимизиране в най-

съществените ѝ направления – управление, образователна среда и услуги, 

преподавателски практики и квалификационни форми, мониторинг. 

Задължително условие е да се осъществява прецизното измерване и 

управление на качеството в образованието чрез подходящи индикатори и 

утвърждаването в практиката на системи за контрол и управление, базирани на 

стандартизация и планиране. Това ще позволи освен да се отчетат протичащите в 

нея процеси (чрез стандартите), а така също ще позволи управлението им чрез 

полагане на нови цели, релевантни в контекста на образователната институция. 

Има приоритетни области, в които е наложително да се управлява 

образователното качество чрез планиране и стандартизация: 
 управление на образованието – създаване на стратегия за развитие на 

средното образование с поглед към 2030 г., която дефинира националните 

образователни цели и определя политики, чрез които тези цели ще бъдат 

постигнати; създаване на работеща система от индикатори, чрез които да се 

наблюдава в пълнота функционирането на системата с възможност да се 

обновяват и допълват с цел по-прецизно измерване; въвеждане на 

стандарт/система за управление на качеството в образователна среда; активна 

работа и въвличане на всички заинтересовани страни, създаване на рейтинг, въз 

основа на показателите за качество.  

 образователна среда – утвърждаване в практиката на системи за 

планиране, чрез които националните образователни цели се осъществяват на 

местно и училищно ниво; проучване на функционалността на учебните 

програми, документацията и учебниците и в каква степен те отговарят на ДОС; 

оценяване на ефективността на училището; разумен баланс между 

стандартизирани и нестандартизирани методи за оценяване на образователните 

постижения; насърчаване на иновативни преподавателски и оценителски 

подходи; иновации и дигитализация в средното образование. 

 педагогически персонал – осъществяване на реална атестационна 

процедура, изграждане на квалификационна система и система за 

възнаграждения, която мотивира учителя да се развива професионално и да 

прилага нетрадиционни методи за преподаване и оценяване; формиране на 

политики, съобразени с тенденциите във възрастовия и квалификационния 

статус на учителската колегия; 

 постоянно наблюдение – превръщане на оценяването в цикличен 

процес, състоящ се от периодично измерване на основни параметри на 

образователната система, анализ на резултатите, формиране на образователни 

политики, чиято ефективност за подобряване на качеството се установява чрез 

нови измервания и управление на рисковете и възможностите. 
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ПОСТАНОВКАТА И ДИШАНЕТО КАТО ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

ПРИ СВИРЕНЕТО НА КАВАЛ 
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POSTURE AND BREATHING AS MAIN ELEMENTS IN PLAYING 

THE KAVAL 
 

Vladimir S. Velichkov 
 

 

ABSTRACT: The purpose of this publication is to make a brief overview of some basic 

techniques and methods for mastering proper breathing and posture, as necessary for 

beginners and more advanced students. By clarifying the medical and musical pedagogy terms, 

concepts from the theory and methodology of studying the kaval can be explained here, in 

connection with the different degree of musical training of the readers. 

   

KEY WORDS: breathing techniques, breathing methods, types of breathing, the role of 

breathing 

 

 

Постановка и видове дишане при кавала 

Трудът е съзнателна и целенасочена дейност, чрез която човек претворява 

природата, създава и твори блага, чрез които осигурява съществуването не само 

на отделния човек и на неговото семейство, но и на цялото заобикалящо го 

общество. Трудът е проява на човешка мисъл, съзнание и дейност. Той е строго 

съобразен с професията, която човек упражнява и бива най-различен. За неговото 

осъществяване се изисква напрежение – първо, на целия организъм и, второ, на 

определена група мускули и системи. Съобразно естеството на труд биват 

ангажирани различни системи, т. напр.:  

- умствен труд – при този труд се ангажира централната нервна система, 

изразходва се голямо количество нервна енергия и минимално количество 

мускулна.  

- обратно пропорционален на умствения е физическият. При него се 

изразходва голямо количество мускулна и по-малко количество нервна енергия.  

Има дейности, които изискват както голямо мускулно, така и нервно 

напрежение, като например музицирането. При свиренето на кавал се изисква 

както физическо, така и умствено натоварване. Така е и при свирене на всички 

духови инструменти. Съобразно с натоварването, продължителността на свирене 

става за сметка на изразходване на енергия и износване на тъканите. То е 

особено силно в ония системи, които са пряко свързани с извършването на 

работата – белите дробове при свирещите на кавал. 

Всяка една професия, всеки един труд носи в себе си предпоставки и 

опасности от професионално заболяване. За да се избегнат тези предпоставки, 

борбата с професионалното заболяване трябва да се води още от началото на 

периода на обучение на младия кавалджия. Колкото по-правилно е усвоен 
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начинът на дишане, толкова е по-малка опасността за здравето и професионално 

заболяване на изпълнителя. 

Видове дишане 
По въпроса за дишането при свирене на духови инструменти и начина на 

обучение в правилно дишане е писано малко. В медицинската литература не се 

говори за начина, по който трябва да се диша при свирене на духови 

инструменти и как трябва да се обучават начинаещите кавалджии в правилна 

постановка на дишане. Като се вземат предвид анатомо-физиологичните 

особености на дишането, то бива няколко вида: 1/ гръдно; 2/ диафрагмено; 3/ 

смесено. 

1. Гръдно дишане е характерно при жените. То е приложимо и при 

кавалджиите за изсвирване на къси и силни фрази.  

2. Диафрагмено дишане се използва за по-дълги фрази с пеещ характер. 

При този род дишане участие взема само диафрагмата, но не може да се 

осъществи поемането на достатъчно количество въздух за възпроизвеждане на 

по-дълги фрази в различни динамически нюанси и щрихи. 

3. Смесен тип дишане. При този род дишане участие взема както 

диафрагмата, така и гръдния кош. Осигурява се възможно най-голям обем 

въздух, белите дробове работят с пълен капацитет и се постига желаната от 

изпълнителя продължителност на фразата. Този тип дишане осигурява най-много 

въздух при вдишване и най-много при издишване. Като се изхожда от 

физиологията на дишане и като се вземе предвид, че смесеният тип дишане 

осигурява най-добър приток на въздух, от една страна, и от друга, че 

диафрагмата, коремната стена и гръдната мускулатура са силни мускули на 

издишване, може да се заключи, че смесеният тип дишане най-добре осигурява 

необходимото количество въздух за възпроизвеждането на звука при свиренето 

на кавал. Силата на диафрагмата и коремната стена са от голямо значение за 

фазата на вдишване и издишване и осигуряват необходимия въздух на 

изпълнителя на кавал за неговата въздушна вместимост на белия дроб. Въпросът 

за усвояване на типа дишане при свиренето на кавал трябва да намери важно 

място във всички детски музикални школи, музикални училища и висши учебни 

заведения, където се изучава тази дисциплина. Усвояването на дишането при 

свирене с инструмента трябва да стане в процеса на обучение. Необходимо е 

учащият да овладее точно начина на правилно дишане, за да се избегне 

износването на белия дроб и предотвратяване на нежелани заболявания. 

За развитие на техниката на диафрагмено дишане трябва да се има 

предвид, че дишането е функция, която е свързана с целокупната функция на 

организма и че измененията на показателите на дишане са пряко свързани със 

състоянието на централната нервна система, с обмяната на веществата и 

кръвообращението. Упражняването на правилно дишане трябва да се извършва 

на фона на обща тренировка на целия организъм. Препоръчва се за такива 

тренировки ежедневно свирене с постоянно увеличаване на натоварването на 

различни тонове при различна динамика и различни пиеси. Трябва да се вземе 

предвид, че едновременно с усвояването на дишането, участие вземат 

движенията на пръстите и се изработват необходимите качества на 

мускулатурата около устата. Това е процес, който е твърде сложен и трудно 

усвоим. Лицевата мускулатура и тая на устните е волева мускулатура, 
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същевременно поддаваща се на тренировка. Редовните ежедневни съзнателни и 

упорити движения на тази мускулатура са в състояние за кратко време да 

изработят необходимите при свирене качества – сила, издръжливост, 

подвижност, гъвкавост. 

Увеличаването и намаляването на обема на белите дробове зависи от 

еластичността и разтегливостта им, както и от анатомичните съотношения, 

съществуващи в гръдния кош. При усилено дишане тези мускули се съкращават 

още по-силно и така издишването става по-активно. При това дишане стават 

активни и други мускули, подпомагащи дишането – коремната мускулатура. 

Вземайки тези фактори под внимание, се стига до заключение, че дишането 

играе важна роля за разтварянето на белия дроб и повишаване на капацитета му. 

При диафрагменото дишане белият дроб се разтваря повече в дължина, а при 

гръдното встрани. Следователно, за да постигнем и получим едно равномерно 

разтваряне на белия дроб както надолу, така и встрани – трябва да се диша 

смесено. 

При провеждането на целенасочени упражнения се постига синхронно 

действие на дихателната мускулатура и диафрагмата, вследствие на което се 

явява смесеният или гръдно-диафрагменият тип дишане. Чрез него се използват 

всички възможности на гръдния кош, белия дроб и виталния капацитет е много 

по-голям.  

В изследванията на К. М. Биков се споменава, че: „Двигателните неврони 

на дихателната мускулатура са волеви, което дава възможност до известна 

степен да се действа волево върху формата и ритъма на дишането” [2]. 

Вземайки под внимание тези факти, стигаме до заключението, че волевото 

въздействие върху дишането има голямо значение при свиренето на народния 

инструмент кавал. При спокойно дишане – вдишване и издишване, човек поема 

около 500 см2 въздух – това е така нареченият дихателен въздух. При дълбоко 

вдишване освен дихателния въздух, човек може да поеме от 1500-2000 см2 

въздух – това е допълнителен въздух. Обемът на най-голямото количество 

вдишан и издишан въздух се нарича жизнена вместимост на белите дробове. 

Добрата жизнена вместимост на белите дробове сама по себе си говори за един 

добре функциониращ дихателен апарат, еластична мускулатура на белия дроб и 

гръдния кош. Нормално за мъжете е тя да е от 3000 – 4000 см2. За регулирането 

на дишането при кавала е много важна връзката между дихателния апарат и 

кората на главния мозък. 

В изследванията на Ив. П. Павлов се казва: „дихателната система 

благодарение на връзката ѝ с кората на главния мозък изработва условни 

рефлекси както към мускулните движения, така и към дразнители, идващи от 

околната среда [3]. Това се отнася за свирещите на духов инструмент или в 

случая при свирене на кавал. Следователно ритмичната смяна на вдишване и 

издишване, както става при свирене на кавал, води до дразнения, които 

възникват в рецепторите на белия дроб и от там в кората на главния мозък, 

където с течение на времето се изработва условен рефлекс за време, а оттам по-

нататък той става траен двигателен навик. Този двигателен навик е от особено 

значение за духача – кавалджия. С помощта на този условен рефлекс свирещият 

на кавал ще може да предвиди какъв обем въздух, при каква динамика и щрих 

може да му стигне за изсвирването на дадена фраза. Постигайки този синхрон, 
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можем да говорим за висше майсторство в овладяването на кавалджийското 

изкуство. 

Ролята на дишането 
Свиренето на кавал, правилното звукоизвличане и удължаване на фразата, 

използването на различни тембри, регистри, щрихи и ефекти е съчетание на 

различни сили: дихателна – дишането на музиката, мускулни – ръцете, 

амбушюра, телодържането и инструмента, което го прави твърде сложно и 

трудно усвоимо. 

Кавалът е богат на възможности народен инструмент. Като се има предвид 

звукоизвличането, трябва да отбележим,  че въздухът, който се изразходва за 

една фраза, е голям като обем, но малък като налягане.  Естеството на свиренето 

е такова, че не целият въздух отделен от инструменталиста се използва за 

възпроизвеждане на тона. 

1. Половината от въздушния обем влиза в инструмента през наустника и 

чрез вибрациите се възпроизвежда тон. 

2. При инструментите от класическия оркестър като кларинет, обой, фагот 

и медните духови се изисква голямо напрежение и по-високо налягане на 

издухвания въздух, като своевременно въздушната струя е с по-малък обем. От 

този род класически инструменти единствено естеството на свирене и начина на 

дишане при флейтата е като на близкия ѝ родственик кавала. 

3. За изсвирването на една музикална пиеса са необходими повече 

вдишвания и издишвания /по-голям обем въздух минава през белите дробове/ за 

разлика, ако същата е изсвирена от кларинет.  

Ясно е, че само при гръдно или диафрагмено дишане не може да се 

възпроизведе ясен, уравновесен и темброво обогатен тон. Тези начини на дишане 

са еднообразни и менящи се понякога от въздействието на различни външни 

дразнители, което от своя страна води до монотонен и еднообразен тон или пък 

неритмичен и непостоянен звук. Силата на въздушната струя, с която се 

възпроизвежда звука, се явява издишаната от белите дробове чрез гръдния кош и 

диафрагмата въздушна струя. От нея зависи динамиката, тембъра, интонацията и 

изразителността на звука, излизащ от кавала. Ето защо дишането при свиренето 

на кавал коренно се различава от нормалното дишане, поради което изисква 

продължително и упорито усвояване. 

Един от проблемите на младите кавалджии е неравномерното издишване 

на поетия от тях въздух с цел възпроизвеждане на тон, даден пасаж или цяла 

пиеса. Този проблем изниква от това, че младите кавалджии или техните 

преподаватели не са обърнали внимание на правилния начин на вдишване и 

издишване. С цел по-бързо да бъде заучен нотния материал и усвояване на 

фрагментите се пренебрегва въпросът за дишането и за разсвирването преди 

започването на всеки урок. 

При уроците по кавал вниманието на инструменталиста е раздвоено на 

много страни. Той обръща внимание най-много на онези дразнители, които са му 

чужди – нотния текст и начина на изпълнение. На дишането се обръща малко 

внимание, което води до неправилно звукоизвличане, натоварване на белите 

дробове и бързо изморяване на организма. Разсвирването е задължително за 

всички инструменталисти и се прави затова, за да се загреят и раздвижат 
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пръстите, белите дробове и организма да привикнат към другия правилен режим 

на дишане; устните да улегнат към наустника на кавала. 

Първо под надзора на педагог, а после и самостоятелно инструменталистът 

трябва да се погрижи за постигане на едно добро и систематично обучение в 

своето развитие. За целта се започва  с прави тонове от ниския или средния 

регистър на инструмента, като кавалджията се стреми да постигне равномерно 

издишване на въздуха от началото до края на възпроизвеждане на тона. Слухът 

на изпълнителя е много важен фактор за постигането на този резултат. Със 

продължение на това разсвирване е препоръчително и удължаване на времето, 

през което този тон от инструмента звучи равно както темброво, така и 

динамически. Неопитните музиканти използват дълбоко и до край вдишване и 

издишване с използване на целия допълнителен и резервен въздух, което от своя 

страна води до преразтягане и загуба на еластичност на белия дроб. Затова 

винаги при изсвирването на даден тон или фраза е желателно да остава резервен 

обем от въздух в дробовете. 

При всеки по-висок тон се увеличава налягането в дробовете и интензитета 

на подаваното количество въздух. Обратно, при тоновете от средния и нисък 

регистър налягането е по-малко. Смяната на напрежението при издишване става 

съобразно височината на тона и динамиката. Взимайки под внимание тези 

фактори, може за се заключи, че за изсвирването на тонове и фрази от високия 

регистър или по-точно тонове от ІІІ-та и ІV-та октава при кавала, е необходимо 

голямо количество въздух под силно налягане, което от своя страна води до 

стесняване на фразата на изсвирване. 

Необходимо е да се отбележи, че тоновете от ІІІ-та и ІV-та октава в 

диапазона на кавала не подлежат на особени динамически отклонения и нюанси. 

Поради естеството на тяхното възпроизвеждане или по-ясно – пренадуването за 

тяхното звукоизвличане, не позволява на инструменталиста да изсвирва фрази в 

тиха динамика „р“. Дори средносилната динамика „mf“ е трудно постижима, но 

не е невъзможно нейното постигане чрез целенасочена работа. 

Колкото по-неопитен и несистемно обучаван е кавалджията в постановката 

на правилно дишане, толкова все повече се задълбочава проблемът с поемането 

на въздух за изсвирване на следваща фраза. Нефизиологичната постановка на 

издишване, за постигане на високи тонове, води до разстройване на ритъма на 

регулация на дишане и бърза физическа умора, което особено се забелязва при 

младите изпълнители. 

Издишването при звукоизвличането и изсвирването на една музикална 

фраза не се извършва равномерно и постепенно, а въздушната струя излиза с 

различна сила и напрежение. При изсвирване на музикални фрази често се налага  

издишването на  въздушната струя да се засилва, отслабва  или  да се задържа в 

зависимост от динамиката, щриха и апликатурата. За да се избегнат фалшиви 

тонове при произвеждането ѝ в различни динамики, се налага при самото 

разсвирване да се правят и следните упражнения: 

Упражнение 1: Тонът ми „е“ се изсвирва в различна динамика, като се 

следи да не повишава или понижава честотната характеристика при постигане на 

определената динамика. Това упражнение може да се прави на всеки тон от 

грифа на кавала, с цел уравняване на звука във всички динамики и регистри. 

Упражнение 2: Изсвирване на мелодия в различни динамики. 
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Упражнение 3: Изсвирване на интервали в различни динамики. Това 

упражнение може да се прави от всеки тон и да се изсвирва в различна динамика. 

Слухът на кавалджията е важен фактор, на който преподавателят трябва да 

обръща внимание за правилното и вярно интониране в различните динамики. 

Упражнение 4: Етюдите на проф. М. Василев и проф. Л. Досев са едни 

сложни и трудни за свирене произведения. При тяхното заучаване и правилно 

възпроизвеждане, музикантът може до съвършенство да овладее и приложи на 

практика всичките възможности на инструмента. За правилното изпълнение на 

този род упражнение е необходимо кавалджията да овладява паралелно с тях и 

музикално-теоретичните дисциплини, като солфеж, хармония и полифония, 

което е важна предпоставка за изграждането му като музикант изпълнител. 

Друг, не по-маловажен проблем при кавалджиите е този, че за 

музицирането на дадена мелодия не освобождават до край поетия от тях въздух и 

върху остатъчния те поемат ново количество. Това действие само по себе си е 

неестествено и води до прекомерно натоварване на белите дробове и ненормално 

високо налягане от набираното голямо количество въздух в тях. 

Медицинските изследвания на свирещи на класически дървени духови 

инструменти показват, че белите дробове се разширяват прекомерно в горните 

части, което се обяснява с това, че коремната преса усилено изтиква въздуха от 

долната част на белия дроб и го задържа в горната. Това неравномерно и рязко 

разтягане на гръдния кош и белия дроб се явява предпоставка за белодробни 

заболявания, които могат да доведат до снижаване капацитета на количеството 

въздух, с което кавалджията може да борави. 

За да се избегне този проблем, се налага при поемане на повече въздух 

отколкото е необходимо за изсвирване на дадена фраза, да се освободи част от 

излишния въздух през носа, преди вдишване на нова порция въздух. Поетият в 

излишък въздух води също до изгубване способността за нормално и регулирано 

вдишване, а това от само себе си води и до бърза физическа умора. 

Добрият изпълнител на кавал трябва така да умее да прецени количеството 

въздух, което му е необходимо за изсвирването на различните музикални фрази, 

че той да не свърши до края на фразата. Това се постига с дълга и упорита 

подготовка и упражнения за съчетаването на количеството поет въздух и 

разпределянето му при свирене. При музициране не бива да се допуска пълно 

изразходване на остатъчния въздух. При това действие изпълнителят губи 

възможността да контролира издишването, което води до загуба на 

изразителността на свирене. 

“Качеството на звука е тясно свързано с процеса на дишане – колкото 

по-плавно е издишването, толкова по-равен е звукът; колкото по-силно е 

издишването – толкова по-силен е звукът; колкото по-широко е издишването, 

толкова по-широк и пълен е звукът” [1]. Вдишването трябва да стане 

непосредствено преди започване на духането, без да се получава задържане на 

въздуха преди началото на свирене. Издишването трябва да започне веднага. 

Вдишването и издишването трябва да следват едно след друго без напрежение и 

паузи, както става в обикновеното дишане. 

В заключение може да се каже, че главна предпоставка за правилно 

вдишване и издишване е правилната постановка и правилното положение на 

гръдния кош. На тези неща педагогът трябва да обръща внимание от самото 
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начало на обучение и дори през следващите  етапи на работа с младите 

изпълнители. Изработването на новите дихателни навици и изграждане на 

двигателния навик при свирене на кавал може да стане по-бързо и лесно, ако 

предварително у ученика се изработи и тренира добре истинската и 

спомагателната дихателна мускулатура. Това от своя страна води до 

усъвършенстване на волевото дишане и умение правилно да се вдишва и 

издишва,  да се задържа издишването,  да се ускорява и намалява,  да се създаде 

умение за поемане на оптимално количество въздух.  

Така усвоена дихателната функция води до сформиране на траен 

двигателен навик – автоматизиране на дишането. Изработването на този 

двигателен навик създава фактори и предпоставки за увеличение възможностите 

и капацитета на дихателната система, което само по себе води до стабилно и 

изразително музициране. 
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ABSTRACT: This publication aims to provide a brief overview of some key aspects of the 

technique of playing the kaval for development and enrichment of its range and means of 

expression. It is designed for advanced kaval players who have already mastered the traditional 

techniques and skills of playing the instrument. New fingerings are shown, which are used in 

combination with a special way of using the air flow. They facilitate expanding the range of the 

instrument and extracting tones that were previously considered missing in the register of the 

kaval. Techniques concerning the production of double and triple tones are also discussed. 
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Допълнителна пръстовка  

Според Тодор Прашанов [4] диапазонът на кавала е от ре на малка октава, 

до ла на трета октава с липсващи тонове ре1 до2 до2 ре2. Този диапазон 

претърпява съществена промяна от свирачите на кавал, които разширяват 

тоновия обем на инструмента, като добавят нов гриф и технически похвати. 

Само малко изпълнители на кавал успяват да увеличат диапазона до тонове, 

смятани до момента за неизсвиряеми. Със създаването на Българско национално 

радио през 1924г. в ефира му започва да звучи народна музика, а и своевременно 

да се записва инструментална музика, изпълнявана от камерни групи. Начинът 

на музициране е бил с проста фактура, тъй като те са били самоуки и 

необразовани самобитни свирачи. Свирили са в унисон, тути, като 

акомпаниментът е бил възложен предимно на тамбурата. Най известни в този 

период са „Бистришката четворка“, която е първата концертираща и записваща в 

Националното радио група от предимно битови народни инструменти, създадена 

през 1936 г. След появата и в радио ефир се формират и нови групи, които са в 

същия инструментален състав.  

„Това търсене на виртуозност води след себе си самоцелно ускоряване на 

темпата, което скъсява произведението като време ”[2]. 
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„Угърчинската група“ и „Тракийската тройка“ създават предпоставка за 

една конкуретна среда на музициране, която е благоприятна за откриването на  

нови техники и прийоми на свирене. За звучността на кавала, неговите тонове и 

тонови регистри е уместно да приведем тук свидетелството на изпълнителя от 

Държавния ансамбъл за песни и танци Тодор Прашанов: “Този кавал (от “ре”) е 

характерен с ясната си, мека и светла звучност. В ниския регистър (наричан от 

кавалджиите “каба”) от ре1 и ре2 (границите са относителни) той звучи 

широко, тоновете му са плътни и с голяма звукова гъстота. В този регистър 

тракийските кавалджии свирят с особено майсторство. В ниския регистър 

трудно се извлича силен тон, защото въздушната струя се вкарва с повече сила 

в тръбата, а отворът на устните става по-широк и напрежението е по-

голямо. Не на всеки му се отдава да извлече нежни и приятни тонове в този 

регистър. Много красиво звучат тихите тонове в ниския регистър. В средния 

регистър от ре2 до ре3 тоновете се отличават с особена нежност и яснота. В 

него кавалджията свири с лекота… В този регистър кавалът най-добре се 

свързва с гъдулката, гайдата и тамбурата. Високият регистър от ре3 до ла3 

звучи ясно и светло. В него се свири с известно напрежение” [4]. 

Създаването на ДАНПТ „Филип Кутев“ (1951 г.) и новите подходи и 

търсения на авторите и инструменталистите, довеждат до съвсем нови и 

нетрадиционни похвати и прийоми в изпълнителската техника при свиренето на 

кавал. С цел да обогатят и развият диапазона на инструмента, да изнамерят нови 

тембри, динамики, щрихи и начини на звукоизвличане отделни 

инструменталисти откриват допълнителна пръстовка и положение на амбушура 

спрямо наустника на кавала. Те се оказват полезни  за изсвирване на тонове, 
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които в школите по кавал са обозначени като липсващи в грифа на инструмента 

[4].  

 

Във [1], [4], [3] се упоменава, че в хроматичния звукоред на кавала от тон 

ре има липсващи тонове, които са: до1 ре1 до2 до2 ре2. 

Феноменалният самобитен народен свирач Матьо Добрев от Стралджа, 

както и професионалистите кавалджии, завършили НУФИ–Котел: Теодоси 

Спасов, Константин Генчев, НУИ–Плевен: Владимир Величков и НУИ–Широка 

Лъка: Недялко Недялков, АМТИИ – гр. Пловдив, в своите търсения за 

усъвършенстване грифа на кавала са достигнали до нетрадиционни методи за 

извличане на тези „липсващи” тонове. Чрез дълга, упорита и целенасочена 

работа те са постигнали завидни успехи при звукоизвличането и 

интерпретирането на мелодии с така наречените „липсващи” тонове, като дори 

добавят в диапазона тон до1 . За изпълнението на тези тонове е необходим 

пълен синхрон между дихателната система, лицевата мускулатура (амбушура) и 

перфектното владеене на грифа на кавала. Немаловажен е и въпросът за 

мелодичния и хармоничен слух. С нововъведенията, които разширяват и 

дообогатяват диапазона на кавала в ниския, средния и високия регистър 

инструменталистите улесняват авторите и композиторите, които обработват 

народната ни музика в техните новаторски търсения. Това е предпоставка за 

създаване на нови възможности за разширяване на изразните средства и 

обогатяване  на музикалната картина в съвсем нов динамически аспект и тонов 

диапазон. Например при акомпанимент в народния оркестър е възможно 

изсвирването на акорди в групата на кавалите, в които са включени всички 

тонове от хроматичната поредица. Приносът на тези техники води до 

попълването на всички липсващи тонове при кавала, като го прави пълноценен 

хроматичен музикален инструмент. 

  Ето какъв е начинът за изпълнението на въпросните тонове. При 

извличането на до1  до2 е необходим добър синхрон на дихателните и лицеви 

мускули. До се получава с пръстовката на ре1,2, като се увеличи ъгълът на 

наустника спрямо устните и се намали интензитетът на подаване на въздух от 

белите дробове. Своевременно устните трябва да бъдат по-широко отворени. 

При този начин на изпълнение се получава звук, който се отличава с ниска 

динамика и е беден на обертонове. Слухът на изпълнителя е важен фактор, който 

играе важна роля за точната интонация. Правилното прилагане на гореописаната 

техника спомага да бъде избегнато повишаването или понижаването на тоновете. 

Неправилното й прилагане би довело до загуба на изразителността на 

изпълнението. 

Пример: За изпълнение на акорди и бързи мелодии в низходящо и 

възходящо движение тонът до1 до2 не е подходящ за изсвирване 

последователно на интервали било като основен или второстепенен тон на 

мелодически интервал. Бързата смяна на постановката на дишане, амбушюра и 

пръстовката би довела до неточно и фалшиво интониране. Приложението на този 

тон е подходящо за по-бавно сменящи се акорди и мелодии с плавна 

мелодическа линия в бавно и умерено темпо. Звучи само в динамика р, рр.  
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Тонът до2 в ниския регистър „каба” се получава по следния начин: 

всичките отверстия по грифа на кавала са отворени. Увеличава се ъгълът на 

инструмента спрямо устните и се увеличава капацитетът на подавания от белите 

дробове въздух. Начинът на извличане на тона позволява както изсвирване на 

акорди, така и изпълнение на безмензурни и бързи мелодии.  

Майстори кавалджии успяват да претворят бавни и бързи мелодии с 

участието на до2 в тоналности, при които не би било възможно интерпретирането 

на мелодията в ниския и каба регистър. При съпровод на народни певици 

уместно би било използването на тези регистри с цел постигане на цялостност и 

слятост между инструмента и гласа. Това спомага за обогатяване тембъра на 

кавала в ниския и средния регистър, като не се налага транспониране на 

мелодията октава по високо, така че да се загуби мелодическата линия. 

От естеството на възпроизвеждане на тона до2 се стига до заключение, че 

той не може да бъде изсвирен във всички динамически нюанси. Той звучи 

предимно в динамика mf и с изключения при големи майстори в р  и f. 

За получаване на ре1.2 не е необходимо някакво по-специално положение 

на постановката на амбушура или дишането. За този тон е важно положението на 

кутрето на дясната ръка спрямо отвора на кавала. Дупката трябва да е запушена 

наполовина, за да може да се възпроизведе този тон. 

Слухът на изпълнителя е от голямо значение за точното изпълнение. Някои 

кавалджии умишлено разширяват отвора с цел по-лесно произвеждане на тона 

ре1.2. 

Този тон е подходящ за изсвирване, като част от някакъв акорд в ниския 

регистър при съпровод на инструменти и певци, а също и за изсвирване на бързи 

пасажи и импровизации в тоналности, при които ре присъства в състава на 

тоновете от акорда. 

В ниския регистър кавалът придобива особено чувствена и емоционална 

звучност. Това богатство на тембъра е важно изразно средство. Всяка една 

народна мелодия може да се разпадне, ако кавалджията не е усвоил 

изпълнението на посочените тонове от ниския регистър. Неправилното или 

фалшиво изсвирване би довело до нарушаване на мелодическата линия 

(транспониране на мелодията октава по-високо) и до некомпетентна и 

непрофесионална реализация на цялостната звукова материя. 

За възпроизвеждане на тоновете от 3та и 4та октава от инструменталиста се 

изискват по-особени и специални познания за овладяването на кавала, както и 

по-специална настройка на позиция на дишане, амбушур и пръстовка. 

Упоменаването и обясняването на по-горните техники във връзка с изсвирването 

на тези тонове се прави с цел да се осигури лесен и понятен достъп на 

напредналите кавалджии за усвояване и прилагане на практика интерпретация на 

мелодии, включващи тези тонове. Изсвирването на високи тонове не се среща в 

песенния и инструменталния фолклор, но с навлизането на новите течения, 

новаторски и нетрадиционни търсения на автори и изпълнители, на съвременния 

авторски и обработен фолклор, често се налага с цел по-ярко да бъде 

пресъздадена музикалната картина, да се прескочат и трансформират рамките на 

традиционното свирене на кавал. 
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Тези тонове от 3та и 4та октава до скоро са били смятани за трудни или дори 

невъзможни за изсвирване в нотните издания и школите за кавал. За тяхното 

възпроизвеждане е нужна дълга и целенасочена работа от страна на учителя и 

ученика за овладяване на прецизно и точно изпълнение. Обучението трябва да е 

комплексно (прилагане техниката на дишане, положението на устните и 

пръстовката, която е от особена значимост) и постепенно (целящо да доведе до 

автоматизиране начина на изсвирване). Дихателният процес е много динамичен 

и свързан с големи натоварвания на диафрагмата и белите дробове. Кавалджията 

трябва да е усвоил до съвършенство дишането при всичките регистри на 

инструмента, за да може да насочи вниманието си към това интензивно и под 

високо напрежение издишване (пренадуване). В том втори “Българска народна 

музика” на Стоян Джуджев са описани степените на пренадуване в зависимост от 

регистрине на кавала.  

- от ре1 – до2 – надуване(нисък регистър “каба”),  

- от ре2 – до3 – пренадуване Іва степен (среден регистър),  

- от ре3 – ла3 – пренадуване ІІра степен (висок регистър).  

Следвайки този ред, трябва да се добави, че за тоновете, които надвишават 

ла3 като ла3  си3 до4 до4 ре4 ре4 ми4 сол4 се налага използването на 

пренадуване от ІІІта степен. Това е силно, интензивно и под високо налягане 

издишване, при което широчината на отвора на устните е много малък. 

Мимическата мускулатура трябва да бъде добре тренирана, силна и еластична, за 

да осигури желаното качество, изразителност и продължителност на звука. 

Единици изпълнители с много труд и воля са достигнали до положението с 

лекота и майсторство да свирят мелодии и арпежи, които включват тези  тонове. 

Изхождайки от естеството и начина на направа на инструмента, трябва да се 

добави, че и той е много съществен фактор, който благоприятства или усложнява 

и непозволява точното и вярно интониране при пренадуването от ІІІта степен. 

Майсторите, които правят кавали, са самобитни народни таланти. Техният 

майсторски усет за направата на инструмента се е предавал от поколение на 

поколение и не е съчетан с особени инженерни или измервателни уреди и 

техники. Неслучайно кавали, направени от различни майстори, звучат различно 

и имат нееднакъв за постигане от един и същ изпълнител на кавал тонов обем. 

Майсторите кавалджии са много взискателни към направата на инструмента, от 

който до голяма степен зависят богатството на обертонове, пъргавината на грифа 

и диапазонът. Инструментът трябва да звучи еднакво добре в нисък (каба), 

среден и висок регистър. Най-известни и търсени сред инструменталистите са 

кавалите, направени от майсторите на народни инструменти от Стралджа – Жечо 

Ангелов, Габрово – Кръстьо Димов, с. Камено, Бургаско – Стоян Иванов и 

Хасково – Веско Хасабалиев. 

Изработените от тях кавали имат желаните от всеки кавалджия тембър и 

възможности за извличане и достигане на височини и нетрадиционни ефекти, 

които допринасят за обогатяване техниката на изпълнителското изкуство при 

кавала. 

Двойни тонове  

Според  [1], [4], [3]  авторите описват кавала, като аерофонен монофоничен 

инструмент. С навлизането във века на информацията и приобщаване и търсене 
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на нови, нетрадиционни за инструмента звуци, малцина майстори кавалджии в 

процеса на работа за дообогатяване на инструмента, с цел да го доближат до 

класическите, правят открития, които предоставят съвсем нови полета на 

музикална изява. На кавал вече могат да бъдат изпълнени двойни тонове, 

обособени в хармонични интервали кварта и квинта, октава, както и няколко 

двойни тонове, които звучат хармонически на малки секунди, тонове и мелодии, 

при които единият тон е изпят, а същевременно другият – изсвирен. Възможно е 

дори да се използва и полифоничен похват, при който две различни мелодии 

звучат едновременно. С помощта на нови похвати при звукоизвличането с 

голяма доза достоверност кавалджията може да имитира звука на кларинета, 

флейтата и гайдата. 

Тези нововъведения в изпълнителското изкуство откриват нови хоризонти 

за изява на инструменталиста солист и оркестрант, които подчертават и 

обогатяват стила на кавалджията, което е характерен белег за всеки музикант. 

Двойните тонове са характерни за класическите духови инструменти 

(флейта, тромпет, цугтромбон, корни) и са използвани от музикантите в джазови 

творби и импровизации с цел да бъдат показани пълните възможности на 

изпълнителя и инструмента. Това са два или три тона, които звучат 

едновременно от един инструмент, постигнати от музиканта чрез особена 

настройка на амбушура и издишването. Възможно е да бъдат изпълнени дори 

отделни тонове, които са в секундово съотношение и със специална пръстовка. 

Тези тонове рядко се използват от кавалджиите, което се дължи на трудността 

при тяхното звукоизвличане, но използването им в откъси от музикални творби 

или импровизации   внася нов драматичен и темброви нюанс, което от своя 

страна допринася за дълбока чувственост и изразителност на музициране. 
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OPPORTUNITIES FOR IMPLEMENTATION OF THE COMPETENCE 

APPROACH IN TEACHING IN MATHEMATICS IN FOURTH GRADE 

THROUGH PROJECT WORK 

 

Gabriela N. Kirova 
 

 

ABSTRACT: This article presents the possibilities for realization of the competence 

approach in the teaching of mathematics in the fourth grade. Working on a project is one of the 

most successful ways to develop key competencies in students. It is related to group work and 

implementation of independent research activities. Through project work, communication skills, 

skills for working with Internet sources, presentation skills are developed. The whole activity is 

subordinated to the possibilities for composing and solving text tasks with the collected data. 

The knowledge of the fourth grade students enriched and expended. 

KEYWORDS: mathematics, fourth grade, competence approach, project work  

 
Тази статия е разработена с финансовата подкрепа на проект, договор 

№ РД 08-153/05.02.2020 г., на тема: „Предизвикателства на компетентностно 

ориентираното образование“ на ШУ „Епископ Константин Преславски“.  

 

 

В новата учебна програма по математика за ІV клас в България в сила от 

учебната 2019–2020 година са заложени за развиване у учениците редица важни 

компетентности като: „търсене, събиране и обработване на информация при 

съставяне на текстова задача“, „моделиране на практически ситуации с числа и 

аритметични действия“, „моделиране с математически модели на конкретни 

житейски ситуации чрез съставяне на текстови задачи с три и повече 

пресмятания или на числови изрази от събиране, изваждане, умножение и 

деление“, „извличане на информация от различни източници (от илюстрации, от 

чертежи, от таблици, от конкретен дидактичен материал, от текст, от измерване, 

от интернет и пр.)“, „използване на съвременни ИКТ за онагледяване, 

презентиране и решаване на задачи“, „търсене на информация (данни) от 

интернет за съставяне на математическа задача“, „самостоятелен подбор на 

данни за изготвяне на учебен проект“, „разработване, записване, реализиране и 

оценяване на тематични проекти, в рамките на които се прилагат, надграждат и 

формират знания от учебното съдържание по математика и други учебни 

предмети“ [8]. Това дава основание да се правят нови научни разработки в 

областта на компетентностно ориентираното образование, за да се подпомогне 

учебно-възпитателната практика и конкретната работа на началните учители. В 

своя публикация Н. Цанев твърди, че „Проектното обучение намира все повече 
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място в учебната работа, защото така се решават разнообразни задачи, най-често 

свързани с проучване, формулиране на проблеми, провеждане на опити, 

моделиране, представяне на решения, обсъждане.“ Пак там той обосновава също 

„…Широко използване на принципа за интерактивност – съвременните 

информационни технологии предоставят големи възможности за взаимодействие 

на основата на комуникацията“ [6]. Според друг автор – Л. Алексиева – при 

работата по проекти в начална училищна възраст се формират презентационни 

умения, като тя конкретизира, че „...специфичната употреба на мултимедията 

включва развиване и упражняване на различни технологични и други основни 

умения, решаване на задачи и проблемни ситуации, разбиране на абстрактни 

математически и научни понятия, различни симулации в науката и математиката, 

манипулиране на данни, работа с отдалечен достъп и други“ [1]. По повод 

интегрирането на информационните и комуникационните технологии в 

обучението, придобили огромно значение през 2019/2020 учебна година, И. 

Душков още през 2010 г. отбелязва: „Перспективите в обучението изцяло се 

базират на информационните и комуникационните технологии, на електронните 

образователни ресурси и най-вече на компютърната мултимедия“ [3]. В по-нова 

своя публикация същият автор представя резултати от свое експериментално 

обучение по математика с интегриране на мултимедия, при което достига до 

интересни изводи: „Позитивната тенденция от интегрирането на мултимедия в 

обучението, свързано с изучаване на математика, нараства с нарастването на 

класовете, като най-малко това проличава в първи, а най-много в четвърти клас“ 

[4]. Работата по проект в обучението по математика в четвърти клас, която ще 

бъде представена тук, е пряко свързана с развиване и усъвършенстване на 

дигиталната компетентност на учениците. За тази компетентност Н. Цанев казва: 

„дигиталната компетентност е ключова компетентност сама по себе си, но също 

така дава възможност за развиване на други компетентности от ХХI век, които 

не са свързани с ИКТ“ [5]. Работата по проекти има пряко отношение с 

актуалните методи и техники за активно учене. Както отбелязва в своя 

публикация авторката Г. Христова: „Целта на съвременното обучение е да 

ангажира възможно повече анализатори у обучаемия, чрез които да привлече и 

задържи неговото внимание, да доведе до по-висока мотивация и да направи 

така, че информацията да достигне до съзнанието и да бъде разбрана“ [7]. Л. 

Витанов застъпва мнението, че трябва да се включва използването на 

информационните и комуникационните технологии като важен компонент от 

активното учене, тъй като „те обхващат широк кръг от дейности, които 

подкрепят активното учене на малките ученици“ [2]. 

Може да се обобщи, че безспорен приоритет в съвременните 

образователни методи имат  тези за активно учене, в частност работата по 

проекти, включващи групови и индивидуални изследователски задачи за 

проучване и събиране на информация с помощта на информационно-

комуникационните технологии (ИКТ). От голямо значение за мотивацията на 

учениците от четвърти клас е темата на проекта – тя следва да кореспондира с 

техните интереси. Учебните проекти могат да бъдат краткосрочни, средносрочни 

или дългосрочни. Разработената и предложена тук концепция е за дългосрочен 

проект с времетраене 1–2 месеца на тема: „Математика в света около нас“ или 

„Европа – нашият дом“. Подходящ период за реализиране на проектните 
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дейности е вторият срок на четвърти клас, когато преобладаващата част от 

учебното съдържание по математика е овладяна. Финалът на проекта може да се 

осъществи под формата на тематично утро и да се обвърже с 9 май – Деня на 

Европа или със завършването на учебната година.   
Държавите – членки на Европейския съюз, са 27 (след излизането на 

Великобритания). За да се разделят по-лесно на групите ученици, може една от 

групите да получи задание за България, а останалите групи да си поделят 26-те 

останали държави. При проведена опитна работа със студенти от магистърска 

програма Начална училищна педагогика (за завършили други специалности) през 

учебната 2019/2020 година по факултативната дисциплина „Работа по проекти в 

обучението по математика“ държавите бяха групирани по 4 и подредени по 

азбучен ред по следния начин: І-ва група: Австрия, Белгия, България, Германия; 

ІІ-ра група: Гърция, Дания, Естония, Ирландия; ІІІ-та група: Испания, Италия, 

Кипър, Латвия; ІV-та група: Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия; V-та 

група: Обединеното кралство (преди гласуване на решението за излизането му от 

Европейския съюз), Полша, Португалия, Румъния; VІ-та група: Словакия, 

Словения, Унгария, Финландия и VІІ-ма група: Франция, Хърватия, Чехия, 

Швеция. За всяка от проучваните държави учениците могат да събират следната 

информация:  
1. Местоположение в Европа (съседни държави; дължини на границите); 

2. Площ на страната; 

3. Население на страната (мъже, жени); 

4. Националности – относителен дял на отделните групи националности, 

които живеят в страната (в брой); 

5. Официален език (езици) на страната (брой население, говорещо 

съответния език); 

6. Религия (и) – представители на различните вероизповедания (в брой); 

7. Столица – население  (ако има от различни националности –  в брой); 

населението на града и населението на прилежащите населени места (население 

в околностите на столицата). 

8. Разстояние от София до столицата на страната в километри (по въздух, 

по шосе); 

9. Трите най-големи (известни) града на страната (население, 

местоположение в страната); 

10. Национално знаме (А4 цветен принт, ламинирано); 

11. Национален химн (МР3, МР4); 

12. Национална носия (снимков материал – мъжка, женска); 

13. Национални ястия (рецептите за най-типичните национални ястия; 

кулинарна изложба); 

14. Природни забележителности (наименования на планини, реки, езера, 

море – височини на най-големите върхове, дължини на реки, площ на езера и 

т.н.); 

15. Архитектурни и други забележителности (световно известни 

паметници, дворци, музеи) 
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16. Най-известни личности (политически дейци, художници, композитори, 

музиканти, спортисти – биографични данни, съдържащи числови данни, факти, 

свързани с техни  произведения, любопитни факти, постижения и открития); 

17. „Добре дошли в …..(име на държавата)!“ – на съответния официален 

език (и транскрипция как се произнася). 

Всяка група си тегли под формата на жребий държавите, за които трябва да 

събере информация, свързана с множество числови данни. За финала на проекта 

учениците представят мултимедийни презентации, табла, албуми, кулинарна 

изложба, обличат се в характерни за съответните националности носии. 

Презентирането на известните (великите) личности за всяка една държава може 

да стане също по атрактивен начин, като учениците се дегизират като 

съответната личност и разкажат накратко за живота на своя герой. 

Важен елемент от работата по проекта е съставянето и решаването на 

текстови задачи по събраните числово изразени данни за отделните държави.  

По данните за дължините на границите на всяка държава се съставят и 

решават текстови задачи от вида сравняване по разлика (С колко километра 

границата между Словения и Хърватия е по-дълга от границата между Словения 

и Унгария?) или от намиране общата дължина на всички граници на една страна. 

С данните за населението на една държава може да се търси броят на жените или 

общия брой на населението. По данните за различните националности в една 

държава, както и с данните за броя на представителите на различните религии, 

лесно се съставят и решават задачи. С броя на населението на трите най-големи 

града след столицата в една държава могат да се съставят и решават редица 

текстови задачи. Разстоянието от София до столицата на всяка държава от 

Европейския съюз по въздух и по суша е основа също за съставяне и решаване на 

задачи. При представянето на всяка група на финала на проекта може да се 

пуснат кратки откъси от националния химн на всяка от проучените държави, а 

групите могат да подготвят ламиниран цветен принт формат А4 на националните 

знамена, които в Деня на Европа да бъдат окачени по подходящ начин в класната 

стая или да бъдат събрани в албум. При подходяща организация и с подкрепата 

на родителите на четвъртокласниците е възможно да се направи кулинарна 

изложба с типични национални ястия на проучените от учениците държави. 

Текстови задачи могат да се съставят, като се използват числовите данни в 

рецептите за такива ястия.  

Чудесна възможност за съставяне и решаване на текстови задачи 

предоставя информацията за природните забележителности на всяка държава – 

височини на планински върхове, дължини на реки, площ на езера и др. 

Информацията в интернет за архитектурните забележителности и най-значимите 

исторически паметници на една страна съдържа редица числови данни като 

години и дати, свързани с тези забележителности, техни параметри (височини, 

площ и др.). 

Не на последно място по важност при работата по този проект е 

събирането на информация за най-забележителните личности на дадената страна 

от Европейския съюз – политически лидери, пълководци, политици, учени, 

музиканти, композитори, певци, художници, спортисти, архитекти и мн. други. С 

данните от биографичните справки на тези личности, както и с дати, свързани с 
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различни техни постижения, четвъртокласниците лесно могат да съставят и 

решават текстови задачи. 

Един възможен подход при работата по проект „Математика в света около 

нас“ или „Европа – нашият дом“ е всяка група в процеса на изследователската си 

работа и събирането на информация да подготви банка с числови данни, а в деня 

на финала на проекта да се проведе състезание между отборите за най-много 

съставени и решени текстови задачи по базите данни. 

Предложената тук идея за работа по проект в обучението по математика 

предвижда реализирането на широк набор интегративни връзки с учебното 

съдържание по други предмети. Интернет проучването, което ще бъде възложено 

на всеки ученик от класа, ще повиши в голяма степен дигиталната му 

компетентност. В хода на работата учениците ще работят с числови данни в 

таблици и диаграми – ще се научат да интерпретират графично представена 

информация. Изследователската работа на четвъртокласниците неминуемо ще 

доведе до сериозно разширяване и обогатяване на тяхната обща култура. 

Комуникативните им умения ще се развият при съвместната екипна работа по 

проекта. Финалното представяне на групите в края на проекта е свързано с 

реализиране на сериозни презентационни умения. С предвиждането на 

атрактивни дейности във финала на проекта като кулинарна изложба, 

драматизирано представяне на биографиите на някои бележити личности, 

математическо състезание и др. ще се повиши значително мотивацията на 

учениците и удовлетвореността от успеха. В тези аспекти се очертават  

предимствата на работата по проект в четвърти клас. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Училищната възраст (1. – 4. клас) е един от най-важните периоди във 

формирането на личността. През него настъпват редица промени в 

морфофункционалните, психологическите и двигателни функции на организма . 

Именно в тази възраст се изграждат основите на психическото и физическото 

здраве, развиват се двигателните способности, необходими за активно участие в 

различните форми на двигателна активност [2]. 

Физическата култура е базисно понятие на обособилата се през последните 

десетилетия теория на физическа култура. Физическата култура има връзки 

както с материалната, така и с духовната култура.  

Според Наредбата за приобщаващо образование, в сила от 27.10.2017 г., 

приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г., обн. ДВ. бр.86 от 27 октомври 2017г.: 

Чл. 3. (1) Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от 

потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, 

насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към 

създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във 

всички аспекти на живота на общността. 

(2) Приобщаващото образование е неизменна част от правото на 

образование и се реализира в съответствие с принципите в чл. 3, ал. 2 ЗПУО [6]. 

Децата със специални образователни потребности – (СОП) са пълноправни 

участници в образователния процес. Водещите цели на училищното образование 

са формиране на толерантност и уважение към правата на децата, учениците и 

хората с увреждания. 

„Необходимостта от повишаването на двигателната активност на 

учениците е приоритет на спортната и физкултурната дейност“ [7]. 
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Образованието на всяко дете в началното училище е преди всичко процес 

на възприемане и усвояване на предложената информация. Начинът, по който 

детето със специални образователни потребности 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, съществува 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. В 

контекста на съвременното компетентностно ориентирано образование е 

целесъобразно усвояването на информация по различните учебни предмети (и 

особено на учебния предмет, ключов за успеваемостта и по останалите предмети 

– обучението по роден език) да се осъществява в интерактивни образователни 

модели, разчитащи на ефективна и рефлексивна обратна връзка в 

педагогическата комуникация [3]. Задачата на съвременния 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 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 [8]. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

През 2016–2017 учебна година, във връзка с приемането и влизането в сила 

на новия „Закон за предучилищното и училищното образование“, започна 

поетапното въвеждане на нови учебни програми по всички предмети, изучавани 

в българските детски градини и училища. Новият „Закон за предучилищното и 

училищното образование“, беше обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 

от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 

105 от 30.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 

18.07.2017 г. [4]. 

Законът за физическото възпитание и спорта съществено повлиява в 

положителна насока за разработването на прогресивни и методически оправдани 

концепции и педагогически технологии за решаването като цяло на наболелите 

проблеми. 

Основна цел на педагога е редом с развитие на двигателните качества на 

ученика да повиши физическата и психичната устойчивост на децата, да създаде 

трайни интереси и навици за занимание със спорт. Ето защо ефективността на 

системата за физическо възпитание и спорт в училище в най-голяма степен 

зависи от постоянното повишаване на компетенциите както на учителите по 

физическо възпитание, така и на цялата управленска структура. Това налага 

актуализиране на позициите на държавните и обществени органи и организации 

за формиране сред децата и младежта на ценности и ориентации за съзнателно, 

позитивно отношение към укрепване на собственото здраве и физическо 

усъвършенстване [5]. 



217 

 

Литературния прочит за актуалността на проблемите, свързани със 

състоянието на физическата годност и двигателни възможности на детето, е 

причина за тяхното постоянно и многократно изследване. В тази насока 

съществуват резерви в ефективността на методите за възпитаване на двигателни 

качества за конкретни възможности и потребности на педагогическата практика 

[1].  

В съответствие със Закона, министърът на образованието и науката 

утвърждава нови учебни програми за всички класове: 

 Учебни програми за I клас в сила от учебната 2016/2017 година, утвърдени 

със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г. 

 Учебни програми за II клас в сила от учебната 2017/2018 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г. 

 Учебни програми за IІI клас в сила от учебната 2018/2019 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г. 

 Учебни програми за IV клас, утвърдени със Заповед № РД09-5778 от 

22.11.2017 г. [9]. 

Обучението в начален етап  е насочено към овладяване на  задължителните 

области на учебното съдържание – лека атлетика, гимнастика и спортни игри. 

Има и избираеми области на учебно съдържание – Плувни и водни спортове и 

туризъм, ориентиране и земни спортове.  Физическата дееспособност на 

учениците е във връзка с особеностите на изучаваното учебно съдържание. 

Поставя се основата на специална спортна образованост и се 

самоусъвършенстват технико-тактическите умения и навици и се развиват тези 

двигателни качества, които имат непосредствена връзка със спецификата на вида 

спорт, спортната дисциплина или двигателната дейност, избрани от ученика. 

 

ЦЕЛ на нашето изследване – да анализираме мнението на учениците от 1. – 

4. клас относно активността в часовете по физическо възпитание и спорт и 

предпочитани спортове в училище и извън него. 

ЗАДАЧИТЕ за постигането на целта бяха: 

 проучване на литературните източници и нормативни документи по 

проблемите на учебно-възпитателния процес; 

  анкетно изследване на мнението и отношението на учениците към 

активността в часовете по физическо възпитание и спорт и обучението; 

  обобщаване на изводи и извеждане на препоръки за подобряване на 

работата в училище. 

Необходимата инфрмация събрахме с помощта на педагогическо 

наблюдение, беседа и анкета с  20 ученици от 1., 2., 3. и 4.  Клас (11 момчета и 9 

момичета от ОУ “Свети свети Кирил и Методий”  – с. Александрово, община 

Ловеч и ОУ ”Васил Левски”, с. Малиново, община Ловеч.  

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Преди всичко е невъзможно с помощта на анкета да бъдат обхванати 

толкова много и разнообразни възлови въпроси за реализацията на  дейностите в 

часовете по физическо възпитание и спорт и оценяване постиженията на 

учениците със СОП . Без да претендираме за изчерпателност ще направим опит 

https://www.mon.bg/bg/1699
https://www.mon.bg/bg/1997
https://www.mon.bg/bg/1689
https://www.mon.bg/bg/2190
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да обобщим получените данни от анкетното проучване.  Анкетата съдържа 21 

въпроса. 

Социологическото проучване е с 11 момчета (55%) и 9 момичета (45%), 

всички със специални образователни потребности. Средната възраст на 

анкетираните ученици е 9 години. Местоживеенето на децата са село 

Александрово и село Малиново, намиращи се на територията на област Ловеч. 

Теглата на участниците са в диапазона 21 – 42 килограма, като средната стойност 

е 30,5кг. 

Тревожен е фактът, че 100 % от анкетираните деца съобщават, че имат 

заболявания.  

Важни за нашето изследване са отговорите на въпроса: Каква е 

активността Ви в часовете по физическо възпитание и спорт? 15 от учениците 

или 75% са на мнение, че участват съзнателно в учебния процес и определят 

своята активност като висока. 

Отчитаме, че предпочитаната област от учебното съдържание на учениците 

са спортните игри. Обичайно за тази възраст на момчетата е, че няма 

положителен отговор по отношение на заниманията по гимнастика.  

На въпроса –  Какви спортове практикувате в часовете по физическо 

възпитание и спорт ? – 30 % отговарят футбол, 20 % гимнастика, 25 % народна 

топка, 20 % скачане на въже и 5 % шах. Обеснението  на отговорите можем да 

свържем с това, че битува мнението, че в часовете, ръководени от учители – 

неспециалисти, предимно се играе народна топка. Заниманията с шах, които са 

включени в новите учебни програми, като избираема област на учебно 

съдържание, се препоръчват за лица с увреждания и са включени във формите за 

адаптирано физическо възпитание(АФВ). 

За съжаление на въпроса – Спортувате ли някакъв вид спорт? всички от 

запитаните ученици със специално образователни изисквания отговарят 

отрицателно. Следващия въпрос предоставя възможност децата да отбележат 

кой спорт практикуват и логично те нямат отговори.  

Желанията за спортна дейност, проучени със следващия въпрос, са 

представени графично на фигура 1. 
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ВЪПРОС 12 ПРОСЛЕДЯВА КАКЪВ СПОРТ 

УЧЕНИЦИТЕ БИХА ИСКАЛИ ДА СПОРТУВАТ. 

ЖЕЛАНИЯТА  НА УЧЕНИЦЕТЕ СЕ 

ПРЕПОКРИВАТ С ОТГОВОРИТЕ  НА ВЪПРОС 9. 

Футбол Борба Шах Гимнастика 15% Федербал Скачане на въже Карате 

Фиг. 1 

 

Въпросът – Знаете ли какво е влиянието на физическите упражнения върху 

здравето Ви?цели да отбележи информираността на учениците за ползата от 

двигателна активност. Със задоволство ще отбележим, че 80% от отговорите са 

положителни.  

Тревога буди това, че всички анкетирани деца не са запознати с болестта 

диабет. По-голяма част от тях – 90%, смятат, че не са с наднормено тегло.  

 От отговорите на поредния  въпрос става ясно, че 30 % от децата смятат  

футбола за най-добър спорт за тяхното физическо развитие; 15 % – плуването; 10 

% – бягане; 10 % – предпочитат волейбол; 10 % – гимнастика; 5 % шах;  5 % 

федербал и 15 % карате. От това можем да направим извод, че учениците със 

СОП имат предпочитания към различни видове спортът. 

60 % от учениците знаят какво е въздействието на спорта – укрепва 

мускулите, полезен е за здравето, трябва да се спортува, за да са здрави, а 40 % - 

не знаят защо е нужен спорта.  

На въпроса – Спазвате ли хранителен режим? с не са отговорили 100 % от 

децата. Не знаят какво означава словосъчетанието хранителен режим и след 

обяснение на значението пак отговарят с не.  
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В почивните дни 75 % от учениците са отговорили, че споруват / 

бягат, скачат, играят игри с топка/, а 25 % са отговорили, че не 

спортуват, а предпочитат да гледат телевизия и да играят 

компютърни игри. 

 

Фиг. 2 

 

  На въпроса за двигателната си активност през  почивните дни – 25 % 

предпочитат да играят футбол; 15 %  да се разхождат; 5 %  да танцуват; 15 %  да 

бягат и  15 % да  скачат (фиг. 2). 

Негативната тенденция–голяма част от свободното си време децата да играят 

компютърни игри и да гледат телевизия, личи в отговорите на 25% от 

запитаните. 

Като положителен момент можем да приемем, че 2/3 от учениците със 

специални образователни потребности считат, че за стимулиране  на физическата 

активност  трябва да има повече часове по физическо възпитание и спорт, но 

лошо е, че останалите 25 % нямат отговор.  

Със задоволство ще отбележим, че голяма част от участниците в анкетата 

имат потребност от спортните занимания в часовете, чувстват се удовлетворени 

и пълноценни при участието си в тях.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщавайки мненията на учениците от 1. – 4 . клас, ще отчетем 

положително отношение към учебния процес по физическо възпитание и спорт и 

желанието за повече часове на открито. В тези часове учениците със специални 

образователни потребности се чувстват пълноценни, непренебрегвани и 

удовлетворени. Много от тях с желание биха се включили в клубове по някакъв 

спорт/футбол, борба и т.н./, но за жалост в малките населени места липсват 

необходимите условия. 

Извънредната ситуация на виртуално преподаване не се прие добре от 

учениците със специални образователни потребности( СОП), защото те бяха 

лишени от любимите си часове и от живия контакт с останалите ученици и 

учителя.   
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АНКЕТНА КАРТА 

Училище_____________________________Клас ______ Роден(а) _______г. 

Указания: Правилният отговор отбележете с кръгче. На свободните отговори 

отговорете максимално изчерпателно.  
1. Вие сте?     Момиче/Момче  

2.  На каква възраст сте?  

3. В какъв тип населено място живеете в ? Град/Село  

4. Вашият ръст е?  

5. Теглото ви е?  

6. Имате ли някакво заболяване? Да/Не  

7. Каква е активността Ви в часовете по ФВС?  Висока/Слаба  

8. Какви спортове практикувате в часовете по ФВС?  

9. Какви спортове желаете да има в часовете по ФВС?   

10. Спортувате ли някакъв вид спорт?  

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=97877
../../Lenovo/Downloads/pril12_UP_10kl_FVS%20(4).pdf%20-
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11. Какъв спорт практикувате? 

Футбол/Тенис/Баскетбол/Волейбол/Колоездене/Карате/Фитнес/ 

Атлетика/Тенис на 

маса/Плуване/Туризъм/Танци/Борба/Самбо/Джудо/Хандбал/Ориентиране.  

12. Какъв спорт бихте желали да практикувате?  

13. Знаете ли какво е влиянието на физическите упражнения върху здравето Ви ? 

Да/Не  

14. Знаете ли какво е диабет? Да/Не  

15. Според вас имате ли наднормено тегло? Да/Не  

16. Кои спортове смятате, че са най-добри за вашето физическо развитие?  

17. Знаете ли какво е въздействието на спорта върху човека?    Да/Не  

18. Спазвате ли някакъв хранителен режим?  Да/Не  

19. Спортувате ли в почивните дни?  Да/Не  

20. Какво спортувате в почивните дни? 

21. Какво би стимулирало вашата физическа активност?  
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КЪМ ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЕТО “СОЦИАЛНА ГРУПА“ 

 

Георги В. Колев 

 

TO THE DEFINITION OF “SOCIAL GROUP” 

 

Georgi V. Kolev 

 

 
ABSTRACT: In modern social work the term "social group" is too often used and - 

unfortunately in most cases inaccurate. For this reason, the concept needs to be scientifically 

clarified in order to be used in its true sense. The social group is a basic type of social 

community, a real union of members of society at a certain time and place, who jointly perform 

one or one separate circle of public activities, based on which common group interests and 

value-normative system, group solidarity and sense of group identity. Each group is unique. It 

develops in its own way from its starting point and at its own pace. The context of the 

organization and society in which the group develops determines the nature and success of this 

cooperation. 

   

KEY WORDS: social group, social unification, dyad, triad, micro-society, activity, 

interaction, social conditions, group thinking, typology of groups, signs of groups, core, 

periphery 

 
Изследването е финансирано по проект "Стимулиране на международна 

мобилност на студенти и докторанти от специалност „Социални дейности“ – етап 

втори" № РД-08-156/05.02.2020 г. от бюджетната субсидия на Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“. 
 

 

В съвременната социална работа твърде често се употребява терминът 

„социална група“ и – за съжаление, в повечето случаи неточно. Поради тази 

причина се налага понятието да бъде научно осветлено, за да бъде използвано то 

в истинския му смисъл.  

Първата писмена поява на френската дума groupe, от която произтичат 

неговите английски и немски еквиваленти, се датира към 1668 г. Благодарение на 

френския писател Молиер, една година по-късно тази дума прониква в 

литературната реч [1, с.133]. 

Социалната група не е проста съвкупност от хора, обединени по формални 

или неформални признаци, а групова социална позиция, която заемат хората. 

Както пише Николай Тилкиджиев: „Социалната група е основен вид социална 

общност, реално обединение от членове на обществото в определено време и на 

дадено място, които съвместно изпълняват една или един обособен кръг 

обществени дейности, върху чиято база се формират общи групови интереси и   

ценностно-нормативна система, групова солидарност  и чувство за групова 

идентичност [2, с. 88–89]. 

За да отграничат социалната група от други човешки обединения, са 

писали редица социолози, като най-популярните от тях са: 
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Флориан Знанйецки – Социалната група се определя от него като един от 

типовете културни системи.  Той пише [10, с.126]: „Отделният човешки индивид 

принадлежи по правило към разнообразни социални общности и групи. Огромен 

брой социални действия се ограничават в рамките на отделна социална група, в 

която човек изпълнява социални роли, има една или друга позиция, има 

съответни права и задължения и т.н. Социалният живот на отделния индивид  не 

се ограничава в  рамките на определена социална група. Огромен брой социални 

действия на човека не могат да бъдат отнесени към която и да е от социалните 

групи, на които той фактически е член.“  

Според Макс Адлер [4, с.30] “Борбата между социалните групи се 

превръща в движеща сила на развитието на обществото“.    

Антонио Грамши смята, че [3, с.237]  „като активно същество, причастно 

към една или друга социална група или елемент от маса, човек действа 

практически“ [с.237, Г. Фотев]. 

Георг Зимел прави разграничение  между диадата и триадата като групи 

[9, с.234]: При групата, която се състои от две лица (диада), които се намират в 

личен контакт и непосредствени отношения Зимел обръща внимание на простия 

факт, че за съществуването на този обществен феномен са нужни двама души, 

докато за прекратяването на неговото съществуване е достатъчно един от 

двамата да се откаже от взаимодействие и лично контактуване. Ако към двойката 

контактуващи непосредствено лица се включи трето лице, настъпва качествено 

изменение на социалната форма и триадата представлява такава социална форма.   

Третото лице, което се включва във взаимодействието между двамата – 

всеки трети в групата, в това микрообщество, може да приеме ролята на 

посредник между останалите двама и по този начин да измени типа на тяхната 

стратегия. За осъществяване на свои интереси и цели един от тройката може да 

потърси сътрудничество с един от двамата в ущърб на третия; един от групата 

може да потърси конфликт с останалите двама, от което да извлече лична изгода; 

един от тройката може да играе ролята на арбитър при възникналия конфликт 

между останалите двама и т.н. [9, с.340]. 

При групи, които са съставени от повече от двама души, винаги 

съществува необходимост от посредници. Колкото по-голяма е групата, толкова 

по-необходими са формални правила за реализиране на взаимодействията. При 

по-големи социални групи възниква нуждата от специализирани социални 

органи, на които се делегират права и отговорности [9, с.340–341]. 

Диференциацията по социални позиции и взаимодействията чрез 

посредници водят до обезличаване на човешките отношения [9, с.341]. 

Според Хърбърд Блумър – в съчетанието на индивидуалните действия се 

изразява дейността на всяка група и може да се разглежда като колективно 

взаимодействие в степента, в която нейните членове действат по сходен или по 

един и същи начин. В дейността на групата може да има разделение н труда и 

съчетание на индивидуалните дейности [3, с.383]. 

Изходната концептуална схема на Джордж Хоумънс включва личностите, 

които образуват малката група и елементите на тяхното поведение – дейност, 

взаимодействие, чувства. [6, с.43]. „Ние имаме, казва Хоумънс, интуитивно 

понятие за група, но социологията не може да разчита на подобен род всъщност 

неясни понятия. Необходимо е групата да бъде ясно дефинирана. Определението 
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на групата означава нейното ограничение. Елементите на групата се намират във 

взаимна зависимост и образуват социална система, а всичко, което се намира 

извън границите на групата като социална система, което обгражда системата, 

обкръжението, в което групата съществува, представлява средата на групата. 

Отвъд границата на групата са физическите, техническите и социалните условия 

или среда, в която групата съществува. Вътрешната система има относителна 

самостоятелност. Тя се намира под въздействието на външната среда, но в 

същото време влияе върху средата и не се адаптира пасивно към нея. Групата се 

характеризира като вътрешна система, тъй като това, което се извършва в нея, 

отношенията на нейните елементи, не се определят рядко от външните условия“ 

[6, с.109].  

Карл Манхайм съотнася групата към груповото мислене. Той пише [7, 

с.3]: „Не хората изобщо мислят или дори изолирани индивиди осъществяват 

мисленето, а хората в определени групи са развили даден стил на мислене в 

безкрайна поредица от отговори на определени типични ситуации, 

характеризиращи тяхната обща позиция.“ Според него [7, с.88] „всички 

кофликтуващи групи и класи в обществото търсят определението на реалността в 

своите мисли и дела и не е чудно, че тя изглежда различно за всяка от тях.“   

Жорж Гурвич разработва една обширна типология на групите. По 

същество той разграничава: еднофункционални, мултифункционални и 

суперфункционални групи. По брой на членовете групите са: малки, средни и 

многобройни. По трайност те са: временни, трайни и постоянни. От гледна точка 

на социалното време се прави типизация по ритъм и т.н. Посочени са над 50 

критерия. Границите между групите не са и не могат да бъдат твърди. Гурвич 

обръща внимание на взаимното проникване, на неизбежна двусмисленост в 

определени моменти и т.н. [5, с.389–390]. 

Макс Шелер постулира, че [8, с.67] идентификацията на АЗ се предхожда 

от идентификацията на НИЕ в групата и знанието е немислимо извън социалните 

взаимодействия. Знанията, които притежават членовете на дадена група, според 

Шелер, както и възможността за тяхното взаимно разбиране, не са добавка отвън 

към групата като такава, те съ-изграждат човешкото общество.  

Кои са признаците на групата? В различни научни източници се сочат 

различни признаци. Тяхното представяне е следното: 

1. Наличие на вътрешна организация; 

2. Обща групова цел или дейност; 

3. Групови форми на социален контрол; 

4. Образци, модели на групова дейност; 

5. Интензивни групови взаимодействия; 

6. Чувство на групова принадлежност или членство; 

7. Ролева съгласуваност между членовете в общата групова дейност; 

8. Ролеви очаквания на членове на групата на един с друг. 

 

Съдържанието на понятието „социална група“ включва в себе си редица 

аспекти, които се явяват нейни основни свойства, а те са: 

1. Социална интеракция – активно комуникативно взаимодействие – 

вътрешногрупово и междугрупово; 
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2. Стигматизация – "етикетиране" на членовете, което признава 

членството в групата  и формира разпознаваем образ в масовото съзнание по 

характерни черти; 

3. Сигнификация – комуникация между членовете на групата, която се 

осъществява с помощта на особена знакова система, кодове, външна символика, 

ритуали и т.н. 

4. Хабитуализация – усвояване от членовете на групата на отделни 

социални позиции и формиране на установки, стереотипи, присъщи на дадената 

група – стил на живот, колективни привички, ежедневни навици и др. 

5. Идентификация – отъждествяване на индивидите с дадена група чрез 

противопоставянето „ние–другите“, с установяването на социални граници и 

механизма на социален контрол, кодекси и др. 

6. Колективна субектност –  социалната група се явява колективен субект 

на социално действие, социална активност, резултатите от които са социалните 

изменения и изграждане на система от социални връзки на различни нива и 

отношения с други субекти – социални групи, организации, общности, 

институти.  

Всяка действаща социална група има своя структура: ядро и 

периферия. 
Ядрото на групата е съвкупност от типични индивиди, които най-

последователно съчетават естеството на дейността, структурата на 

потребностите, нормите, нагласите и мотивациите, идентифицирани от хората с 

определена социална група. Поради това ядрото е концентриран израз на всички 

социални свойства на групата. Ако няма такова ядра – няма я и самата група. 

Периферия на групата – Това са всички останали членове на групата. 

Всеки от тях заема множество социални позиции. 

Функциите на социалната група са различни. Най-съществените от тях 

са: 

1. Социализация – само в група човек може да осъществи своето оцеляване 

и самовъзпитание; 

2. Инструментална функция – състои се в осъществяването на различни 

дейности в групата; 

3. Експресивна функция – състои се в удовлетворяване на потребността у 

хората от одобрение, уважение и доверие; 

4. Поддържаща функция – състои се в това, че хората се стремят към 

обединение в трудни за тях ситуации. 

В заключение следва да се обобщи следното:  

1. Всяка група е уникална. Развива се по свой собствен начин от изходната 

си точка и в свое собствено темпо. Груповата работа е резултатът от една задача 

и начинът, по който хората си въздействат един на друг и на задачата. 

Контекстът на организацията и обществото, в които се развива групата, определя 

естеството и успеха на това сътрудничество. 

2. Социалната работа с група, като един от класическите методи в 

социалната работа, има широк спектър на приложение в практическата социална 

работа. Социалната работа с група заема значително място в социалната работа, 

тъй като човешкият индивид се повлиява положително в контекста на групата и 

преживяванията в нея. Социалната работа като професия се фокусира върху 
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личността в рамките на нейното обкръжение. По този начин социалната работа 

не помага само на индивида да се приспособи към средата, но и на средата да се 

адаптира към нуждите, мечтите и целите на индивидите. Взаимовръзката 

индивид–група прави социалната работа с група особено ценен инструмент в 

практическата социална работа. 

3. Социалната работа с група е начинание за взаимна помощ, съюз на 

индивиди, които имат потребност един от друг в различна степен, за работа 

върху някакви сходни проблеми. Фокусът в груповата социална работа би могло 

да се каже, че е потребността на клиентите един от друг, както и от социалния 

работник, водещ групата, и изграждането и функционирането на отделния 

индивид чрез системата. 
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ABSTRACT:This paper addresses the current problems of technology and 

entrepreneurship education in primary school, related to the established practices and focus 

of teaching and learning in this subject. The subject of the research is technological training in 

the initial stage of primary education, and the subject - the opportunities for the formation of 

the so-called. "Soft exercises" in building key competencies initiative and entrepreneurship. 

In this study, we attempt to answer the following questions: 

1. How can primary teachers deliver such technology and entrepreneurship training, the 

results of which are related to soft skills building in the key competency initiative and 

entrepreneurship. 

2. What are the peculiarities of applying the individual and differentiated approach in 

technology and entrepreneurship education in elementary school for soft skills formation? 

A major method in our research is interviewing and interviewing. 

 

KEYWORDS: soft skills, key competency initiative and entrepreneurship, technology 

training and entrepreneurship, differentiated approach. 

 

В стратегията за учене през целия живот (УЦЖ), в точка 3.3.4. 

„Стимулиране на образование и обучение, съобразено с потребностите на 

икономиката и промените на пазара на труда“ като важен национален и 

образователен приоритет, е записано, че „Сред първите предизвикателства е да 

се насърчи придобиването от всички граждани на универсални ключови 

компетентности, като умения за учене, инициативност и предприемчивост, 

културна осъзнатост, както и т. нар. „меки умения” като умение за работа в екип, 

за вземане на решение, за разрешаване на конфликти и т.н. [4] 

Училището е призвано да развива способностите на всички деца. За 

осъществяване на ефективен процес на обучение е необходимо да се вземат под 

внимание особеностите на обучаемия. Според сега действащите правила в един 

училищен клас са събрани деца от една и съща възраст, на които се предлага 

учебен материал, съобразен със средното развитие на способностите им. Да се 

съобразят изцяло особеностите на мисленето на всеки ученик, свойствата на 

неговата памет, на отделните сетива, а също характера и волята му, не е 

възможно в рамките на учебния час. Дори за учениците от една и съща възраст 

посочените особености са твърде различни. Затова един и същ учебен материал 

от едни ученици се усвоява по-бързо, а от други - по-бавно. Това обуславя 

необходимостта от индивидуален и диференциран подход в обучението. 
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В настоящото изследване правим опит да дадем отговор на въпросите: 

1. Как началните учители  могат да осъществят такова обучение по 

технологии и предприемачество, чийто резултати са свързани с формирането на 

меки умения при изграждането на ключовата компетентност инициативност и 

предприемачество. 

2. Какви са особеностите на приложението на индивидуалния и 

диференциран подход в обучението по технологии и предприемачество в 

началното училище за формирането на меки умения? 

Основен метод в изследователската ни работа е анкетирането и 

интервюирането. На началните учители се задават въпроси, свързани с техния 

професионален опит. Въпросите са така структурирани, че дават информация за 

приложението на диференцирания подход в тяхната ежедневна учебно-

възпитателна работа. Акцент се поставя не толкова върху знанията на учителите 

за индивидуалния и диференциран подход, отколкото върху практическото им 

приложение. 

Като са използвани предимствата на електронните формуляри в Google, в 

периода от 01 февруари до 15 март, 2020 г. е проучен професионалният опит на 

начални учители от цялата страна. В анкетната карта всеки учител има 

възможност да представи както професионалния си опит, така също и 

отношението си към процеса на изграждане на ключовата компетентност 

инициативност и предприемачество и по-конкретно – формирането на т. нар. 

меки умения. Това отношение се установява от  отговорите на въпроси, в които 

имплицитно са включени проблеми, свързани с новостите в учебната програма и 

учебното съдържание на учебниците, с които изследваните лица работят, 

новостите в социалната практика и икономическо развитие.  

Резултатите от проучването се представят в проценти. Често те надхвърлят 

100%, тъй като на учителите е дадена възможност да посочат повече от един 

отговор. Различните възможности в отговорите дават по-ясна представа за 

различните вариации и комбинации в организирането на педагогическото 

взаимодействие, които учителите използват. 

Известно е, че една от деветте ключови компетентности от Европейската 

референтна рамка: „Инициативност и предприемачество“ в най-висока степен 

гравитира към технологичното обучение. Това е видно и от наименованието на 

този учебен предмет. Тази компетентност включва „…способността за действие 

в съответствие с благоприятни възможности и идеи и за тяхното трансформиране 

в ценности за другите хора. Тя се основава на творчество, критично мислене, 

способност за решаване на проблеми, инициативност, постоянство и умение за 

работа в сътрудничество с цел планиране и управление на проекти, които имат 

културна, социална или финансова стойност.“ [5] Съвсем логично е да се мисли, 

че би следвало да се очаква посочените от референтната рамка знания, умения и 

отношения да се съотнасят към зрелостта или поне към периода на приключване 

на средното образование. В учебните програми за начален етап би следвало да се 

направи трансформация, съответстваща на възрастовите особености на 

учениците. Така например развитието на способността за решаване на проблеми 

в обучението по технологии и предприемачество предполага на учениците да се 

представят различни проблемни ситуации, свързани с изработването на 

изделието. Така те биха имали възможност да формират и развиват т. нар. „меки 
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умения“ - за предлагане на идеи и търсене на целесъобразни решения. Това е т. 

нар. проблемно-базирано обучение, което изисква учениците да бъдат поставяни 

в активна познавателна и практическа позиция и в индивидуална или екипна 

форма на работа да търсят конструктивни решения. 

На изследваните начални учители предоставихме възможност да споделят 

опита си по отношение на изграждането на ключовата компетентност 

„Инициативност и предприемачество“ в свободен отговор. Най-често срещаните 

отговори на респондентите са свързани с: 

- Работа по проект, свързан с околната или социалната среда; 

- Осигуряване на условия за самостоятелно планиране, организиране и 

извършване на дейността от учениците; 

- Осигуряване на условия за избор на изделие, за предлагане на идеи и 

обсъждане; 

- Работа с родителите. 

Необходимо е да се отбележи, че въпреки недостатъчните дейности, 

предложени в учебната програма, учителите намират целесъобразни, подходи, 

методи и средства за изграждане на тази ключова компетентност. Може би 

техният успех в голяма степен се дължи и на учебното съдържание като едно от 

средствата за осъществяване на обучението. В тази връзка попитахме учителите 

в каква степен учебникът, с който осъществяват обучението по технологии и 

предприемачество, дава възможност всеки ученик да работи с индивидуален 

темп, да решава различни по трудност задачи. 

От графиката 

(Диаграма №6) се 

вижда, че по-голяма 

част от анкетираните 

лица (63%) споделят, 

че в средна степен 

учебникът, с който в 

момента работят, дава 

различни възможности 

за различните групи 

ученици. Една друга 

Диаграма 6. 
Изграждане на 

ключовата 
компетентност 

„Инициативност и 
предприемачество“ 

Диаграма 5. Изграждане на ключовата компетентност 

„Социална и гражданска компетентност“ 
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част от тях обаче (33,3%) твърдят, че учебникът, с който работят, във висока 

степен присъства диференцираният подход и се предлагат дейности за ученици с 

различни познавателни и практически възможности.  

Отново голяма част от изследваните учители (51, 9%) споделят, че в 

учебното съдържание, което използват, се предлага възможност учениците да 

изработват едно и също изделие с различна степен на завършеност. Тревожен е 

фактът, че 37% от респондентите казват, че в средна степен учебното 

съдържание предлага възможност за вариативност на изделието. Това означава, 

че само в някои 

теми учебно-

трудовата задача 

е диференцирана 

по степен на 

трудност. Ако се 

направи такова 

допускане, би 

следвало да се 

направи и 

предположение, 

че по някои теми 

учениците ще имат възможност за успех, а по други – не. Единадесет процента 

от респондентите (11%) споделят, че в ниска степен откриват диференциране на 

задачите в учебното съдържание, от което следва, че учениците в ниска степен 

ще изживяват радост и чувство на удовлетвореност. Радостен е фактът, че не 

учебникът, а учителят осъществява обучението по технологии и 

предприемачество. 

Попитахме изследваните начални учители в каква степен учебникът, с 

който работят, дава на ученика възможност за избор на: материали; организация 

на работа; предназначение на изделието. Според нас едно от най-важните 

условия за изявата на ученика като субект и поставянето му в активна 

познавателна позиция в процеса на обучение е осигуряването на възможности, от 

които той да избере онази, която съответства на неговите потребности, 

възможности и индивидуални особености. Единствено в такива условия 

ученикът чувства, че може да се изяви пълноценно, да вземе решение и да 

прецени какви действия да предприеме за постигането на целта. За съжаление 

едва 25, 9% от анкетираните педагози споделят, че във висока степен учебникът, 

с който работят, предлага възможности за многопосочен избор. Почти същият 

(25,9%) от респондентите посочват, че в ниска степен в учебното съдържание на 

учебника, който използват, е заложен някакъв избор. Най-голям е процентът на 

учителите (48,1%), които споделят, че учебникът, с който осъществяват 

обучението по технологии и предприемачество в средна степен предлага 

възможности за избор. Ако се направи преглед на различните актуални в 

момента учебници по технологии и предприемачество за начален етап, се вижда 

ясно, че в голяма част от тях учебното съдържание не е диференцирано по степен 

на трудност. Ако все пак се среща някаква форма на диференциация, то тя се 

открива в малка част от темите. В повечето случаи в новите учебници доминира 

работата по инструкция и образец и акцентът е поставен върху крайния продукт - 

Диаграма 7. Възможност за 

изработване на едно 

изделие с различна степен на 

завършеност 
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изработеното на изделие, вместо върху предлагането на идеи, намирането на 

различни творчески решения, личната изява на всеки ученик. Трябва да се 

съгласим, че изграждането на ключовите компетентности и развиването на 

качествата инициативност и предприемчивост изискват постоянство и 

непрекъснатост на процеса. Разбира се в технологичното обучение това се 

извършва посредством определена специфична учебно-трудова дейност. Но 

вместо формирането на умения за извършване на характерните за него 

технологични операции, би могло те да се използват като среда, средство за 

формирането и изграждането на нещо по-голямо и значимо като част от 

ключовите компетентности например характерните за тях умения. 

Накрая, но не по-важност, попитахме учителите в каква степен учебникът, 

с който работят, съдържа задачи и дейности, предполагащи изграждането на 

емоционалната интелигентност. Въпросът с разпознаването и владеенето на 

чувствата и емоциите напоследък занимава много учени като Д. Голман, С. 

Дейвид, Х. Гарднър и др. Счита се, че емоционалната интелигентност стои в 

основата на всички останали умения. Така например С. Дейвид споделя, че 

„гъвкавото себеусещане е крайъгълният камък на емоционалната пластичност.“ 

[3] Авторката на „Емоционалната пластичност“ и психолог в медицинския 

факултет на „Харвард“ счита, че от най-ранна възраст е нужно да учим децата да 

разпознават своите емоции и да ги назовават. Само тогава те ще могат да 

познават и емоциите на другите. Е. Василево също подкрепя тази теза, като 

казва, че „задача с изключителна важност е системно да помагаме на детето да 

разбира чувствата си, за да се учи да ги владее. Оттам – да реагира в 

съответствие със социалния контекст и да върви уверено към своето нравствено 

съзряване, така необходимо за цялостния му емоционален, психически, 

физически и интелектуален комфорт.“ [1] Целенасоченото емоционално 

възпитание е новост не само за България. В много европейски и западни държави 

се правят опити за създаване и интегриране на образователни програми, 

насочени към изграждането на емоционална интелигентност. Те разбира се 

сблъскват с натрупаната педагогическа предубеденост и недоверие, с утвърдени 

стереотипи, но на някои места по света правят съществен пробив в 

образованието и възпитанието на подрастващите.  

Обучението по технологии и предприемачество в начален етап е един от 

най-благоприятните учебни предмети, в които би могло успешно да се изгражда 

тази интелигентност. Така например всеки ученик желае да постигне успех и да 

изработи свое уникално изделие. Този процес понякога  е свързан с 

изживяването на положителни, а друг път – на отрицателни емоции. Всяко 

чувство има свои нюанси, а те от своя страна имат различни наименования – 

например чувството щастие има различни нюанси: радост, вдъхновение, 

приповдигнатост и др. От гледна точка на подпомагане личностното развитие на 

учениците е нужно да ги научим да разпознават и назовават тези чувства, за да се 

справят по-успешно с предизвикателствата в личен и социален план.     

Поради тази причина се поинтересувахме в каква степен учебникът, с 

който работят изследваните учители предполага възпитаване на емоционална 

интелигентност. Любопитство предизвиква фактът, че 40, 7% от изследваните 

лица споделят, че във висока степен техният учебник предполага изграждане на 

емоционална интелигентност. Друга част от учителите – 51,9% считат, че 
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учебникът, с който работят, в средна степен (някои теми) дава възможност за 

това. И накрая – 7,4% (една-две теми) от анкетираните педагози споделят, че 

учебникът в ниска степен предполага подпомагане на емоционалното 

преживяване и изразяване. Като се има предвид, че изграждането на 

емоционална интелигентност е новост в образователното пространство, 

процентът на учителите, отговори утвърдително, че откриват такива 

възможности в учебника е висок. От получените резултати от интервюто стана 

ясно, че в един от утвърдените учебници по технологии и предприемачество за 4. 

клас във всяка тема има специални рубрики за подпомагане изграждането на 

емоционална интелигентност. Учителите, според които в средна степен 

учебникът предполага възпитаване на емоционална интелигентност споделиха, 

че в някои от темите имплицитно е заложено например изграждането на емпатия. 

Това обикновено са темите, свързани с изработването на изделие за 

благотворителност.  Като имаме предвид, че дистракторът „средна степен“ сме 

обвързали количествено с „няколко теми“ от учебното съдържание, то може да 

се счита, че спорадичното изграждане на емоционална интелигентност не 

гарантира ефективни резултати.  

На фона на получените резултати от проведеното изследване могат да се 

направят някои изводи относно формирането на меки умения като част от 

ключовата компетентност инициативност и предприемачество: 

Първо: Въпреки че има нови учебни програми, все още във висока степен 

началните учители разчитат на традиционните методи на обучение и прилагат 

утвърдени практики за преодоляване на някои трудности, например при 

обучението на ученици с различни познавателни и практически възможности; 

Второ: Една част от изследваните лица използват индивидуалния и 

диференциран подход в обучението по технологии и предприемачество, но друга 

част от тях не използват предимствата му за преодоляване на трудностите в 

обучението на учениците; 

Трето: Формиране то меки умения като част от ключовата компетентност 

инициативност и предприемачество е продължителен и сложен процес, който 

изисква висока професионална компетентност и учене през целия живот. 

Изследваните начални учители в  повечето случаи следват указанията на 

учебната програма, в която предложените примерни дейности са крайно 

недостатъчни, особено за изграждането на тясно отнасящите се до 

технологичното обучение компетентности; 

Четвърто: Резултатите от проведеното проучване насочиха нашето 

внимание към една закономерност – в голяма степен учителите ръководят своята 

професионална дейност от насоките на учебното съдържание в учебника, с който 

са избрали да работят. Преодоляването на зависимостта от учебника и неговите 

насоки би следвало да извърви дълъг път към разбирането, че учебникът е само 

едно от средствата за осъществяване на обучението. Учителят с неговите 

компетентност и майсторство е този, който   подпомага личностното развитие на 

всеки ученик. 

Резултатите от проучването са основание за следното заключение: фактът, 

че в българското училище има учители, които прилагат индивидуалния и 

диференциран подход е радостен и обнадеждаващ.  По отношение на 

формирането на меки умения като част от ключовата компетентност 
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инициативност и предприемачество е логично да се мисли, че той е процес, 

който се осъществява бавно, защото трудно се преодоляват утвърдените 

стереотипи на мислене. Въпрос на бъдещи проучвания е по какъв начин 

началните учители повишават своята квалификация и реализират принципа 

„учене през целия живот“. 
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ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В 

БЪЛГАРИЯ 

 

Георги Ч. Сотиров, Нели Ст. Димитрова 

 

DEINSTITUTIONALIZATION OF SOCIAL SERVICES IN BULGARIA 

 

Georgi Ch. Sotirov, Nelly St. Dimitrova 

 
 

ABSTRACT: The present scientific work examines the deinstitutionalization in Bulgaria. 

Deinstitutionalization is a social reform that aims to completely change the model of social 

services in Bulgaria. This process called "deinstitutionalization" is not new. It is “a long and 

complex process, as it involves changing the lives not only of children, but also of people from 

vulnerable groups. 
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От 2000 г. България провежда целенасочена реформа в сферата на 

социалните услуги, която стартира първо в сферата на услугите за деца и след 

това премина и към услугите за другите възрастови групи. Реформата е насочена 

към деинституционализация и децентрализация на социалните услуги. От 

система на специализирани институции, предлагащи универсален отговор на 

различните потребности и проблеми на хората, се премина към създаване на 

социални услуги в общността, индивидуализиращи подхода и целящи 

интегрирането на уязвимите групи в социалните общности. 

От 2010 г. се изпълнява и Националната стратегия ”Визия за 

деинституционализация на децата в Република България”, която очертава 

политическия ангажимент за реформа в системата на грижа за децата и 

семействата. В този контекст процесът на деинституционализация е насочен към 

създаване на среда и политики за развитие, социално включване и участие на 

всички деца. За изпълнението на тази национална стратегия са приети два 

последователни плана за действие през 2010 и през 2016 г. С последния 

актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия 

за деинституционализацията на децата в Република България“ се цели закриване 

на всички институции за деца в страната [4].  

Деинституционализацията е социална реформа, която цели цялостна 

промяна на модела на социалните услуги в България. Този процес, наречен 

„деинституционализация“, не е нов. Той е „дълъг и сложен процес, тъй като се 

отнася до промяна на живота не само на децата, но и на хора от уазвимите групи.  

В Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

България“е предвидено ясно: „Деинституционализацията е процесът на 

заместване на институционалните грижи за децата с грижи в семейна или 

семейна среда в общността, не се ограничава до децата, напускащи институции. 

Това е процесът на предотвратяване настаняването на деца в институции, 
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създавайки нови възможности за деца и семейства да получават подкрепа в 

общността, и се осъществява на много нива “ [4, с. 3]. Както пише Р. Михайлова 

[2]: "Големите образователни институции и домове винаги са били заклеймявани 

от отрицателна стигма. Понятията "дом" и "деца от домовете" често се свързват с 

изоставянето на деца от престъпни младежи. По този начин децата изпитват 

чувство, което е различно, ограничено и отхвърлено. " 

Процесът за деинституционализация на услугите за възрастни и особено за 

хората с увреждания също е застъпено в Националната стратегия. Дългосрочната 

грижа предвижда изграждане на достъпни и качествени услуги в общността и в 

домашна среда, които да осигурят възможност за социално включване на хората 

с увреждания и възрастните хора и същевременно да имат превантивна роля по 

отношение на институционализацията на тези лица. Сериозен акцент в нея е 

поставен върху деинституционализацията на грижата за хора с увреждания и 

възрастните хора, развитието на услугите в домашна среда и подкрепата на 

семейства с повишена отговорност към грижите за зависими членове на 

семейството. Насърчаването на взаимодействието между социалните и здравните 

услуги, включително и развитието на иновативни междусекторни услуги, както и 

прилагането на интегриран подход, също са сред приоритетите в Стратегията, 

както и създаването на по-ефективен механизъм за финансиране на 

дългосрочната грижа и постигане на устойчиво нарастване на финансовите 

средства за услуги в общността и в домашна среда.  

За нейното изпълнение е приет план за действие, който е с хоризонт до 

2021 г. За периода на неговото действие са определени конкретни цели, с които 

да се постави нужната основа за реализиране на процеса на 

деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора и 

изграждането на алтернативна подкрепа в общността чрез предоставянето на 

качествени и достъпни услуги за дългосрочна грижа. Поставените конкретни 

цели са насочени и към създаване на условия за независим живот и включване в 

общността, в съответствие с чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората 

с увреждания.  

Планът за действие за Националната стратегия „Визия за 

деинституционализация на децата в България“ [5] представя това, което ще 

проведе тази деинституционализация, а именно: осигуряване на правото на 

децата на семейна среда и достъп до качествени грижи и услуги според техните 

индивидуални нужди. Специфичните подцели са: 1) законодателно регулиране, 

финансиране и осигуряване на персонал на широк спектър от услуги за деца и 

семейства в общността, надграждайки най-добрите практики и привличайки 

иновативни подходи; 2) увеличаване на капацитета в системата за закрила на 

детето чрез ясно дефинирано и ефективно разпределение на правомощията и 

отговорностите на закрилата на детето, доставчиците на услуги и осигуряването 

на адекватен професионален капацитет за ефективната работа на системата; 3) 

закриване на 137 институции за деца в рамките на 15 години от приемането на 

документа; 4) избягване настаняването и отглеждането на деца от 0 до 3 години в 

жилищни грижи от всякакъв вид след реформата. Планът за действие [5, с.15] е 

разработен за реализиране на визията с цел „предотвратяване настаняването на 

деца извън техните семейства“ и „създаване на нови услуги ... индивидуално 

ориентирани към нуждите на всяко дете и неговото семейство и по-високи 
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качество на грижата". Новият план представя концепции за разработване и 

финансиране на национални проекти по ДИ, както и карта на услугите, които да 

бъдат изградени и разкрити в периода. („Приеми ме 2015“ – продължение на 

проекта за развитие на приемната грижа „И аз имам семейство“ от период 2010 – 

2015 г. – е единственият проект, който е пряко и непрекъснато продължение на 

проектна дейност от предишния планов период). Планът предвижда през 2020 г. 

вече да няма институционална грижа за деца в страната. 

Деинституционализацията е образно затваряне на големи институции – 

различни сираци, където децата уж се грегират. Но нови алтернативни услуги за 

деца – център за настаняване от семеен тип за временно настаняване; кризисен 

център; преходно жилище; защитени жилища и други. по особен начин 

възпроизвеждат структурата на по-големите институции, правейки ги по-малки. 

Те също така се управляват от директори и техният персонал включва педагози и 

социални работници като по-големи домове. Единственото указание в тази 

характеристика са малкият брой деца, които ги обитават и които са в домове, 

оборудвани така, че да приличат на семейни жилища. Т.е. децата отново са 

сегрегирани [1]. 

В една от монографиите си Р. Михайлова пише за изолацията на децата в 

„големите домове“, но по същество тя се отнася до „малките домове“, които са 

определени като алтернатива на институционалните грижи: „Изолацията в 

домовете и тяхното събиране на групи често води до отчуждение от света. По 

този начин могат да възникнат дефицити в областта на комуникацията и 

емоциите" [2, с.25]. 

Така наречените „Алтернативни услуги за деца“ също са институции, 

които са минимизирали модела на големите домове. Затворени в по-малко 

пространство, в домашни условия като семейно жилище и общуване с по-малко 

деца, децата също са разделени по определени признаци: икономически, с 

умствени и физически увреждания, претърпели насилие и др. 

Ситемата за социални услуги в България се базира главно на чужди модели 

за деинституционализация на деца в неравностойно положение. За да се 

продължи този процес, трябва да се разгледат подробно повече практики и 

модели, съществуващи в света, но те да са подходящи за българските условия. 

Изучавайки институционалните деца и институции в своя монографски раздел 

„Нагласи на персонала на системата за закрила на детето“ [2, стр. 58–75] Р. 

Михайлова твърди, че самите основни участници в деинституционализацията – 

служители на Държавната агенция за закрила на детето и служителите в 

съществуващата „Защита на детето“ имат съмнения относно перспективата за 

деинституционализация. Освен това не трябва да се вижда аритметика на 

съществуващите институции и децата, настанени в тях. Дори с оглед на тежката 

икономическа ситуация в страната трябваше да запазят някои детски 

институции. Лайтмотивът, че децата им са сегрегирани, съответства на 

сегрегацията на децата в т.нар. „Алтернативни“ социални услуги за деца. 

В заключение може да се каже, че деинституционализацията в България се 

придържа към затварянето на големи домове, където се смята, че децата са 

разделени и не получават социализация в по-широката палитра, която получават 

други деца, израснали в семейства. Така наречените „Алтернативни услуги за 

деца“ също са институции, които са минимизирали модела на големите домове.  
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ABSTRACT: Working with children with visual disorders is aimed at developing 

teamwork skills, skills for communication, ability to empathize positive emotions with others 

and manifestation of confidence and strive for success. This leads to preparation, social 

orientation and successful adaptation in school and later in life. 
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Изследването е финансирано по проект "Традиции и иновации в предоставянето 

на социална услуга" № РД-08-157/05.02.2020 г. от бюджетната субсидия на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. 

 

 

Чрез зрителния анализатор човек получава най-пълна и точна информация 

за признаците на предметите и явленията – цвят, форма, големина, разположение 

в пространството. Посредством зрението си ние можем да контролираме своето 

положение в пространството и действията, които извършваме. В развитието на 

детето зрителното възприемане играе изключително важна роля, защото 

благодарение на него то опознава света. В зависимост от степента на зрителните 

увреждания се различават два основни типа дефицитарно развитие, характерни 

за групите на слепите и слабо виждащите деца. 

Слепотата е явление, при което напълно отсъстват зрителни усещания или 

е съхранено светоусещане и незначително остатъчно зрение, които са 

недостатъчни за естествената жизнена дейност на индивида.  

Нарушенията на зрението, характерни за слабо виждащите, представляват 

различни степени на недостатъчност на неговата острота, на коригираното око. 

Специалните зрителни протези позволяват на децата от тази категория да 

получават непосредствена представа за обектите и явленията от обкръжаващата 

ги действителност. Групата на слабо виждащите деца е междинно звено между 

нормално виждащите и слепите индивиди. Поради намалените си зрителни 

възможности тези деца не могат да се справят с темповете и изискванията в 

масовите училища, което затруднява обучението им там. Те не са и за училище 

за слепи, тъй като имат известно зрение, ориентират се в пространството и могат 

да извършват известна зрителна работа. При тях зрението си остава основното 

средство за възприемане. Ето защо се налага те да бъдат отделeни в специална 
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категория, при отделни условия на обучение, в отделни класове или в училища за 

слабо виждащи. 

Слабото зрение не е причина за изоставане на децата в интелектуално 

отношение. При по-специални грижи и възпитание под контрола на специално 

подготвени педагози такива слабо виждащи деца могат да получат подготовка, 

която по нищо да не се различава от тази на нормално виждащите, и при 

правилна социализация да заемат своето място в живота. Възпитанието на слабо 

виждащите деца от предучилищната възраст се провежда в детските градини 

заедно с другите деца, като се отчитат индивидуалните особености на слабо 

виждащите деца. При тези от тях, които имат високо късогледство и някои други 

очни заболявания, не се разрешават игри, свързани с физически напрежения и 

различни движения на главата и очите. 

Като цяло развитието на слепите и слабо виждащите деца протича по 

същите закономерности, които са характерни за хората с нормално зрение. Това 

е така, защото висшите форми на тяхната отразителна дейност като логическа 

памет, мислене, реч и т. н. не са нарушени. Това спомага за доброто усвояване на 

учебния материал, развитието на някои специфични способности (музикални, 

художествено-словесни) и умения, чрез които се постига известна компенсация 

на увреждането. 

Степента на изразеност на отклоненията в общото психическото развитие 

на децата със зрителни аномалии зависи от редица фактори, най-съществени от 

които са: възрастта, в която е настъпило нарушението, и степента на зрителния 

дефект. Значение имат и причините, патогенезата и протичането на болестните 

процеси, както и структурата на дефекта. Когато зрителната дисфункция е 

настъпила в по-късни периоди на онтогенезиса, развитите вече представи за 

света играят изключително важна роля в познавателната дейност на тези деца. 

Приоритетна е ролята на компенсаторните възможности на детето, често 

свързани с неговите личностни особености. Компенсаторните явления се отнасят 

предимно към развитието на слуховия, кожно-тактилния и двигателния 

анализатор. Емоционално-волевата устойчивост, интелектуалните възможности 

и социалната адекватност на тези деца са важни условия за ефективната им 

корекция. 

При незначителни зрителни нарушения (острота на зрението до 0,4) децата 

се обучават в условията на общообразователната система. По-тежките зрителни 

нарушения изискват специално обучение в училища за слабо виждащи. Слепите 

деца се обучават изключително в специални училища, където е създаден 

специфичен корекционен режим. Слепите хора при писане и четене използват 

релефната таблица на Брайл, а слабо виждащите с помощта на очила и лупи 

използват плоско-печатния шрифт на зрящите. Без съмнение за тези деца е 

необходима индивидуална селекция на стратегии за комуникация, чийто избор е 

пряко детерминиран от основните критериални признаци за систематизация на 

нарушението [2:13]. 

Регионалните центрове са държавни педагогически учреждения в 

системата на народната просвета. Такива има на територията на всяка област в 

страната. Те подпомагат успешното приобщаване на децата и учениците със 

специални образователни потребности в общообразователна среда. В тях се 

подпомагат деца, изпитващи затруднения в постигането на държавните 
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образователни изисквания за съответната група /клас/, като причините за това 

могат да бъдат различни: сензорно увреждане /зрително или слухово/, умствена 

изостаналост, физическо увреждане, езиково-говорно нарушение, множествено 

увреждане или обучителни трудности /дисграфия, дислексия, дискалкулия/. За 

съжаление статистиката показва, че броят на тези деца непрекъснато нараства. 

Приобщаващото им обучение в общообразователни детски градини и училища 

става посредством план за подкрепа. Така децата с проблеми растат и учат 

заедно с връстниците си и същевременно се подпомагат от специални педагози – 

един успешен модел, отдавна изпитан по света. 

В Наредбата за приобщаващото образование в сила от 27.10.2017 г., приета 

с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. и обнародвана в ДВ. бр. 86 от 27.10.2017 г. в 

Раздел I, чл. 73 е упоменато, че: „Оценката на индивидуалните потребности на 

деца и ученици, за които има индикации, че са със специални образователни 

потребности, се извършва от екипа за подкрепа за личностно развитие на детето 

или ученика, чийто състав включва психолог, логопед, ресурсен учител, а при 

деца и ученици с увреден слух или с нарушено зрение – и рехабилитатор на 

слуха и говора или учител на деца и ученици с нарушено зрение, учителите в 

групата в детската градина/класния ръководител и учителите, които преподават 

на ученика в училището. Оценяват се познавателно развитие, комуникативни 

умения, социални умения, физическо развитие, адаптивно поведение, психични 

реакции, семейно функциониране“ [6]. Крайната цел на оценката на 

индивидуалните потребности е да се получи профил на развитието на детето, 

включващ актуалните умения и затруднения [4:182]. 

За целта в чл. 102 е уточнено, че: „Институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование предоставят условия за равен 

достъп до образование за децата и учениците и чрез осигуряване на достъпна 

архитектурна и физическа среда, достъпност на информацията и комуникацията, 

достъп до учебните програми и учебното съдържание, разумни улеснения, 

технически средства, специализирано оборудване и специализирана подкрепяща 

среда, дидактически материали, методики и специалисти“ [6]. 

Достъпна архитектурна среда се осигурява чрез: 

 съобразяване на елементите на сградите и съоръженията със 

специфичните изисквания за различните видове увреждания; 

 общодостъпните помещения в сградите се свързват чрез подходящ 

маршрут. 

Специализирана подкрепяща среда се осигурява чрез осигуряване при 

необходимост на: 

 специализирана техника за ученици с нарушено зрение – брайлови 

машини, брайлови дисплеи, компютри със синтетична синтезаторна реч и други; 

 устройства за проследяване на погледа и специализиран софтуер за 

използването им, суичове, софтуер за управление на компютър с глас, 

алтернативни клавиатури и мишки за ученици с комплексни физически 

увреждания; 

 подходящи помещения за кабинети за рехабилитация на слуха и говора, 

за логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и за други специализирани 

кабинети; 
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 достъп за обслужване на деца и ученици с увреждания в останалите 

помещения (библиотеки, административни кабинети и други); 

 по предложение на екипите за подкрепа за личностно развитие на 

работни и игрови кътове за индивидуална работа или за работа на пода, както и 

кътове за почивка в класната стая или в стаята на групата. 

Достъпността на информацията и комуникацията се изразява в осигуряване 

на достъп до: 

 видовете средства за информация и комуникация (телефони, компютри, 

интернет и други); 

 информация за правата и задълженията на децата и учениците, за 

предлаганите дейности и програми за обучение и представянето им в достъпен 

формат; 

 познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, чрез 

осигуряване на разумни улеснения според индивидуалните потребности на 

децата и учениците; 

 мултимедийна образователна среда, специализирани софтуерни 

продукти, аудио-визуални средства, алтернативни форми за комуникация и за 

предаване на информация на деца и ученици с увреден слух и с нарушено 

зрение. 

Съвременното обучение на зрително затруднените покрива твърде много и 

разнообразни области и подготовка, свързани с ранното въздействие за 

намаляване или предотвратяване на вторичните увреждания, училищното 

образование, рехабилитацията и професионалната подготовка. От това 

произтичат и специфичните задачи в работата на ресурсния учител за 

подпомагане на зрително затруднени деца.  

Ресурсното подпомагане на зрително затруднените деца включва: 

 адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните 

потребности на децата; 

 осигуряване на помощни средства и технологии, подходящи обучителни 

материали и учебни помагала за пълноценно участие в образователния процес; 

 съвместна работа на учителите в групата в детската градина/ учителя по 

съответния учебен предмет и ресурсния учител при провеждането на 

педагогическата ситуация/урока; 

 терапевтична подкрепа на деца и ученици със зрителни затруднения; 

 консултиране на учителите по отношение на изграждането на 

подкрепяща среда в детската градина или училището и за осигуряване на 

ерготерапия, сензорна интеграция и други образователни ресурси за децата и 

учениците със специални образователни потребности; 

 осигуряване на обучение чрез алтернативни форми на комуникация; 

 обучение в полезни умения и подготовка за самостоятелен живот; 

 осъществяване на дейности в класната стая и в стаята на групата с цел 

приемане и приобщаване на децата и учениците със специални образователни 

потребности. 

 

В Таблица № 1 са представени общият брой деца със сензорни нарушения 

в област Шумен за три последователни учебни години: 2017/2018, 2018/2019 и 

2019/2020 г. 
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Таблица № 1 Брой на децата със сензорни нарушения в област Шумен по години 

№ По години 

 

Общ брой деца със 

сензорни 

нарушения 

Деца със 

зрителни 

нарушения 

Деца със слухови 

нарушения 

1. 2017/2018 14 4 10 

2. 2018/2019 17 6 11 

3. 2019/2020 23 7 16 

 

Учениците се обучават в масово училище и се подпомагат допълнително 

от рехабилитатор на слуха и говора или учител на деца и ученици с нарушено 

зрение. Общият брои на децата със сензорни нарушения към Регионален център-

Шумен за указания период е 54, от които 17 са със зрителни и 37 със слухови 

нарушения (показани са на Фиг. 1). 

 

слухови 
нарушения 

37

зрителни 
нарушения

17

Общ брой деца със сензорни нарушения в 
периода 2017/2020 година

 
Фигура 1. Общ брой деца със сензорни нарушения в област Шумен в 

периода 2017/2020 г.,  които са били подпомагани посредством интегрирано 

обучение 

 

В ресурсната група за подпомагане на зрително затруднени деца към 

Регионален център – Шумен се включват деца и ученици, които са 

слабовиждащи. В началото на учебната година се прави проучване относно 

отражението на зрителните нарушения върху учебния процес. Констатирано е, че 

бедният сензорен опит, ограничените представи, трудностите в ориентирането 

затрудненията при контрола на околната среда създават практически проблеми и 

изискват повече технологично време за обучение. При тези деца проблемът не е 

интелектуален, а технически. Това налага педагогът за работа със зрително 

затруднени деца в своята работа да използва много адаптирани дидактическите 

методи и средства, а с цел намаляване на  информационния дефицит при тези 

децата се използва и уголемен шрифт и релефни изображения. Въз основа на 

оценката на индивидуалните потребности в началото на годината се разработват 
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начини за прилагане в обучението на различни методи за корекция и 

компенсация на затрудненията, които произтичат от намаленото зрение. 

 

Таблица № 2. Брой на децата със зрителни нарушения в област Шумен през 

учебните 2017/2020 г. 

№ По години Деца със зрителни нарушения 

1. 2017/2018 4 

2. 2018/2019 6 

3. 2019/2020 7 

 

От посочените данни (в Таблица № 2 и Фиг. 2) ясно проличава фактът, че 

през посочените учебни години броят на децата със зрителни нарушение не 

търпи особени промени. Но въпреки това има известно нарастване в годините. 

Причините за това могат да бъдат много и различни. Някои от тях са: 

навременно откриване на проблема, правилното диагностициране и насочване 

към нужните специалисти за работа със зрително-затруднени деца. Осъзнаване 

от обществото на ползите от приобщаващото образование. 

 

4

6

7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2017/2018 2018/2019 2019/2020

бр. ученици 4 6 7

Брой ученици по години

 
Фигура 2. Брой на децата със зрителни нарушения в област Шумен по години 

 

При извършването на оценката на индивидуалните потребности на децата 

и учениците в началото на учебната година са използвани: чек-лист „Погледни и 

помисли“ за функционално зрение при зрително затруднените деца и ученици. 

Прилагането на теста позволява да се определят областите на зрителните умения, 

в които има нужда от обучение по зрително подпомагане. При диагностиката се 

използват: практическо ръководство „Основи на зрителната рехабилитация“; 

оценяване чрез чек-листове и интервюта, с цел да се установи равнището на 

наличните умения на зрително затруднените деца и ученици и индивидуалните 

им потребности от обучение по полезни умения. На база на получените 

резултати се разработва планът за подкрепа на детето или ученика, като се 

набляга върху приоритетните области от умения и се определят специфичните 

индивидуални подходи и стратегии на обучението. Защото „успешното и 
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целенасоченото развитие на детето може да се насърчава, ръководи и надгражда 

само ако се познават неговите индивидуални особености и възможности“ [1:174]. 

Формират се умения за зрително откриване и проследяване на светлинни 

източници, развитие на координация око–ръка и око–крак. Провеждат се 

консултации с учители и се дават съответните препоръки и насоки за адаптиране 

на ученика към учебната среда, определя се максималната полезност при 

използването на различни оптични средства. Провеждат се дискусии, свързани с 

дефинирането и класификацията на учебните методи. 

Зрително затруднените ученици се подпомагат през годината и в 

академичното обучение и в самоподготовката. Целта е детето да се приспособи 

към учебната среда и да придобие умения за самостоятелност. В работата си 

педагогът на деца с нарушено зрение прилага разнообразни адаптирани 

дидактически методи и средства. С цел намаляване и преодоляване на 

информационния дефицит и преодоляване на техническите трудности при тези 

деца и ученици се използват материали с уголемен шрифт, оптични средства, 

лупи, релефни изображения, поставки за четене, тетрадки с удебелени редове и 

др.  

Според категорията на зрителното увреждане децата и учениците в групата 

се подпомагат по специалните учебни предмети: зрително подпомагане, полезни 

умения и ориентиране и мобилност. Тяхната цел е да подпомогне цялостното 

развитие на децата и учениците с нарушено зрение, като се съдейства за 

компенсация на слепотата и слабото зрение и за формиране на умения за 

самостоятелен и независим живот. Могат да се изпълняват в индивидуална или 

групова форма на работа, съгласно плана за подкрепа на всяко дете или ученик 

със специални образователни потребности. Обучението по специалните учебни 

предмети се провежда от учители на деца и ученици с нарушено зрение, 

назначени в детските градини и училищата от регионалните центрове за 

подкрепа на процеса на приобщаващото образование. 

В часовете по полезни умения педагогът на деца с нарушено зрение работи 

със слабовиждащите ученици за усвояване на разнообразие от общи 

познавателни, всекидневни и социални умения като основа за бъдещ 

самостоятелен и независим живот. По този начин те се запознават със 

съвременни и разнообразни методи, многообразни средства и техники за активно 

изследване на предметите и явленията от околната среда, за измерване и 

сравняване на предмети, за развитие на пространствените представи и 

представата за себе си, за усъвършенстване на познанията за цвят. На всички 

ученици от групата се изготвя индивидуален план за подкрепа по полезни 

умения. Учебните часове съответстват на конкретните потребности на всеки 

ученик. 

В края на всяка учебна година се отчита при направената констатация от 

членовете на екипите, че при децата със зрителни затруднения има положителен 

напредък, формирани са полезни умения за постигане на по-голяма 

самостоятелност и независимост. 

В часовете по ориентиране и мобилност се изграждат умения за 

придвижване в пространството – в класната стая, в училищните коридори и 

извън сградата. Учениците усвояват техники за самостоятелно придвижване в 
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познато пространство /класната стая/ и техники за придвижване с виждащ водач 

– човек. 

Обучението на децата със зрителни затруднения е обвързано с много и 

разнообразни области и квалифицирана професионална подготовка, както и с 

ранното въздействие за намаляване или предотвратяване на вторичните 

увреждания, с училищното образование, с рехабилитацията и бъдещата 

професионалната подготовка на ученика. Това определя и специфичните задачи 

в работата на учителя на деца с нарушено зрение през учебната година. 

Чрез зрителното подпомагане децата се мотивират да осъзнаят своя 

индивидуален зрителен потенциал и възможностите, които предоставя относно 

активното подбиране, пресяване и интерпретиране на информацията от околния 

свят. В работата с тях се използват подходящи оптически средства и решаване на 

задачи от близки, средни и далечни разстояния. Учителят на деца с нарушено 

зрение подпомага зрително затруднените деца да открият при какви условия те 

най-ефективно могат да използват своето зрение – при какъв тип осветление, 

разположение на материалите, големина на шрифта и т. н. 

Децата и учениците със СОП се нуждаят от безусловната подкрепа на 

всички: ресурсен учител, логопед, психолог, родители, учители, съученици. През 

учебната година се работи за развитие на уменията за създаване на близки 

взаимоотношения, приятелства, взаимопомощ, толерантност и уважение между 

децата. Общуването е от особена полза за тези деца, защото им дава по-голяма 

социална самоувереност и ги прави по-отговорни.  

 

С цел подобряване работата на екипите е нужно: 

1. Да има постоянна връзка между различните специалисти, 

общообразователните учители да отделят повече време за осъществяването на 

тази връзка. 

2. В графиците да се предвидят повече екипни срещи и консултации. 

3. Да се планират прецизно необходимите ресурси за работа с децата със 

СОП. 

4. Да се взема мнението и на другите учители, които не са членове на 

екипа. 

5. Екипът да се събира своевременно и да решава назряващите проблеми 

преди настъпването на конфликтната ситуация. 

6. Да се отделя повече време за целенасочено наблюдение и корекционно-

развиващи дейности с децата от всички специалисти и учители в училищата и 

детските градини. 

7. Ресурсните учители да предоставят на членовете на екипа повече 

специализирана литература и методическа подкрепа. 

8. Специалните педагози и психолозите, членове на екипа, да организират 

повече екипни срещи с методическа цел. 

9. При необходимост инициативата за събиране на екипа да идва от самия 

учител на групата или класа за разрешаването на актуален проблем или казус. 

10.  Членовете на екипа да търсят съдействие от родителите и активно да 

ги включват в своята работа. 
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Обучението на децата със СОП е предизвикателство за учителите, за 

родителите на тези деца и за цялото общество. За да бъдат подпомогнати в 

процеса на приобщаване на децата със СОП през учебната година се провеждат 

ежедневни консултации с учителите от детските градини и училища, и с 

родителите, на които се обсъждат въпроси, свързани с образователните 

потребности, произтичащи от нарушението и увреждането на децата, развитието 

на речта, фината моторика, особеностите при усвояването на учебното 

съдържание – методите, техниките, похватите за усвояване на училищни умения, 

подходящите форми на изпитване и оценяване, моделите на общуване. 

Като цяло отговорността на педагога е голяма (без значение от факта дали 

е масов учител или специален педагог), защото той е „задължен да се съобразява 

с обективни дадености – учебни програми, цели, очаквани резултати; със 

субективни предпоставки – възможности, желания, интереси, мотивираност на 

децата, с които работи; специфика на възрастовите възприятия и речевата 

дейност – „наивнореалистично“ възприемане, по-беден житейски опит“ [3:384]. 

Родителите не трябва да забравят, че: „ детето не е умалено копие на 

възрастния. То има право да не знае и да не умее много неща“ [5:290]. Затова не 

трябва да поставяме децата в рамки и да изискваме от тях да изпълняват 

конкретни неща, по определен начин, който ние считаме за правилен. Напротив 

трябва да ги обичаме такива каквито са, различни, несигурни, търсещи, питащи, 

правещи грешки и т. н. 

Приобщаващото обучение е процес на признаване и удовлетворяване на 

многообразните образователни потребности на децата и учениците, насочени 

към изграждане на хармонична среда и към повишаване на качеството на 

образование чрез осигуряване на гъвкавост и вариантност както по отношение на 

структурата, така и по отношение на съдържанието на образователно 

възпитателния процес. Чрез него опитът на детето за възприемане и ориентиране 

в заобикалящия свят се увеличава. 

Приоритетите в образователната система последните години значително се 

промениха. В резултат на това се прилагат нови технологии и учебни стратегии, 

които са насочени към „необходимостта от подготовката на нов тип личност, с 

такива качества като адаптивност, мобилност, самостоятелност, креативност, с 

нестандартно поведение и висока степен на критичност, самоанализ, самооценка, 

самоконтрол и пр.“ [7:12–13]. Това ще доведе до обогатяване на знанията и 

представите на детето, както и на различни начини за взаимодействието му, чрез 

съчетаване на личния опит с организирано предавания опит от възрастните. 
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ABSTRACT: The article examines the forms of continuity for the preservation of 

Bulgarian traditional folk art. Bulgarian customs, rites, traditions, ceremonies are traced. The 

different types of folk instruments are considered. 
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Фолклорът е запазил митологичната представа за времето. То е 

фантастично, не търпи изменения, фолклорните герои не търпят промени в него, 

времевите граници не са непреодолими. Това е природно, а не събитийно време, 

време на хора, чиито теми на живот се определят от ритъма в природата. 

Напълно задоволително за тях било деленето на годината на сезони, месеци, дни 

и на по-големи отрязъци от денонощието, свързани с началото и края на 

трудовия процес, и с положението на слънцето: изгрев, залез, обед, следобед. 

Индивидуално време практически не съществува – то се слива със социално- 

цикличното време. Това време е време на повторението на прадедите. 

Спазването на традицията непрекъснато го възпроизвежда. То дори се 

персонифицира – всяко новородено означава повторение на име, (името, 

названието, думата винаги имат материална същност), постъпки, жизнен цикъл, 

характер на прародителя. Личният живот на индивида е строго определен от 

социалните изисквания – даже неговите възрастови промени се сливат в общия 

ритъм на живот и получават съответните знаци, символизиращи преминаване от 

една към друга възрастово- социална категория [3]. 

Според Генчев, Н. [2, с.111], “трагичните събития от 1396 г. променят 

коренно съдбата на България. Физическото унищожение на големи групи 

българи, насилствената ислямизация на част от населението, разрушаването на 

редица културни центрове са събития, чиито белези ще се чувстват векове наред. 

Липсата на авторско професионално творчество през периода ХV– ХІХ век води 

до разцвет на народните форми и жанрове, които от своя страна ще стимулират 

композиторите през ХХ-то столетие. А изолираността на България от 

общоевропейските културни процеси при определени условия ще се превърне в 

стимул за усвояване и съизмерване с техните ценности. “Тъмните векове” са и 

период на акумулиране на огромна духовна енергия, която в един момент ще 

избухне и ще осъществи превключването на българската култура към новото 

време”. 
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Съществена роля в този процес има източно православната религия. 

Наложено до известна степен насилствено, преди да узреят по естествен път 

условията за неговото възприемане, християнството в България никога не се е 

преживявало фанатично. По време на робството запазването на християнската 

религия означава запазване на народното самосъзнание и запазване на 

българщината въобще.  

Н. Генчев [2, с.112], пише, че “…историческата заслуга на грамотните 

люде в България през ранните векове на османското робство почти се изчерпва с 

усилията им да опазят старата книжнина и литература чрез преписи и нови 

редакции, да подновят богуслужебния фонд, да съхранят църковно утвърденото 

богатство, неунищожените от завоевателя образци на средновековната 

архитектура, живопис, иконопис и художествено майсторство, да поддържат 

жива българската грамотност. Смисълът на тези духовни усилия, проявени от 

близо две стотици монаси и попове в продължение на три века, в последна 

сметка се свежда до опазването на отечествената Христова вяра, а чрез нея – на 

историческата памет, до поддържане на народохристиянските битови и културни 

традиции, на българското народностно съзнание. Казано фигуративно, опазени 

са живи корените на българската култура, за да израства след време от тях, да 

набере сокове и сили и да осъществи своята историческа реализация 

новобългарската интелигенция”. 

Към началото на ХІІІ в. ситуацията в Османската империя започва да се 

променя. Задълбочаващата се криза води до редица опити за реформиране на 

стопанския и обществено-политически климат, което рефлектира върху всички 

сфери от живота на народите, включени в нейните граници [2, с.112] . 

Развиват се занаятите и манифактурното производство, активизират се 

търговските връзки с близки и по-далечни земи. Българското общество, 

сравнително еднородно в първите векове на робството, започва да се разслоява. 

Оформя се една, макар и не многобройна, прослойка от заможни българи, които 

пътуват извън границите на империята, изпращат децата си да учат в чужбина и 

подпомагат морално и материално първите стъпки на оформящата се 

новобългарска култура. Всички тези процеси протичат постепенно, понякога 

почти незабележимо, но макар и бавно, българите започват да излизат от своята 

изолация и да се “отварят” към Европа.  

Основната идея на Възраждането е процесът на национално 

самоосъзнаване и като пряко следствие – борбата за самостоятелна българска 

църква и в крайна сметка за национално освобождение. 

В България:  

- е разкъсана нишката с античността и с официалната средновековна 

култура; 

- страната е лишена от интелигенция и аристокрация, т.е. от носителите на 

културна традиция; 

- мъртъв е старобългарският език. Порутени са паметниците на старата 

цивилизация; 

- историческият спомен и устната народна култура пазят само смътни 

предания, които поддържат живеца на народното съзнание, усещането за 

принадлежност към една земя, към една народова общност, към една древна 

цивилизация.  
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Условно за начална граница на Възраждането се приема 1762 – годината, в 

която П. Хилендарски написва “История славяноболгарская”. За края на периода 

се отбелязва годината 1878, въпреки че някои от възрожденските културни 

процеси продължават да действат и в десетилетията след Освобождението. 

Изследователите на Възраждането отбелязват три вътрешни фази в неговото 

развитие: 

- Ранно Възраждане (края на ХVІІІ и начало на ХІХ в.); 

- 20-те – 50-те години на ХІХ в. (когато се развива движението за 

новобългарска просвета и започва борбата за отделянето на Българската църква 

от Гръцката патриаршия); 

- 50-те – 70-те години на ХІХ век–период, характеризиращ се с връхната 

точка на борбата за национално освобождение и с окончателното структуриране 

на възрожденската култура” [5, с. 41–44]. 

През Възраждането, когато се заражда българската фолклористика, 

задачата при събирането и изучаването на фолклора е да се излезе от 

регионалната затвореност, и ограниченост на фолклора, да бъде включен той в 

общото духовно, и политическо движение на епохата, да стане едно от 

средствата в борбата за национално самоосъзнаване, и за изграждане на нова, 

съответна на европейското развитие култура. В началото стремежът е към 

оттласкване от фолклора като културна система, към разчупване на неговите 

граници, към отричане на принципите, които го изграждат - всичко това в името 

на утвърждаването на новото време, и на възрожденските идеали. 

Осъзнаването на фолклора като духовно богатство, от една страна, и 

необходимостта той да бъде подчинен на новите изисквания на времето, от 

друга, става причина още тогава, през Възраждането, неговият синкретизъм да 

бъде разкъсан и разчленен за целите на научния анализ. Това разчленяване не се 

е усещало като недостатъчност от нашите възрожденци, тъй като всички те поне 

в началото на жизнения си път са били възпитани от фолклора и в този смисъл 

връзката им с него е била пряка, картината на действителния му живот е била 

пред очите им. Разчленяването не е било осъзнавано като недостатъчност и по-

късно, чак до най- ново време, поради голямата ценност, която се придава в 

науката от модерната епоха на тясната специализация и на детайлното проучване 

на материала, на класифицирането и раздробяването му в различни рубрики и 

"чекмеджета". 

Обичаят е стар, общоприет навик, установен по традиция и навлязъл 

дълбоко в бита на определен народ.  

Обредът е установен ред от действия, които придружават народните 

обичаи.  

Ритуал е дума, равнозначна на обред, и означава установен ред при 

извършването на обредни действия: церемония, церемониал. 

Според съветския автор Д. Угринович [1, с.36] обичаят може да се 

определи като стереотипен начин на човешка дейност, копиран от новите 

поколения. Той възниква в първобитната епоха, когато традиционните форми на 

предаване на културата господствуват в обществото. Обичаят е основният 

механизъм на предаване на трудовите навици на новите поколения. Той е важна 

форма на възпроизводство на социалните отношения и в непроизводствената 

сфера. В условията на капитализма сферата на действие на обичаите се стеснява 
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до известна степен. Традиционните форми на унаследяване и предаване на 

културата обаче не изчезват в обществото, включително и в социалистическото. 

Много стари обичаи, характерни за трудещите се, не загубват своето значение, а 

се преосмислят в новите условия. Те изпълняват нови важни възпитателни 

функции [1, с.37–42]. 

Според Д. Угринович [1], обредът е също традиционна форма за предаване 

на културата на новите поколения. Системата от специфични действия, наречена 

обред, се копира от всяко поколение. Той изисква строг стереотип на действие, 

неотклонно наблюдаване на установен ритуал. Главното различие между обреда 

и обичая се състои в това, че обредът включва в себе си не непосредствено 

целесъобразни, а символични действия. Неговата цел се явява не постигането на 

някакъв материален, веществен резултат, а формиране у участниците на 

определени обреди, представи, мисли, чувства и настроения. Обичаят може да 

премине в обред–маскиране, танци преди лов и т. н. 

Обредът е особен начин на предаване на новите поколения на определени 

идеи, норми на поведение, ценности и чувства. Той възниква тогава, когато няма 

писменост. Следователно елементите на духовната култура са могли да се 

предават на новите поколения само въз основа на непосредствените лични 

контакти между хората. 

В съвременните условия, когато съществува твърде сложна и многостранна 

система на идейно, морално и психическо въздействие, ролята на обреда за 

формиране на индивида не е така значима. Но и в днешно време всяко общество, 

всяка социална система се нуждаят от обреди като средство за възпитание, 

идеологическо и емоционално- психическо въздействие. Обредът е винаги 

колективно действие. Важна социална функция на обреда е нормативната. 

Обредът е доста консервативен, както всички традиционни форми на предаване 

на културата. 

Традиция означава, от една страна, съвкупност от обществени институти и 

норми, от ценности на народната материална и духовна култура, които са се 

наложили в миналото и се възприемат от новите поколения като синтез от опит и 

знания на техните предшественици. От друга страна, традицията означава и 

социалния механизъм, чрез който институти, норми и ценности се 

възпроизвеждат и предават от поколение на поколение [6, с. 7-22]. 

Иновация означава преди всичко онова, което се възприема от традицията, 

от нейните прогресивни институти, норми и ценности или пък се привнася към 

нея в резултат от действията на съвременните условия и фактори. От друга 

страна, под иновация се разбира самият механизъм на обновяване и привнасяне 

на нови елементи в народната култура. Материалистическата диалектика 

разглежда природата, обществото и човешкото мислене не като готова, 

качествена даденост, не като нещо статично и застинало, което се развива само 

като просто увеличаване или намаляване на вече готовите качества, а като 

процес на непрестанно движение, развитие и обновление. Този процес се 

извършва по силата на неговите вътрешни противоречия, на борбата между 

старото и новото. 

Във всяка природна, обществена или психологическа действителност 

винаги наред със старото или вътре в него възникват непрестанно нови 

тенденции и страни. Те временно съжителстват с онова, което е съществувало 
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преди и се е утвърдило, но после вземат връх, преодоляват го, като поглъщат 

всичко положително и необходимо от него, довеждат до качествено обновление 

на цялата действителност. В развитието на народната култура старото обхваща 

традиционните институти, форми, норми и ценности, а новото–иновациите.  

Самото развитие и обновление се извършва по силата на основните закони 

на диалектиката:  

- единство и борба на противоположностите; 

- отрицание на отрицанието; 

- преминаване от бавните количествени промени в ново качествено 

състояние и пр. 

 

В тези закони на диалектиката се крие и социалният механизъм на 

традицията, и иновацията, на преминаването от традиционните форми, 

институти, и ценности в областта на културата към нови. 

Една от първите задачи на българската етнография е (била) да събере, 

опише и изучи фолклорното наследство на България. В тази посока безценна е 

дейността на Ю. Венелин, който съставя първата по рода си своеобразна 

програма за етнографско проучване и която разпраща на българи ентусиасти: 

- народни песни; 

- разни костюми, предимно женски, с названията им; 

- разни обреди, свързани с календарните празници; 

- разни обреди при различните възрасти на човешкия живот, напр. при 

раждане, при кръщаване, при женитба, описания на сватби и поверията в тях, 

описания на погребения с техните поверия и обреди, описания на помени за 

умрелите; 

- разни поверия и суеверия, т.е. вярвания за вампири, вещици и 

магьосници, за необикновената сила на някои растения или камъни и талисмани 

[СбНУ І, 1889: 177– чрез 2: 32]. 

 

Чрез В. Априлов първата научна програма за етнографско проучване 

попада в ръцете на Неофит Рилски, който я разпространява измежду своите 

ученици в Габровското училище.  

Отношението на нашата съвременност към народните песни и въобще към 

народното творчество е един от най- важните проблеми на народната ни култура.  

У нас се борят главно две направления, две становища: едното гледа на 

фолклора като на отживелица, която трябва да се нагоди към западния вкус, да се 

“цивилизова”, а другото течение държи, защото българският фолклор да запази 

своята самобитност, своята свежест, своята автентичност. 

Д. Христов в “Ритмика и метрика”- (1913) - прави пръв опит за 

класификация на метриката, а през 1928 в своя труд “Технически строеж на 

БНМ” дели размерите на прости и сложни, а сложните на неравноделни (42). 

 

Народна музика 

Богатото разнообразие на българската народна музика е резултат от 

разноплеменните култури, които са се влели през вековете в единното русло на 

общобългарската култура: тракийска, славянска и прабългарска. В своята 

същност българската народна музика е клон от народната музика на украинци, 
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белоруси, руси и особено много се родее с музикалния фолклор на югославяните, 

като при това притежава редица специфични черти и своеобразен 

инструментариум. 

Българската наука не разполага с достатъчно документи, които биха 

позволили да се характеризира музиката на траки, славяни и прабългари. 

Оскъдни са и музикалните документи от Първата и Втората българска държава. 

Траките са употребявали различни музикални инструменти: китари, лири, 

флейти, гайди, различни видове тъпани и звънци. Името на легендарния 

музикант Орфей е най- популярното име на музикант от древността. Музиканти 

са изобразени в стенописите на Тракийската гробница около Казанлък (IV в. пр. 

н. е.), свирач се вижда и в Панагюрското съкровище (IV в. пр. н. е.) [3].  

Ксенофонт е оставил няколко сведения за маниера на пеене у траките, а 

също така и описание на народните инструменти, на обичаи, придружавани с 

музикални изпълнения. 

Византийският хронист Теофилакт Симоката свидетелствува, че и в края на VI в. 

е видял в двора на императора Маврикий трима пленени славяни, които вместо 

оръжие носели музикални инструменти- лири. По същия повод византийският 

историк Теофан говори, че инструментите на тримата славяни били китари. 

Според сръбския славяновед В. Ягич под названието лира и китара тези 

византийски историци са разбирали славянската гусла. Особено ценни са 

отговорите на римския папа Николай I на въпросите на българския цар Борис 

(Михаил), в които се говори, че преди да влязат в сражение, българските 

войници извършвали игри, пеения и някакви заклинания. Това никак не се 

харесвало на папата, тъй като езическите игри и песни са били сериозно 

препятствие срещу новата вяра. Срещу светските народни песни реагира остро и 

Презвитер Козма (X в.). В известната негова беседа се порицават ония 

християни, които с “гусли, игри и бесовски песни вино пият”. До нас са дошли 

други сведения и паметници за музикалните инструменти, употребявани във 

феодална България: статуетка на свирещ музикант на тристранна лютня (VIII-IX 

в.), релефна плоча със свиреща на едноцевна свирка девойка (IX в.), кокалена 

свирка с шест дупки, намерена в една могила край Панагюрище (XII в.), фреска 

на тъпанджия в скалната църква край с. Иваново, Русенско (XIV в.); тъпанджия 

от Хрельовата кула в Рилския манастир XIV в. (42). 

Средновековието (XIII–XIV в.) може да бъде посочен титанът на 

музикалното изкуство по това време Йоан Кукузел, наречен “Ангелогласния”. 

Той бил укоряван за “варваризмите” в музиката, а тези варваризми били 

мелодиите и мотивите на българската народна песен, съчетани със стилистиката 

на църковното песнопеене. 

Стефан Герлах (XVI в.) съобщава, че българските коняри идвали в 

Цариград, за да постъпят на султанска служба, с гайди и игри. Йеромонах 

Спиридон говори за обреди и песни, изпълнявани на Бъдни вечер, Нова година, 

при гадаенето на пръстени и при засушаване (XVIII в.).  

България се дели на няколко основни фолклорни области, отличаващи се 

помежду си по характера на народната песен, инструментариум и 

инструментални мелодии. Обикновено фолклорните области съвпадат с ареалите 

на езиковите диалектни групи. Очертават се няколко мелодични диалекта: 

севернобългарски, добруджански, тракийски, шопски, родопски, пирински, 
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средногорски, без да се очертават строго определени граници на тяхното 

географско разпространение [4, с. 61]. 

Севернобългарската фолклорна област е най-сложната за описание 

поради преселническите движения към Балкана, а после от Балкана на север, 

идването на тракийците, наличието на старинни етнографски групи като 

капанци, хърцои в Разградско, Търговищко и Русенско, ерлийци в Средна 

Дунавска равнина, шопски район в Северозападна България, торлашки район в 

Белоградчишко, съртски район в Провадийско. При тази фолклорна област се 

откриват несвойствени за другите области пентатонични песни, старинни групи 

сватбени песни, жътварски песни с оригинални провиквания и др. някои 

особености. 

Преселническите движения са оказали влияние и върху добруджанската 

фолклорна област. Тук са си дали среща два стила – тракийски и балкански. Но 

има и нещо типично добруджанско – това са инструменталните мелодии на 

гъдулка, кавал, джура гайда, прочутите добруджански мелодии “ръки”, 

“сборенки”, “ръченица”. 

Тракийската фолклорна област се характеризира с едногласно пеене и 

богато орнаментирани бавни песни, респективно бавни хора. Кавалът е 

незаменим другар на тракийския селянин, следван от джура гайда и по-рядко 

гъдулка. 

Шопската (северозападно българската) фолклорна област има свои 

специфични черти. Шеговитият, с буен темперамент, духовит и находчив шоп е 

създал и народна музика, която отговаря на тези му качества. Тя не е особено 

богата на емоции, както родопската песен, но трогва със своята находчивост и 

изобретателност. Двугласните песни обхващат тук всичките жанрове. Гъдулката, 

двугласната цафара и тъпанът са типични музикални инструменти. До края на 

XIX в. тук се срещала и еднострунната гусла – старинен славянски инструмент 

(44). 

При родопската фолклорна област народната песен е най- добре запазена. 

Тя звучи така нестихващо, както е звучала в миналото навред в нашата страна. 

Народната песен тук е тясно свързана с живота и с хората. В сгушени сред 

необятните борови гори махалички девойките, събрани на межо „седянка”, 

редят, „творят” песни, в които описват различни случки от живота. Откритото 

гърлено пеене, типично за повечето фолклорни области, в Родопите отстъпва 

място на полузакритото, нежното тонообразуване. Текстовете тук са кратки – 10–

25 стиха, като само в епическите песни могат да се срещнат повече стихове. 

Срещат се и седенкарски, и жътварски песни, и песни за гурбет. 

От музикалните инструменти, типични за тази фолклорна област, са каба 

гайди, тамбура и кавал. Планината постоянно ечи от мелодиите на медните 

овчарски звънци чанове, чиито звуци напомнят нежните звуци на родопската 

тамбура. 

Пиринската фолклорна област е характерна със своя двугласен стил. Най-

обичани са жътварските, седенкарските и хороводните песни. Тук липсват 

тракийските орнаментирани бавни песни, срещащи се в Родопите и Северна 

България. При музикалните инструменти зурната говори за турско влияние в 

тази фолклорна област. 
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Докато едногласното пеене е характерно за цяла България, то двугласното 

и многогласното пеене е ограничено в Югозападна България: целия Пирински 

край, много от селищата по западните склонове на Родопите, Северозападните 

Родопи (Велинградско), Станкедимитровско, Пернишко, голяма част от 

Софийско и много от селищата на Пазарджишко, намиращи се на запад от 

Пазарджик. При двугласното пеене първи глас пее мелодията, а втори глас пее 

равен ток. Първи глас се “извива”, “издига” се. Той е главен, докато втори глас е 

зависим, следящ мелодията. Певците от втори глас се стремят да заглушат първи 

глас. Най-доброто пеене според тях е, когато втори глас “надделее” над първия. 

Затова винаги втори глас се пее най-малко от две певици, а се случва да се пее от 

6–7 певици. Първи глас никога обаче не се пее от повече от една певица. 

 

Народните музикални инструменти могат да бъдат класифицирани в 

три основни групи: духови, струнни и ударни. 

Към духовите инструменти се отнасят: 

- кавал; 

- свирка, означавана още и като цафара; 

- дудук; 

- двоянка; 

- гайда; 

- зурна; 

- окарина. 

 

Към струнните инструменти спадат: 

- един лъков инструмент, означаван като гъдулка, наричана още кемане; 

 - копанка или цигулка; 

- един дрънков инструмент, означаван като тамбура или байлама, бугария 

и саз; 

 

Ударни инструменти са: 

- тъпан; 

- тарабука; 

- дайре. 

Наред с трите основни групи инструменти познати са и 

шумопроизводителни инструменти: кречетало, използвано при карнавалните 

игри. Гордост за овчарите са били звънците на стадата, по чиято мелодия 

овчарите разпознават стадата си. Техният звън е единствената музика при 

народните карнавални игри. 

След 9.ІХ.1944 г. дейността по проучването на фолклора се съсредоточава 

главно в Етнографския институт–отдела по фолклористика, обособил се през 

1975 г. в Институт по фолклор и Институт по музикознание при БАН. Записани 

са вече над 70 000 народни песни.  

Ревностни събирачи на народни песни са Ст. Джуджев, Р. Кацарова, Н. 

Кауфман, Ив. Качулев, Ст. Стойкова. Неотложна задача на фолклористи и 

етнографи е записването на наличните, незаписани народни песни. 

Към народното поетично творчество спадат още приказки, предания и 

легенди, пословици и поговорки, а също така и гатанките. 



257 

 

Е. Стоин през 1945г. започва да изучава музикално-фолклорните диалекти. 

Целта на инициативата е чрез приемствеността между поколенията да се 

съхранят живи традициите и обичаите на народа ни. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА В УСЛОВИЯ НА 

ПАНДЕМИЯ 

 

Даниела Д. Димитрова 

 

KINDERGARTEN MANAGEMENT IN A PANDEMIC CONDITION 

 

Daniela D. Dimirtova 

 

 
ABSTRACT: A moment in which kindergartens are forced to predict and cope with the 

long-term consequences of COVID-19 crisis, it is quite necessary to focus on the needs of all 

concerned groups-from children and their parents to service providers and above all ,on the 

needs of the employees. Actions of a new kind should be taken concerning work force, most of 

which have no analogue up to the present moment. 

 

KEYWORDS: kindergarten, management, COVID 19. 

 

 
Управлението във всяка една система е свързано с ред дейности, които се 

определят от мениджъра и целите на дадената системата. Така е и при 

педагогическата система, където важат същите правила за управление, възлагане 

на задачи, изпълнение и анализ от страна на директора/управителя. Всеки 

ръководител прави, когато приеме дадена работа или пък когато настъпят 

законови или други промени в системата, анализ на състоянието на всички 

дейности към момента. Това му дава реалната картина, за да може да набележи 

всички краткосрочни и дългосрочно цели, да направи програма за тяхното 

поетапно изпълнение, да посочи конкретни срокове и изпълнители. Реалната 

преценка на ситуацията и целите води до такова разпределение на задачите от 

страна на добрия ръководител, което да позволи на всеки да даде най-доброто от 

себе си. Но за да се стигне до изпълнение на целите, мениджърът трябва да 

оказва контрол през целия процес, да следи дали всеки член на екипа му е 

разбрал точно поставената задача и да стикова работата на хората си така, че 

всеки предварително начертан етап да бъде следван ритмично от следващото 

задание и да не се допуска изоставане в най-слабите звена, което може да 

провали цялостната задача. Добрият мениджър педагог е този, който има поглед 

върху цялостната картина и знае във всеки един момент от изпълнението на 

плана дали задачите се изпълняват ритмично, трябва ли да се направят корекции 

и ще бъдат ли постигнати целите, които той е начертал в предварителното 

задание. През последните месеци обаче една нова световна угроза постави пред 

всички директори на учебни заведения нови цели за постигане и нови задачи. 

Какво промени за всички нас COVID-19 и какви са новите задачи пред 

ръководителите в сферата на образованието?  
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Изискванията към всеки един ръководител са доста близки, независимо 

дали говорим за голямо промишлено производство, малка фирма или детска 

градина.  

За да помогне на директорите по човешки ресурси и бизнес лидерите в 

тази форсмажорна ситуация, Световният икономически форум създаде 

принципи за управление на работната ръка по време на пандемията от COVID-

19. Общо 5 принципа и 4 задължителни управленски стъпки могат да отговорят 

на кризата смятат авторите на този проект, разработен съвместно с 

консултантската компания Willis Tower Watson. 

5 водещи принципа: 
 Гледайте на кризата като на определящ за лидерството момент и 

продължавайте да обръщате внимание на най-добрите възможн резултати за 

всички заинтересовани страни. 

 Приемете нагласата за бързо и постоянно научаване, за да се уверите, че 

отговорът ви е настроен спрямо обстоятелствата. 

 Установете перспективите и ангажирайте всички заинтересовани страни 

(т.е. служители, акционери, клиенти, доставчици, партньори, общности и т.н.) 

във вземането на решение. 

 Фокусирайте се върху пресечната точка между служителите и доброто 

състояние на фирмата. 

 Вземайте решения и предприемайте действия, които имат отношение към 

средносрочните нужди и дългосрочните бизнес цели. 

 

4 задължения в мениджмънта: 
 Приоритизирайте планирането, благосъстоянието и комуникацията – 

ясно формулирате ключовите политики и процедури, окуражавайте местните 

лидери и мениджъри, както и приоритизирайте личната и емпатичната 

комуникация. 

 Фокусирайте се върху опита, ангажираността и мотивацията на 

служителите – водете ги с цел, изслушвайте ги, свързвайте се с тях, използвайки 

нови технологии. 

 Осигурете отговорен начин на работа – управлявайте устойчиво смените 

на служителите, като дадете възможност за гъвкава/дистанционна работа, 

помислете за обмен на таланти, прогресирайте чрез дългосрочни програми за 

повишаване на квалификацията и преквалифициране. 

 Балансирайте проблемите с дългосрочните разходи със средносрочна 

устойчивост – защитете работните места, фокусирайте се върху доброто 

финансово състояние на най-уязвимите служители, наблюдавайте поотделно 

служителите. 

 

Образованието обаче е един от най-динамичните и бързо развиващи се 

сектори в страната ни. С всяка изминала година нова техника, нова методика и 

законови разпоредби променят картината на образованието в детските градини и 

училищата. Сега към тях се прибавиха и изискванията на здравното 

министерството, свързани с намаляване на риска от заразяване с COVID-19. Това 

налага разчертаването на нови планове, смяна на подхода, определяне на нови 

правила и мн.др. Всеки директор на учебно заведение трябва да осмисли новите 

https://www.weforum.org/press/2020/04/five-ways-to-lead-workforce-principles-for-the-covid-19-pandemic?fbclid=IwAR18soSjl_cwYcWxMWBCVRDquhLKQU5GDQzWjcBhWPwWu48gFAa4pAUg6fA
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цели, да види как те ще се отразят на всяко едно звено от колектива. Той трябва 

да прецени дали те са изпълними и кой от учителите и помощния персонал какви 

нови отговорности ще има, ще се справи ли с тях и ако не – какви размествания в 

структурата трябва да се направят, за да бъде изпълнена новата задача.  

При всяка една промяна мениджърът е длъжен да определи точно и ясно 

новите цели и начините за постигането им, да отстрани грешките и пропуските, 

за да може от новостите да бъдат приложени възможно най-бързо, според 

изискванията на учебната програма и в интерес на всички ученици и техните 

родители.  

Друг важен момент, свързан с реализирането на новата концепция, е целта 

да бъде постигната с май-малко средства. Тук отново е изключително важна 

ролята на директора, който вижда цялостната картина и може да реши най-добре 

как да разпредели средствата така, че да бъдат достатъчни за всички членове на 

колектива и предвидените дейности, но винаги да има наличен и известен резерв, 

който да подпомогне работата при непредвидени ситуации. Типичен пример за 

добро справяне във финансово отношение е кризата с коронавируса, която 

затвори всички учебни заведения в страната ни. Директорите на детски градини, 

които предвидливо бяха оставили резерв, веднага след като стана ясно, че 

работата на детските градини ще бъде възстановена, успяха да организират 

дейността си в новите условия и да подготвят сградите и всички стаи за работа в 

новите условия на световна пандемия. Тук отново проличава работата на добрия 

мениджър, който винаги разполага с налични средства, но и успява да изработи 

нов план за работа, с нови задачи към всеки един член от колектива в 

променените условия. Изпълнението на задачите, поставени от Министерството 

на здравеопазването и общините изправят директорите пред нови задачи и 

проблеми от решаването на които зависи здравето на всички деца, преподаватели 

и помощен персонал. За мнозина новата задача изглежда непосилна, но при строг 

контрол по време на целия процес и спазване на желязна дисциплина и хигиена, 

то добрите мениджъри ще могат да се похвалят, че са изпълнили поредната им 

поставена задача и са опазили живота и здравето на малките деца и колектива на 

учебното заведение.  

За всички нас е ясно, че новата задача, която стои пред хората, които 

управляват детските градини, е изключително сложна и изисква разчертаването 

на безупречен план, като всяка точка от него трябва да се спазва, за да се случат 

нещата и да не се допускат грешки. За разлика от предишни години, когато всеки 

ръководител имаше време да осмисли промените в системата, то сега 

разработването на няколко варианта за работа и избор на най-добрия, трябва да 

се извърши във възможно най-кратко време, защото обстановката е динамична, 

всеки ден се сблъскваме с нови законодателни промени, а и всяка една община 

има допълнителни изисквания. Добрият мениджър разчертава генерален план за 

работа, но е готов да внесе корекции във всеки един момент. При извънредни 

ситуации е изключително важно директорът да бъде гъвкав и да промени 

отделни сегменти от изпълнението на плана, за да отговори на потребностите на 

днешния ден. 

За директора е важно да успее да овладее и хората си, да ги направи 

съпричастни към новите задачи и да прецени дали всички ще успеят да се 

справят, когато са подложени на стрес. Доброто управление на персонала и 
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разпределението на новите задачи е изключително важно в такъв момент. 

Мениджърът познава хората си и може да прецени кой ще се справи в новата 

ситуация и кой ще бъде по-лабилен и ще се нуждае от помощ и допълнителни 

стимули.  

Директорът е човекът, който трябва да разчертае и правилата за работа с 

родителите. Той трябва да определи новите взаимоотношения, да обясни 

мерките, които се налагат и то без да засегне родителите и да запази добрите 

отношения, които са в полза на всички страни. Добрият мениджър е този, който 

ще успее в трудната ситуация, пред която са изправени всички учебни заведения, 

да държи на строгите мерки за дезинфекция и организация на работата в 

градината, да направи родителите съпричастни към наложените промени, за да 

бъдат постигнати основните цели – да бъдат защитени живота и здравето на 

всички в училищната общност, но да продължи и възпитателният процес, за да 

могат малките ученици да пристъпят след време подготвени прага на класните 

стаи в училище.  

Тук вече си проличават най-добре всички роли, в които влиза всеки един 

директор: на лидер, на координатор на процесите, на говорител пред различните 

общности в системата, на предприемач и добър спестовник, както и ролята на 

преговарящ между родители и учители от една страна, а от друга, той е човекът, 

който преговаря с общината от името на градината и след това поднася 

информацията и постигнатите договорки на преподавателите и родителите. 

Всяка една от тези роли изисква изключителни умения от страна на мениджъра. 

В рисковата ситуация, в която се намираме в момента, той трябва да бъде 

хладнокръвен, да запазва спокойствие въпреки стреса, да бъде добър оратор, да 

успява да овладява негативните емоции на част от родителите, които също са 

изнервени от новата ситуация. Добрият ръководител трябва винаги да отстоява 

задачите по плана, по който работи, но по някой път трябва да лавира, да показва 

артистичност и чувство за хумор, за да бъдат избегнати инфарктни ситуации, 

които биха разрушили създадените връзки детска градина – родители и биха 

застрашили целия процес. Той трябва да умее да създава добра работна среда 

сред колегите си, да ги поощрява, да им оказва помощ, но ако се налага и да ги 

санкционира, за да бъде спазван планът и да бъдат постигнати целите към този 

момент. И едно от най-важните качества, които трябва да притежава всеки 

ръководител, особено в сложни ситуации, е да успява винаги да запазва добрия 

тон, да обяснява на колегите си кратко, точно и ясно задачите им, да ги наказва, 

ако се налага, но винаги да им посочва мотивите за решението си и да изслушва 

и тяхната позиция, за да не остане у служителите усещането за безпричинно 

лошо отношение и незаслужено наказание. Директорът на едно учебно заведение 

трябва постоянно да чете, да се информира, да бъде на нивото на времето си, да 

общува с всички групи, свързани с работата му, както и с институциите, от които 

зависи гладкото протичане на учебния процес.  

В крайна сметка на всички ни е ясно, че сме изправени пред едно ново 

предизвикателство, каквото светът не познава. Как ще се справим със създалата 

се угроза и дали ще направим всичко, което зависи от нас, за да предпазим най-

ценното – децата ни, предстои да разберем. Мерките и дисциплината, които 

наложи пандемията, ще трябва да се спазват дълго време и тук е ролята на всеки 

един мениджър: да направи така, че учебните заведения да продължат да работят 
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и да бъдат постигнати основните цели–децата ни да бъдат здрави и да получат 

добро образование. Заповедите се издават в министерствата, но тяхното 

приложение на практика става в детските градини и училищата. От всеки един 

директор и от това дали той е добър мениджър, зависи по какъв план ще се 

работи оттук нататък, кои ще бъдат новите задачи пред учителските колективи и 

ще може ли ръководителят на всяко едно учебно заведение да види цялостната 

картина, за да дадат той и колегите му най-доброто от себе си и да изпълнят 

дълга си пред обществото и най-малките ученици. Какъв е успешният директор, 

който може да направи всичко това? – мениджър, финансист, оратор, педагог, 

психолог, а защо не и поне мъничко мечтател, защото работата ни с деца е какво 

друго, ако не магия.  
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РОЛЯТА НА АКТЬОРСКИЯ ТРЕНИНГ В ОБУЧЕНИЕТО НА 

СТУДЕНТИ ОТ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 

 

Данка Щ. Николова 
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ABSTRACT: The acting skills in the pedagogue’s profession are an essential necessity 

when working with children in school and pre-school age. The article emphasizes on the vital 

characteristics of the elements of the artistic training, implemented in the preparation of 

pedagogy students: Culture of Speech, Expressiveness, Scenic Improvisation and Interpretation 

of artistic texts.  
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УВОД 
Днес живеем в една реалност на технологичност и дигиталност, на бърз 

обмен на информация в социалните мрежи в областта на бизнеса, икономиката, 

медицината, културата и образованието. 

В динамичния 20-ти век знанията и уменията на специалисти от всички 

сфери на научното познание са изправени пред предизвикателствата на 

бъдещето. 

На пазара на труда високото качество на педагогическата дейност е 

„фактор за ефективността на всички социални структури, тъй като учителят е 

мостът между поколенията, който събира, съобразява и предава знанията и опита 

от предходните на бъдещите поколения“ [2]. 

В контекста на казаното дотук, стигаме до извода, че пред съвременния 

педагог се поставят все по-високи изисквания към новите професионални и 

личностни качества и умения, а именно: отлична теоретико-методическа 

подготовка, информираност, висока ерудираност; работа в дигитална среда; 

инициативност; иновативност; мотивираност; комуникативност; и не на 

последно място – артистичност. 

Предизвикателствата днес изискват съвременният учител да умее да 

въздейства и да взаимодейства с детето или ученика при различни условия, 

форми на работа и прилагайки иновативни, атрактивни методи. 

Налага се педагогът да умее дипломатично и изкусно да решава казуси, 

възникнали в процеса на обучение. Той трябва да е харизматична личност, която 

да увлича с професионализъм, умее да ангажира, да респектира, да бъде творец и 

артист и в професията си. Всичко казано до тук води към формиране на целта на 

настоящата статия: 
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 да се очертаят някои основни елементи на актьорския тренинг за 

студенти педагози; 

 да се посочат основните характеристики на елементите на тренинга: 

усъвършенстване и развитие на култура на говора; изразителност на следното; 

сценични импровизации; реализация на драматизиран текст пред публика. 

 да се обоснове взаимовръзката между елементите (виж фиг.1). 

 

 
А. Речта на учителя е един от основните фактори за формиране на 

правилна реч у децата: 

„Педагогът – едно от основните лица, от което децата слушат правилна 

литературна реч е длъжен да разбере своята огромна отговорност и да прояви 

най-високи изисквания към собствената си реч [4]. Действително говорът на 

педагога трябва да бъде образец на книжовен български език, т.е да притежава 

чистота на изговора, граматическа правилност, точност и яснота на израза, 

безупречност в правоговорно отношение, мелодичност и интонационна 

завършеност на фразата. Прецизното слово води до ясно, отчетливо поднасяне на 

мисълта и своевременно емоционално действие върху аудиторията. 

Работата за усъвършенстване на говорната култура на студенти педагози е 

цялостен процес, при който компонентите: професионално дишане, гласова 

постановка; артикулация и правоговор взаимно се допълват и преплитат. 

Комуникативно-тренинговите модели са съчетания между активна дигитална 

дейност, съчетана със „зададена ситуативна гласово-говорна задача“ [5]. 

Тя възбужда въображението на изпълнителя, активизира физиката му и 

превръща упражненията в увлекателна игра между участниците. По този начин 

те се освобождават „от напрежение и неудобство“, когато се наблюдават взаимно 

и се изявяват чрез движение и глас. 
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От казаното по-горе бихме могли да определим разделите на 

комуникативно-тренинговите модели като координация между говор, движение 

и артистичност. Качествата, които се развиват при обучаваните, са: внимание, 

въображение, чувство за партньорство. 

А1. Като по-висок, висш етап от тренинговата работа върху говорната 

култура се явява изразителността на словото, т.е. художественото изпълнение на 

текст в мерена или немерена реч. Този вид изпълнителско изкуство въздейства 

върху въображението и мисленето на слушателя (в случая детска или ученическа 

аудитория). Артистичната интерпретация и изпълнение на конкретен текст стои 

в основата на художественото слово. 

В този смисъл учението на бъдещия педагог, свързано с този елемент, се 

състои в: правдиво и убедително поднасяне на чувствата и настроенията на 

автора; в умението да се пресъздадат особеностите на художествената форма, 

жанр и стил на текста. Не на последно място тренингът на изпълнителските 

умения, спомага за трениране на паметта (при заучаване на текст); усет към 

използване на основните средства на логическата и емоционална изразителност 

на речта. 

Методически единици, върху които се работи при този елемент на 

актьорския тренинг, са: 

 Работа върху литературен и изпълнителски анализ. Необходимо е да 

бъдат формирани и изяснени въпросите: „Каква е основната идея и авторска 

позиция на произведението?“; „Какво искаме да внушим на слушателя?“. 

Уменията за художествено изпълнение на тест се свързват и с изясняването на 

основните средства на логическата и емоционална изразителност: 

 логическо ударение (то се поставя след внимателен и емоционално-

художествен анализ на целия текст); 

 интонация и темпоритъм на речта (свързани с действените и 

емоционални моменти в текста); 

 психологическа и логическа пауза (поставят се , за да се отделят 

конкретни фрази, да се насочи вниманието и мисълта на слушателя към следващ 

епизод от творбата); 

 подтекст (разкрива „втория план“ на текста; онова, което се крие зад 

теста). Подпомагащи функции и взаимосвързаност с подтекста имат 

интонацията, паузите и логическите ударения. 

В. В елемент  „Сценични импровизации“ (Виж фиг.1) е залегнало 

съзнателното овладяване на психотехниката на играещия пред аудитория и се 

основава на „Системата на К.С. Станиславски“. 

Някои от елементите, върху които работим за външното самочувствие, са: 

отпускане на мускулите; пластика; логика и последователност във физическите 

действия в сценичното пространство; външна характерност; чувство за 

партньорство. 

Първите „загряващи“ сценични задачи, които се дават за изпълнение на 

студентите, са: показване и изиграване на различни физически състояния (умора; 

болка; радост; неудоволствие и т.н.). Задачите са в пряка връзка и с овладяване и 

на паралингвистичните средства на речта и тялото – мимика, жест, позиция, 

пластика на тялото. 
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Като загряващ тренинг в обучението на студенти педагози се използват 

игрите и упражненията по системата на Станиславски за развиване на памет; 

въображение; внимание; наблюдателност; вяра и наивност; мускулна 

освободеност. Този комплекс от упражнения са условно наречената „първа 

стъпка“ за развиване на актьорската психотехника по „системата на 

Станиславски“.  

Като „втори елемент – В1“, на работата ще отбележим творческия процес 

върху самостоятелния и групов етюд. Изискването е студентите да действат 

правдиво в измислената от тях ситуация, да ползват опорните точки на 

предметите около тях, логично, естествено и правдиво. В тези кратки сценични 

задачи изясняваме какво представляват термините „концентрация на 

вниманието“ и „публична усамотеност“ [1]. В процеса на общуването, 

реализирано в груповия етюд, чрез словото се въздейства върху съзнанието на 

изпълнителя, активизират се представите, стимулират се импровизаторските 

възможности на студентите от педагогическите специалности. 

Тези сценични техники помагат на бъдещите педагози постепенно да 

преодоляват собствената си съпротива – да бъдат „гледани“ от аудиторията и да 

се чувстват освободени в поведението си на сцената. 

С. Процесът на драматизиране (виж фиг.1) на текст (приказка, басня, 

поема) е реална връзка с изучаването на дисциплината „Литература за деца”. 

Тази специфична интепретация на текста с цел сценичната му реализация 

развива творческото въображение на студентите. Неговата проява са 

оригиналността и импровизацията в оживяването и пресъздаването на образа на 

бъдещите педагози действат от позиция на героя. Така се изяснява понятието 

„характерност са образа”, което включва в себе си глас, външни белези, пластика 

на тялото. 

В пресъздаването на образи студентите действат от позицията на героя. 

Задава се въпросът „Ако аз съм на мястото на героя, как бих действал в 

предложените обстоятелства?” В специфичната работа по драматизираните 

материали се използват термини по „системата” – механизмът на „магическото 

ако” и „предлагани обстоятелства” [3]. 

Безспорен факт е, че реализирането на кратките драматизации пред детска 

публика развива у студентите от педагогическите специалности социални 

умения: екипност в актьорската работа; умения за общуване в измислена и 

разиграна ситуация; умения за диалог; за убеждаване; за дискусия. 

Рефлексивните умения – саморазвитие, саморазкриване, самооценка са 

важни за студентите както в професионални, така и в житейски ситуации. 

Срещите с детската публика са вдъхновяващи и вълнуващи. Те пораждат 

чувство на удовлетвореност и придобиване на самочувствие на присъствието 

пред реална аудитория. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Условно наречените елементи в актьорския тренинг за педагози са взаимно 

свързани и се допълват. Те изграждат у бъдещите педагози постепенно и 

методично адаптация и увереност пред аудитория, а това са качества, 

необходими на всяка публична професия. Необходимостта от специфични 
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тренинги за усъвършенстване на говорната култура е обоснована на голямото 

гласово натоварване на педагогическата дейност. Работата върху 

художественото изпълнение на конкретни литературни текстове развива 

въображението на слушателя, дава дълбочина и емоционалност на 

произведението. 

Заключителният елемент – сценична реализация на драматизирания текст 

пред реална детска публика, е изпитание за артистичност, за постигане на 

художествен резултат, за освободеност на физиката и психиката на „играещия”.  

Проявеният интерес на студентите педагози към актьорския тренинг и 

тяхното желание за работа в тази насока води към идеи за създаване на проект за 

СДК курсове по актьорско майсторство, както и бъдещи възможности за 

разкриване на допълнителни избираеми дисциплини в съществуващи учебни 

планове за обучение на студенти по специалността Предучилищна и начална 

училищна педагогика (ПНУП). 
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Социалната политика на България за предоставяне на социални услуги за 

деца е насочена към даване на правомощия на общините за управление на тези 

социалните услуги. Повече от 15 години социалните услуги се управляват от 

общините. С подкрепата на държавата и европейските фондове общините 

реализират успешно първия етап от деинституционализацията на услугите за 

деца като по този начин се повишава както тяхното качество, така и 

разнообразието от услуги. 

От своя страна общините на територията на България осъществяват 

социални услуги за деца като предоставят консултации, обучителни програми, 

издаване на тематични справочници и консултативни разработки.  

Социалната политика като регулатор на социални отношения възниква 

тогава, когато традиционните във всяко общество регулатори – традиции, 

културни ценности и норми, религия, пазарни отношения и др. – се оказват 

недостатъчни за конституиране и/или запазване на дадена общност. Самата 

социална политика е „функция на реално съществуващата политическа власт, 

която се приспособява към процесите, извършващи се в обществото” (1, с. 81). 

Като такава тя е сложна система от механизми и социални технологии, която 

възниква, съществува и се развива успоредно и в резултат на наличието на 

различни интереси и потребности в обществото. 

Социалните услуги за деца се подчиняват на условия за пълноценно 

развитие, чрез грижа и подкрепа на децата в общността и децата в риск. Те се 

регламентират със Закон за закрила на детето [3]. Процесът по закрила на детето 

се осъществява и чрез редица мерки, които се изразяват в насочване към 

подходящи социални услуги за деца, предоставяни в общността, включително и 

от резидентен тип. През 2008 година е приета Стратегия за детето 2008 – 2018 г 
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[6]. Според нея развитието на децата и защитата на техните права е национален 

приоритет, изискващ концентрация на ресурси, постоянно политическо и 

обществено 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 България. 

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).  

Социалната политика може да се дефинира (2) като “съвкупност от 

управленски дейности и конкретни политики, предприемани от различни 

социални институции за регулиране на отношенията между индивиди и 

социални групи във връзка с удовлетворяване на основните им жизнени 

потребности и интереси, намаляване на социалното неравенство и постигане на 

социална сигурност за всички граждани. Разглеждана в широк смисъл 

социалната политика е политика на социалното развитие, на регулиране и 

управление на цялостните жизнени условия и предоставяните от държавата 

възможности за развитие, а не само политика на социално подпомагане на 

изпаднали в беда лица, социални групи или категории” (1, с 81).  

Проследявайки и анализирайки Националната стратегия за детето 2008 – 

2018 г., практиката в политиките и дейността по закрила на детето (6), както и на 

основата на Конвенцията на ООН за правата на детето (Конвенция 1989), Закона 

за закрила на детето (Закон 2000) и Закона за социалното подпомагане (Закон 

1998), Ж. Жечев (2) класифицира в две групи и субкатегории деца в 

неравностойно положение, или по точно деца в риск.  

 

В първата група, според Ж. Жечев, могат да се групират факторите, 

определящи се като причини, обуславящи риск за детето. Такива са: 

1. В ситуация на бедност (живеещи в социално слаби семейства). 

2. Оставени в неграмотност или отпаднали от образованието. 

3. Деца без родители или с един родител, или чиито родители са лишени 

или ограничени от родителски права. 

4. Деца, основателно или неоснователно останали без родителска грижа 

(изоставени деца). 

5. В специализирани институции: 

  за деца от 0 до 3 години; 

 за деца от 3 до 7 години; 

 за деца от 7 до 18 години; 

 за деца и младежи с увреждания; 

 за деца и младежи с умствена изостаналост; 

 за деца и младежи с физически увреждания (и съхранен интелект); 

 за деца с девиантно поведение: 

 за деца в социално-педагогически интернати (СПИ); 

  за деца във възпитателни училища-интернати (ВУИ); 

  за деца в поправителни домове (ПД); 

6. Деца със специални образователни потребности (деца с увреждания). 

7. Деца на улицата. 
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8. Деца, жертви на насилие. 

9. В ситуация на експлоатация на детския труд. 

10. Деца, жертви на трафик. 

11. Деца – жертви на престъпления. 

12. Деца, извършители на престъпления. 

13. Деца в интернат. 

14. Деца – бежанци. 

 

Във втората група, според Ж. Жечев, могат да се групират факторите 

според формата на грижа. Това са: 

1. Деца, отглеждани в биологичните семейства и в риск от изоставяне: 

 подкрепяни изключително в биологичната си среда; 

 подкрепяни в биосоциална среда и с услуги в общността; 

2. Изоставени от родителите деца или деца без родители: 

 деца отглеждани от роднини; 

 деца, отглеждани от близки; 

 деца в приемни семейства; 

 деца в институции. 

 

Особено място в социалната политика на всяка държава – в т.ч. и на 

България, заема политиката към децата, които са най-нуждаещи се от защита, 

грижи и осигуряване на условия за нормално развитие и качествен живот. 

Специално внимание се отделя на т.нар. деца в неравностойно положение, в т.ч. 

и на децата с увреждания. 

Основна база за това е Конвенцията за правата на детето, приета от 

Общото събрание на ООН на 20.11.1989 г. и влиза в сила в Република България 

на 03.07.1991 г. (ДВ бр. 32 от 23.04.1991 г.). Конвенцията се отнася за всички 

деца и млади хора на възраст до 18 години в страните, които са я подписали.  

Основен принцип в нея е зачитане на достойнството, на равните и 

неотменни права на всеки член на семейството.  

Според Конвенцията “дете” означава всяко човешко същество на възраст 

под 18 години.  

Права на детето според Конвенцията:  

 зачитане на правата и не дискриминация;  

 от първостепенно значение са висшите интереси на детето;  

 осъществяване на правата на децата;  

 ориентация на детето при упражняване на правата;  

 право на живот и развитие, на име и гражданство;  

 закрила на самоличността;  

 право на живот с родители и на събиране на семейството;  

 защита от незаконно прехвърляне и невръщане на деца от чужбина;  

 свобода на мнение, на изразяване и право на информация;  

 свобода на мисълта, съвестта и религията;  

 свобода на сдружаване;  

 защита на личния живот;  
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 достъп до полезна информация;  

 отговорност на родителите;  

 закрила от насилие;  

 грижи за деца, лишени от семейна среда;  

 право на осиновяване;  

 специални грижи за деца с умствени или физически недостатъци;  

 здраве и право на достъп до здравни услуги;  

 контрол върху лечение и настаняване;  

 право на такъв начин на живот, който да отговаря на нуждите на твоето 

физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие;  

 право на образование и цели на образованието;  

 права на деца на малцинства или на коренно население;  

 право на отдих, почивка, културна и творческа дейност;  

 защита от експлоатация;  

 закрила от наркотици;  

 предотвратяване на отвличане и на търговия с деца;  

 закрила от всички форми на експлоатация;  

 закрила от изтезания и лишаване от свобода;  

 закрила при въоръжен конфликт;  

 грижи за физическо и психическо възстановяване;  

 закрила при нарушаване на наказателния закон.  

 

Всяка държава, ратифицирала Конвенцията се задължава да спазва 

заложените в нея права на детето, като приведе своето вътрешно 

законодателство в съответствие с Конвенцията за правата на детето. 

Към ООН функционира и Комитет по правата на детето в 10-членен 

състав, с 4-годишен мандат, с правомощия за мониторинг над държавите членки 

по спазването правата на детето, който прави наблюдения над държавите и дава 

препоръки. 

България също е наблюдавана и оценявана по гарантиране правата на 

детето. В две свои заседания  на 21.05.2008 г. Комитетът се запознава с 

резултатите, а от заседанието си на 06.06.2008 г. излиза с конкретни констатации 

от наблюденията и препоръки към нашата държава.   

Някои от най-важните препоръки са: 

 Създаване на независим орган, който да съблюдава спазването на правата 

на децата, настаняването в институции и изоставянето на деца, децата от 

малцинствени групи (особено   деца от ромски произход). Според Комитета за 

правата на детето този орган може да бъде независима агенция с мандат за 

мониторинг и популяризиране правата на децата.  За тази независима агенция 

Комитетът предлага два варианта: а/ отделно бюро за правата на детето; б/ част 

от институцията на омбудсмана, като бъде назначен пълномощен заместник-

омбудсман по правата на децата; 

 Омбудсманът да кандидатства за акредитация пред Международния 

координационен комитет на националните институции за популяризиране и 

защита на правата на човека (ICC); 
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 Включване на децата; Детския съвет на организациите, работещи с деца; 

в подготовката и реализирането на значими планове и програми за развитие като 

национални планове за развитие, планове за действие, годишни бюджети и 

стратегии за намаляване на бедността; 

 Въвеждането на система за младежко правосъдие и специализирани 

съдии, работещи по проблеми на децата. Акцентира се особено много върху 

младежката престъпност. Препоръчват се отново изменения на ЗБППМН. 

 

Организирането, предоставянето и управлението на социалните услуги за 

деца дава възможностите за реализация, без значение на етническа 

принадлежност, пол, увреждане, 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“ [7]. Развитието и реализирането на социалните услуги 

за деца и семейства следва европейските и националните принципи на хуманност 

и солидарност, като осигурява 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, 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“ [5]. 
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ORGANISATION OF EDUCATIONAL ACTIVITIES 
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Dechko М. Ignatov 
 

ABSTRACT:  This article presents authorial interactive, game models for developing 

soft skills in first-grade children. It is indicated in chronological order, the methodology for 

building interactive game models in the essence of which are the main components: the 

formation of three groups of children with mixed composition; intervention; criterion; group 

work tasks. On these models, each teacher is given the opportunity to build and present to the 

children interactive game models, which are a powerful tool for the development of soft skills 

and children's creative thinking. 

 

КEYWORDS: contextual skills, interaction, interactive, interactive learning, group-

competitive organization. 

 

 

Съществува аксиома в бизнес средите, която гласи, че благодарение на 

твърдите умения човек ще получи интервю за работа, но меките умения ще му 

гарантират мястото. Меките умения са качества, личностни черти и социални 

умения, които всеки притежава в различна степен. Така наречените меки умения 

(на английски „soft skills”) са всички онези способности, които помагат на човек 

да се адаптира правилно в работна, учебна и социална среда, както и уменията за 

успешна комуникация, работа в екип, разрешаване на конфликти. Способността 

да очароваш, да се сприятеляваш, да ръководиш екип, да умееш да водиш 

диалог, да работиш с колеги, да даваш и приемаш градивна критика – всичко 

това са меките умения. Те са изключително важни за всяко успешно интервю за 

работа и кариерно развитие, заради което са изключително високо ценени от 

работодателите [1]. 

Изграждането на меки умения чрез образователната система у нас почти 

липсва. Училищата и университетите се занимават с теория и сухи знания, които 

не са подплатени с достатъчно практически умения. За сметка на това меките 

умения, знанието как да бъдеш пълноценен член на обществото и да приложиш 

способностите си на практика, се подценяват. Голяма част от българските кадри 
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се затрудняват да комуникират и работят с хора. Заради всичко това за нас 

неформалното образование (възпитаващо меки умения) е също толкова важно, 

колкото и формалното. 

„Какъв ще станеш, когато пораснеш?“ – това сигурно е любимият въпрос 

на всеки възрастен към малко дете. А замисляли ли сте се, че за успеха на 

днешните деца в техните утрешни професии, ще са нужни навици, умения и 

компетенции, различни от тези, с които вие сте постигнали своя успех [3] ? 

Според допитване до ръководителите на отделите „Човешки ресурси“ в 

500 от най-големите световни компании най-търсените качества на пазара на 

труда към 2020 година ще бъдат: умение и желание за самоусъвършенстване, 

поставяне на цели и планиране на време, работа в екип, ефективна комуникация, 

в това число и в мултикултурна среда, критично и креативно мислене. Ще се 

търсят още лидерски качества, висока мотивация, увереност в себе си, 

любознателност, инициативност, упоритост. И това съвсем не е пълният списък 

на soft skills – меките умения, наричани още „уменията на XXI век“. 

Въпросът как да развиваме тези качества у децата си, няма лесен отговор, 

но едно е сигурно – всички водещи специалисти твърдят, че далеч не става дума 

само за вродени способности. Напротив – те могат да бъдат усвоявани и 

възпитавани и ще им служат цял живот, не само в работния им свят. Колкото по-

рано се започне, толкова по-добре. 

Прекрасно ще бъде, децата да получат първите си уроци у дома, само не 

забравяйте за личния си пример. Както казват англичаните: „Не е нужно да 

възпитавате децата, те така или иначе ще приличат на вас – възпитавайте себе 

си“. Но, ако все пак това не започне в рамките на дома, то в училище е просто 

задължително Тук могат да ни помогнат три опорни точки, важна част за 

развитието на почти всички личностни умения. 

1.Участие 

Да приобщаваме децата към нашите занимания: домакински, 

професионални или любими за свободното ни време, да провокираме интереса 

им към нови неща,  да играем заедно. Така ще провокираме любознателност, 

инициативност, креативност у децата си. 

2.Общуване 

 Да обсъждаме с децата различни теми, ситуации, хора, събития. Това 

развива навици за изслушване, изразяване на мнение, ефективна комуникация, 

критично мислене. Да дадем свобода на децата си да спорят с нас – помага за 

умението да се отстояват идеи и позиции, да се търсят алтернативи, да се 

разрешават конфликти. 

3.Сътрудничество 

 Да ги мотивираме с общи усиля за конкретна цел, полезна за всички. 

Акцентът тук е върху поставяне на цел и планиране на време, върху добрия 

резултат от работата в екип, коректността, отговорността за своя дял от работата, 

оценяването на подкрепата и добрия съвет [2]. 

Училището, разбира се, е широко поле за развитие на всички тези ценни 

умения и компетенции. За съжаление обаче точно на този терен се случват и най-

големите противоречия. Послушанието и конформизмът са поощрявани далеч 

повече от собственото мнение и инициативата. Критичното мислене и 

нестандартното решение не се ценят така, както старателното преразказване на 
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урока. Теоретичните знания не вървят ръка за ръка с практическия опит. Изявата 

на силните качества и увереността в собствените сили попадат под ударите на 

уравниловката. Желанието да се учи цял живот се убива с внушението, че 

оценката е по-важна от грешката, която носи опит и ново познание. 

Именно поради горе посочените причини си поставихме за цел: 

Да изградим интерактивен игрови модел, с който да започнем да развиваме 

меките умения при децата от първи клас. 

Задачи: 

1.Поставяне на децата в интерактивна среда на обучение–групово 

съревнователна организация на учебния процес. Изграждане на трите мобилни 

работни групи със смесен състав – момчета и момичета заедно. Запознаване на 

децата с критерийната оценъчност. 

2.Изграждане и апробация на интерактивни, игрови, двигателни задачи за 

групово-съревнователна организация на обучение. 

Обект на експеримента бяха 46 деца на седем годишна възраст от училище 

НБУ „Михаил Лъкатник” – Бургас. 

Описаните игри са игрови модели на примерни задачи за групово-

съревнователна организация на работа в първи клас, за развиване на меките 

умения при децата, по модел, в същността на който са залегнали четири основни 

компонента: формирането на три групи деца със смесен състав; интеракция; 

критерийна оценъчност; задачи за групова работа. 

Групите трябва да са с относително еднакъв брой деца, а броят на задачите, 

които трябва да се реализират чрез вграждане с предложената организация, 

трябва да бъде минимум две във всяко занятие по физическо възпитание, а защо 

не и в другите учебни дисциплини. 

Критериите за оценка могат да бъдат следните: 

Бързина – коя група за по кратко време; 

Точност – коя група по-правилно, по-достоверно; 

Оригиналност – коя група по-интересно, по-нестандартно; 

Брой варианти – коя група с повече от едно решение на дадена задача. 

Критериите за оценка се задават според характера и спецификата на 

конкретната задача, тоест броят им и комбинирането им могат да бъдат различни 

за различните задачи. 

Задачите за групово-съревнователна работа могат да се групират в три 

направления: 

1. Задачи изцяло формулирани от учителя–посочват се всички компоненти 

от учителя. 

2. Самостоятелна формулировка на задачата от самите ученици-учителят 

посочва само основните компоненти на задачата/делова игра/. 

3. Задачи от смесен тип. 

 

Хронология за реализация на задачите: 

1. По достъпен начин учителят въвежда децата в игровата ситуация, като 

мотивирано обяснява какво точно се изисква от тях. Условието на задачата може 

да бъде повторено, но по синонимен начин. 

2. Достъпно за децата се поставят критериите за оценка, както и времето за 

обсъждане в групите. 
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3. Начало на обсъждането в групите/интеракция/. В хода на обсъждането 

учителят задължително минава през всички групи, слуша коментарите, дава 

допълнителни насоки, коригира проектните предложения. 

4. Дава се ход на изпълнението на задачата. 

5. Мотивирана оценка на изпълнението на всяка група по зададените 

критерии или мотивирана самооценка от децата. 

6. Точки за изпълнение: отлично–6 точки; мн. добро–5 точки; добро–4 

точки. 

След всяка задача присъдените точки се поставят от водача на групата на 

специално, предварително изработено табло, под формата на стикери с различен 

цвят. В края на седмицата може да се обяви на децата коя група се е представила 

най-добре. 

 

Примерни интерактивни игрови модели за развиване на меки умения 

 

Статуя 

Необходими уреди и пособия: картини, кадри на различни скулптори, 

мултимедия. 

Условия на играта: децата са разделени на три групи и са разположени на 

три различни места в помещението. Учителят прави демонстрация с 

картини/мултимедийна демонстрация/ на различни скулптори като 

същевременно обяснява на децата по достъпен начин какво представлява 

скулптурата кой я създава и защо. След което поставя задача към трите групи: за 

време една минута децата да се съберат в три кръга, да обмислят, да обсъдят 

какви групови скулптори могат да създадат на фона на предложената от учителя 

мелодия и да ги изпълнят, когато мелодията престане да звучи. Когато мелодията 

звучи, децата изпълняват танцови движения самостоятелно или в групови 

комбинации. Дозировка на играта 4–5 пъти. След края на играта учителят прави 

преценка на изпълнението на всяка група по зададените критерии и оценява с 6, 

5, и 4 точки. 

Критерии за оценка: оригиналност, брой варианти. 

Като методична единица играта е подходяща за съсредоточаване на 

детското внимание, както и за развитие на двигателно-координационните 

способности чрез групови комбинации. Способства и за развитието на метро-

ритмичен усет. 

 

Зимна горска разходка 

Необходими пособия: демонстрационни материали, изобразяващи най-

разнообразни животни или детски костюми на животни. Подходящ музикален 

съпровод.  

Игрови условия: децата са разпределени в три групи по игралното поле. 

Учителката въвежда децата във въображаема игрова обстановка–зимна разходка 

в гората. Игровата задача изисква от децата за време една минута да обмислят 

какви животни можем да срещнем в гората, разхождайки се през зимата? По 

време на обсъждането, на подходящ музикален фон, се демонстрират 

изображенията на най-разнообразни представители на природната флора. 
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След края на обсъждането се стартира играта. На фона на същата мелодия 

децата извършват разнообразни движения, като същевременно наблюдават 

динамичната демонстрация, изобразяваща различни животни. При появата на 

животно, активно през зимата, децата започват да имитират движенията и 

звуците, които издава. Имитацията продължава около 10–15 сек., след което се 

сменя кадърът. Дозировка 4–5 пъти.  

Критерии-точност,  оригиналност, брой варианти.  

След края на играта се прави разбор от учителя, като децата трябва да 

отговорят на въпроса: „Защо са имитирали някои животни, а други не? Добре е 

по време на беседата учителят да дава кратки сведения за различните животни, а 

не само за имитираните.Оценява се играта по зададените критерии. 

По този игрови модел могат да се изработят различни варианти, които да 

бъдат използвани с различна цел, като методична единица, в различните части на 

занятието.  

 

Развален светофар 
Необходими уреди и пособия: три гимнастически пейки или столчета 

подредени в три колонки, пособия с цветовете на светофара/рингчета, кубчета, 

флагчета, мултимедия и др. /, музикален съпровод, подходящ за ходови и бегови 

упражнения – 2/4, 4/4. 

Условия на играта: Пейките или столчетата са подредени успоредно на 

подходящо място, така че след края на играта да си останат на игралното поле, в 

същата конфигурация, за да могат да се използват в даден момент от занятието, 

но с друга цел. Децата са подредени в колонки до пейката. При сигнал от 

светофара – червен – децата сядат върху уреда в разкрачен стоеж; при жълт 

сигнал – изправят се в готовност за движение; при зелен сигнал – започват да 

изпълняват ходови или бегови движения около уреда в колона по един, в 

зависимост от такта и ритъма на музикалния съпровод. 

Задача към групите: за време една минута децата трябва да обсъдят какви 

ходови и бегови упражнения могат да изпълнят с предложената им мелодия; 

какво означават цветовете на светофара? Обсъждането в групите се съпровожда 

от музикалните мотиви, които ще бъдат използвани при самата игра. Преди 

началото на играта учителят показва как ще се изпълняват различните сигнали на 

светофара. Изпълнението на децата може да бъде съпроводено със следния 

речитатив: 

Давай газ, гумите свистят! 

Стоп, спирачка, гумите свистят  

Гледай светофара.   

Светне ли червено Все едно ти казва: стоп и забранено.   

Жълтото напомня,  чакай и внимавай!  

Грейне ли зелено,  хайде преминавай!  

Давай газ....... 

Зебрата постила белите райета, сякаш ви подканя: тръгвайте крачета.    

Спира цяло стадо от автомобили,  даже автобуса спря пред нея, цвили.   

Давай газ........ 

Ами светофара щом заспал не мига,  щом до тротоара зебра не пристига. 

Вляво се огледай. След това надясно,  после пак наляво,  всичко ли е ясно?!  
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Играта започва с музикален мотив за ходови упражнения, при сигнал 

червено–седни. Следва жълт сигнал–прави до пейките. Бързо се връща 

червено.Следва отново жълто и отново червено. Това се прави с цел за 

съсредоточаване на детското внимание върху предстоящата двигателна дейност. 

След като учителят установи необходимата готовност от децата, подава зелен 

сигнал. Чрез зеления сигнал се дозира времето за изпълнение на различните 

ходови и бегови упражнения, а чрез червения и жълтия-интервалите на почивка. 

Дозировка–ходови упражнения–3–4 варианта за около 15сек.; бегови–4–5 

варианта за 20 сек.  

Критерии за оценка: точност, оригиналност, варианти. В случая по- 

важно е времето за изпълнение, а не броят варианти. Критерий вариативност е 

последният, по който се оценяват групите, е важен за стимулиране на детското 

творчество. 

 

Трите мечета 

Необходими уреди и пособия: три големи мечока, конуси – 12 бр., 

сгъваем тунел за провиране – 3 бр., препятствия за прескачане 40 см. – 9 бр., 

обръчи – 3 бр, кубчета 30 бр., рингчета – 18 бр., въженца – 9 бр., тояжки – 9 бр. 

Условия на играта: Децата са подредени в три колони зад стартова линия, 

като до всяка колона е поставено по едно мече. Пред всяка колона са подредени 

по четири конуса на разстояние около метър един от друг, разгънат тунел за 

провиране, три препятствия на около метър разстояние, един обръч, в който са 

поставени 10 кубчета, 9 рингчета, 3 въженца, 3 тояжки. От двете страни на 

игралното поле са подредени всички останали уреди, с които разполагате. 

При сигнал „старт” тръгват в бегом по едно дете от всяка група, преминава 

в слалом през конусите, провира се през тунела, преодолява препятствията с 

отскоци и взема само един предмет от поставените в обръча. Следва връщане 

обратно, без да се преминава през уредите, поставяне на предмета около мечето 

и докосване ръката на следващия ученик. Броят на децата в групите е без 

значение, тъй като играта продължава до изчерпването на всички уреди. След 

приключването на играта учителят симулира игровия разбор, но той приключва 

ненадейно, тъй като се чува вълчи вой, учителката съобщава на децата, че това е 

лошият вълк и мечетата са в голяма опасност. За целта децата трябва бързо да се 

съберат в групите и да решат какво могат да построят с наличните предмети за 

мечетата и как да ги защитят, като използват останалите предмети в залата. След 

обсъждането се реализират груповите решения на отделните групи. Предоставя 

се възможност на децата чрез беседа да обяснят какво са сътворили и как ще 

предпазят мечетата. 

Критерии: бързина, точност, оригиналност. 

 

Лов на покемони 

Необходими уреди и пособия: кубчета със залепени покемони на едната 

страна 30 бр., различни предмети като рингове малки топки и др. – 30 бр., меки 

модули с различна форма и размер – с колкото разполагате, скрин, въженца и др., 

обръчи 3бр. 

Условие на играта: На разстояние 10 м, или в дъното на игралното 

помещение се подрежда импровизиран лабиринт с не по-малко от четири входа. 
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В лабиринта произволно се разпръскват кубчетата с покемонине, но с 

изображението към пода, както и всички по-дребни предмети, с които 

разполагате. С частите на скрина, меките модули, въженца, тояжки изграждате 

самия лабиринт/изграждането на лабиринта се включва в предварителната 

подготовка на занятието/. 

 В другия край на помещението зад стартова линия се подреждат децата в 

колони по един/броя на децата в групите е без значение/, като до всяка група е 

поставен по един обръч. Преди началото на играта се дава възможност на 

групите за време една минута да обсъдят що е това покемон, как изглежда и да 

решат през кой от входовете да влязат в лабиринта. 

След сигнал „старт” с тичане тръгва първото дете от всяка група, влиза в 

лабиринта, търси покемон. След като го открие, взема го, с бягане се връща до 

групата, като излиза от същия вход, през който е излязло и го поставя в обръча 

до групата, докосва ръката на следващото дете.Играта продължава до изчерпване 

на покемоните. Ако покемон е попаднал извън обръча, не се брои. Победител е 

отборът, събрал най-много покемони. 

Критерии: бързина, точност. 

 

Млади творци 

При този игров модел се дава пълна свобода на детското творчество по 

теми, избрани от учителя. Подбират се две или три игри със сходни двигателни  

характеристики, които са познати на децата. Учителят въвежда децата в игрова 

ситуация, като предварително подготвя едно от децата за негов помощник и го 

скрива незабелязано някъде в помещението. В началото на занятието учителят с 

учудване установява, че липсва едно дете. Всички започват да го търсят. След 

като го открият, детето прошепва на ухото на учителя, че му е омръзнало да 

играе, защото не знае интересни игри. Тогава учителят предлага всяка група за 

две минути да обмисли, обсъди как от предложените две или три игри да създаде 

една нова интересна игра и да покани сърдитото дете да я изиграят заедно. Дава 

се възможност на всяка група да бъде водеща в обяснението и показа на 

сътворените игри. 

Критерии: точност, оригиналност. 

 

Строители 

Необходими уреди и пособия: кубчета – 15 бр., рингчета – 15 бр., тояжки 

– 9 бр., конуси – 9 бр., обръчи – 6 бр., въженца – 3бр. 

Условия на играта: на разстояние 10 м от стартовата линия се подреждат 

на три места по два обръча, пет кубчета, пет рингчета, три тояжки, три конуса и 

едно въженце. В зависимост от целта на играта между стартовата линия и 

предметите, ако играта например е за издръжливост или за взривна сила на 

долни крайници, могат да се поставят различни уреди, подредени в най-

разнообразни комбинации. Ако пък играта е с цел развиване на качество 

бързина–не се поставят никакви уреди. 

Учителят посочва вида на предметите и дава възможност на децата за 

време една минута да обсъдят какъв строителен проект могат да построят с 

предоставените им предмети? В каква последователност ще бъдат вземани 

предметите? 
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Децата са построени в три колони зад стартовата линия. При сигнал старт 

тръгва по едно дете от всяка група, взема само по един предмет и го носи зад 

фронта на своята група. След като се съберат няколко предмета, децата, чакащи 

своя ред, започват да градят строителния проект на групата, защото краят на 

играта е и край на строежа. 

След края на играта се предоставя възможност на всяка група да представи 

своето творческо решение. По време на беседата децата от другите групи могат 

да задават въпроси и да изказват мнения, но това трябва да става, без да е 

необходимо да вдигат ръка. Прилага се самооценка по зададените критерии. 

Критерии: бързина, точност, оригиналност, брой варианти. 

 

Есенно пътешествие 
Необходими уреди и пособия: три гимнастически пейки, хартиени 

топчета – 50 бр., сини ленти или въжета, за очертаване на реката – 2 бр., плътни 

топки – 9 бр., кубчета – 30 бр., рингчета – 15 бр., обръчи – 9 бр.,три обикновени 

кошчета за смет, конуси – 18–21 бр., подходящ музикален съпровод. 

Условия на играта: Зад стартова линия са подредени успоредно трите 

пейки, децата са построени в три колони по един зад пейките. На разстояние от 

около 3–4 метра пред пейките са разпръснати хартиените топчета. Там са 

поставени и кошчетата, пред всяка група по едно. След това в колони се 

подреждат конусите на разстояние един метър един от друг, по 6–7 за група. На 

10–12 метра след хартиените топчета са поставени очертанията на „реката”, а 

непосредствено след нея са подредени останалите уреди-по 3 плътни топки, по 

10 кубчета, по 5 рингчета и по три обръча. 

Първа част на играта: играта „Развален светофар”. Предоставя се 

възможност на децата за време една минута да обсъдят и решат какви ходови и 

бегови упражнения могат да изпълнят, движейки се около пейките на 

предложения им музикален съпровод. Изпълнението на децата може да бъде 

съпроводено с уточненията на „екскурзовода”/учителят/ откъде минава 

маршрутът на „автобусите”. В края на беговите упражнения децата се изтеглят 

при хартиените топчета. 

През интервал почивка учителят съобщава на децата, че са достигнали до 

красива поляна, която обаче е замърсена от несъзнателни туристи. Всяка група 

получава задача да почисти поляната, като поставя събраните 

„отпадъци”/хартиените топчета/ в собственото си кошче/общо развиващи 

упражнения с клекове и наклони/. След „почистването на поляната” приключва 

първа част на играта. Учителят оценява по предварително зададените критерии: 

точтост, оригиналност, бързина. 

Втора част: „Прекоси реката”. 

На фона на подходящ музикален съпровод децата преминават в слаломни 

подскочни движения, ръце, поставени на раменете на предходното дете, в 

групова координация през конусите и достигат до „реката”. 

Там ги очаква голяма изненада – „добрият вълк” – наранен и 

превързан/дете с костюм или маска на вълк/. Той съобщава на децата да не се 

страхуват от него, защото е добър и нещастен, тъй като си няма приятели сред 

вълците, защото не е лош като тях. Обича да играе, да пее и танцува, но най-

много обича разходките в гората, макар че не знае името на нито едно дърво. 
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Тогава учителката предлага на децата да помогнат на нещастния вълк, като 

му конструират по едно листо от дърво, по избор от децата от предметите, които 

се намират на отсрещния бряг. Но за тази цел е необходимо да прекосят реката, 

да изградят брод, през който да може да преминава само по едно дете, да взема 

по един предмет и да се връща обратно през брода. 

Играта приключва тогава, когато на отсрещния бряг не остане нито един 

предмет. Учителката предлага на децата, ако се страхуват от реката могат да се 

откажат. 

Предоставя се време една минута на групите да обсъдят какви видове 

дървета можем да наблюдаваме в гората, какво листо и от кой вид дърво ще 

покажат на „вълчо”, как изглеждат листата на избраното дърво през есента и как 

ще прекосят реката? На разположение на групите са всички предмети и уреди в 

салона. След обсъждането се дава старт на играта.  

Критерии за оценка: бързина, точност, оригиналност. В заключение 

децата показват на „вълчо” своите конструкции, като му разказват по нещо за 

изобразените листа и дърветата, към които принадлежат. „Вълчо” посочва най-

красивите листа. Оценката за представянето на групите е сборът от точките, 

получени от първата и втората част на играта. 

По този игров модел може да се организира и проведе цялостно занимание 

по физическо възпитание. Включените елементи в играта могат да се подредят в 

станционна комбинация, с най-разнообразна цел. 

 

Дядо без ряпа 

Учителката съобщава на децата, че всички вече знаят какво се е случило с 

дядото, който най-после изважда ряпата с помощта на цялото семейство. Но 

какво би се случило, ако всички в семейството на дядото не обичат да ядат ряпа? 

Какво ще направят, за да не може дядото да извади ряпата? 

За да се получи по-интересна игра, учителката предлага семейството на 

дядото да се увеличи с две дъщери, двама зетя, две внучки и един внук. Броят на 

добавените герои зависи от броя на децата в групите, така че за всяко дете да има 

роля. 

Предоставя се повече време за обсъждане и вземане на решение. След това 

се дава възможност на всяка група да демонстрира решението на деловата игра, 

като я покаже и реализира с друга група. 

Критерии: точност, оригиналност, брой варианти. 

Най-оригиналното игрово решение може да се превърне в комедиен 

пърформърс и да се представи на официално тържество пред родителите.  

По този модел може да се променя сценария на всяко литературно 

произведение за деца. 

При подходяща материална база играта може да се реализира и като 

щафетна, където децата от всяка група могат да работят по двойки. 

Критерии: бързина, точност, оригиналност. 

 

Ваканция 

Необходими уреди и пособия: Изгледи на зимни, пролетни, летни и 

есенни картини от наши курорти, по две от всеки сезон. Картините да са с 

размери, подходящи за нормален визуален контакт от страна на децата и 
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разположени на различни места по стените на игралното помещение. Подходящ 

музикален съпровод. 

Условия на играта: децата са разпръснати по игралното поле и 

изпълняват свободни движения, такива каквито им подсказват тактът и ритъмът 

на музикалния съпровод. След като музиката престане да звучи, учителката 

назовава произволно годишно време. Тогава децата бързо трябва да се 

ориентират към предварително избраната картина, изобразяваща назованото 

годишно време и да се построят пред картината в колона след водача си. На най-

бързата група се дава възможност с няколко думи да разкажат какво изобразява 

картината, пред която са построени. 

Следва музикален съпровод и играта се повтаря. Дозировка четири пет 

пъти. При затвърдяване на играта освен годишното време учителят назовава и 

конфигурацията, която децата трябва да построят пред избраната картина 

колона, кръг, редица. На етап усъвършенстване освен строеви конфигурации 

децата могат с помощта на телата си да изобразяват и букви. 

Преди началото на играта за време една минута децата в групите споделят 

впечатления от посетените от тях курорти и природни забележителности и как 

изглеждат те през различните годишни времена, оглеждат поставените картини. 

Критерии: бързина, точност, оригиналност. 

 

Анализът на получените от изследванията резултати позволяват да се 

направят следните изводи: 

1.Правилното и системно приложение на предложения от нас 

интегративен, интерактивен двигателен модел за развиване на меките умения 

при децата от първи клас предоставя практически неограничени възможности за 

пълноценно педагогическо общуване, което се явява като главен и устойчив 

фактор за психическото личностно формиране и развитие на деца с различни 

двигателно-интелектуални възможности. 

2.При началното разучаване на различните двигателни дейности, включени 

в програмното съдържание на обучението по физическо възпитание първи клас, 

децата изграждат обобщен образ на конкретната двигателна дейност. Но след 

приложението на експерименталния модел на обучение те придобиват 

способност веднага да се обхване целият поток от последователните движения, 

като едновременни движения, които се обхващат само с един поглед. Тази 

способност представлява необходимо условие за формиране на операционално 

мислене и открива големи възможности за последващо психическо развитие. 

Тази координация се осъществява в умствен план, в плана на представите. 

3.Чрез приложението на представения двигателен модел за развиване на 

меки умения се развива и способността на децата да координират реда на 

движенията си, както и на интервалите между тях, вследствие на което се 

появява и оформя понятието за време. 

4.Приложението на двигателно-игровите модели за развиване на меки 

умения се приема с огромен интерес от децата, тъй като те реализират 

двигателен продукт на собствените си творчески решения, без да нарушават 

двигателната характеристика на конкретните вариативни задачи. Обучението 

протича в обстановка, позволяваща относително голяма свобода на движенията, 

в рамките на определени критерии, съгласуваност на действията и взаимно 
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подпомагане. Движенията се отличават с голямо разнообразие, динамика, 

координация, изпълнени в условията на групова координация. 
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ABSTRACT: Today, the problem of the state and trends in the interactivity of education 

in the new conditions is particularly relevant as an essential indicator of the innovative 

potential and social relevance of educational institutions. The penetration of the interactive 

criterion into any form of human activity as a new approach to problem solving makes the need 

to develop an adequate interactive culture urgently. 
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Днес особено актуален е проблемът за състоянието и тенденциите в 

интерактивността на образованието в новите условия като съществен показател 

за иновативния потенциал и социалната релевантност на образователните 

институции. Проникването на интерактивния критерий във всяка форма на 

човешка дейност като нов подход към решаването на  проблеми прави 

неотложна необходимостта от развитие на адекватна интерактивна култура. 

Усвояването на етични норми, ценности и отношения в предучилищна 

възраст е целесъобразно поради промените в начина на взаимодействие на 

развиващата се личност със заобикалящата я среда, поради появата и 

формирането в тази възраст на екипна отговорност и изграждането на динамични 

стереотипи за взаимодействие с околната среда, които понякога остават за цял 

живот. Тези процеси поставят пред педагозите въпроса за същността на 

ефективното интерактивно образование и възпитание – цел, структура, форми, 

средства. В тази посока в предучилищната педагогика все по-често се търсят 

алтернативни педагогически технологии. Планирането, организирането и 

провеждането на съвременното обучение в интерактивна образователна среда е 

необходим избор, гарантиращ ефективността на образователния процес. Без да се 

отричат предимствата на традиционния педагогически подход, при който 

учителите изцяло поемат отговорността за учебния процес, за целите на 

устойчивото развитие е необходимо да се даде възможност и свобода на детето 

да поеме своята част от отговорността, да бъде активно и да взаимодейства с 

възрастните, да търси и предлага решения, да твори. Така то заема 
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равноправното си място в организацията и провеждането на познавателния 

процес, в който е главно действащо лице. 

Разкриването на същността на интерактивната образователна среда 

предполага изясняването на ключовите 

понятия интеракция, интерактивност, интерактивно учене. Интеракция е 

психологически термин, който означава вид взаимодействие или по-конкретно – 

„взаимодействие и взаимовлияние между хора в процеса на общуването 

им” [3]. Понятието интерактивност може да се разглежда като съставено от две 

думи – „интер” (заедно, между) и „активност” (действие, инициативност), и се 

отнася до взаимодействието между обучаван и обучаващ, както и между самите 

учещи. Интерактивното учене се реализира чрез взаимодействие и диалог 

между страните в процеса и между учещите [1; 3]. 

Интерактивната образователна среда като алтернатива на традиционното 

обучение изисква нова организация на пространството – от подредбата на 

мебелите, използвани от децата, за целите на индивидуалната и груповата 

работа, до възможността за излагане на детско творчество, табла и тематични 

листове за отразяване на позиции и мнения, постери и обобщения от колективни 

дейности [4]. 

Друга възможност за реализиране на интерактивен образователен процес е 

голямото разнообразие от методи и средства, които превръщат децата от пасивни 

наблюдатели и консуматори в активни партньори и творци на собственото си 

знание.   Интерактивните методи изискват партньорски взаимоотношения и 

диалогов вид комуникация между децата в малката група и между всички 

участници в дейността. 

И. Иванов разделя интерактивните методи на три вида: ситуационни, 

дискусионни, опитни или емпирични  [7]. Ситуационните методи авторът 

определя като „най-обещаващата новост в дидактиката на 20. век”. Към тях 

включва: метод на конкретните ситуации (кейс-стъди), казус, симулация, игра, 

ролева игра, драматизации. Дискусионните методи са анкета, беседа, дискусия, 

мозъчна атака, обсъждане, дебати. Като опитни (емпирични) методи са 

определени: метод на проектите, експеримент, моделиране и други, основаващи 

се на диалога. 

Експертното учене е интерактивна форма на обучение, която стимулира не 

само комуникацията, взаимодействието и сътрудничеството, но и развитието на 

личностни качества като отговорност към себе си и другите, толерантност. 

Съдейства за развитие на самостоятелна стратегия на учене и умения за 

предаване на разбирания на другите, за социализиране и интегриране в 

общността. 

Експертното учене може да се реализира и сред деца в предучилищна 

възраст чрез следните последователни стъпки (по З. Костова): 

-  подготовка на материали по дадена тема от учителя; 

-  класифициране на материалите по подтеми; 

-  подготовка на задача по всеки проблем (подтема); 

-  разпределение на материалите и задачите по групи; 

-  колективна самостоятелна работа на всяка група с подготвените 

материали и изпълнение на задачите; 
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-  прегрупиране на децата в нови групи. В новите групи попада по един 

представител от всяка предишна група – това са експертите по всяка подтема на 

разглеждания проблем. 

Този метод може да се използва и при запознаване с автодидактични игри 

с ново съдържание, правилата на които са добре познати на децата. 

Според Е. Тополска (по С. С. Кашлев) интерактивните методи могат да се 

класифицират в съответствие с водещата функция на следните групи методи: 

 методи за създаване на благоприятна атмосфера, организиране на 

комуникация; 

 методи за смяна на дейности; 

 методи за мисловна дейност; 

 методи за смислотворчество; 

 методи за рефлексивна дейност; 

 интегративни методи (интерактивни игри). 

Методът на интерактивната игра се явява комплекс от изброените методи 

на интерактивното обучение и затова се обединяват в група на интегративните 

методи [2]. 

За целите на образованието в устойчиво развитие и в отговор на 

съвременните тенденции за промяна във взаимодействието между учителя и 

децата в условията на детската градина е възможно да се конструират методи за 

интерактивно обучение, съобразени с възрастовите особености и 

образователните изисквания за предучилищно възпитание, такива, каквито 

предлагаме ние. 

Във връзка с горе посоченото изградихме четири двигателни задачи с 

еднаква двигателна характеристика за развитие на бързина, като при изпълнение 

на първата задача приложихме стандартен подход, а при останалите три – 

творчески, интерактивен подход. Децата разделихме на три групи със смесен 

състав и относително еднакъв брой деца. 

За оценка на изпълнението на всяка една от двигателните задачи 

определихме следните критерии: 

1. Бързина; 

2. Точност; 

3. Оригиналност. 

Сравнителни показатели за развитие на бързина: 

1. Бързина на двигателна реакция – латентен (скрит) период – от 

подаването на даден сигнал до началото на ответна реакция. 

2. Максимална честота на движенията – характерна е за циклични 

движения и е свързана с темпа на двигателна дейност. 

Използвани методи за развитие на бързина: 

1. Равномерен – краткотрайно изпълнение с максимална интензивност. 

2. Повторен – няколкократно изпълнение с еднаква интензивност – прилага 

се интервал пълна почивка. 

3. Интервален - повторение с еднаква интензивност - непълен интервал на 

почивка. 

1. Съдържание на първа тестова задача 

Играта протича по ширината на фронта. На разстояние 15 м разпръснахме 

неопределен брой предмети. Класът беше разделен на три групи със смесен 
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характер. Вляво на всяка група беше поставен обръч. След сигнал „ СТАРТ“ 

всяко дете от всяка група е необходимо да пробяга разстоянието до предметите с 

максимална скорост, да вземе един предмет, да го постави в обръча и да докосне 

следващия. 

Играта продължава до момента, в който всички уреди бъдат пренесени в 

обръчите. Целта на играта е „кой по - бързо ще събере повече“. По време на 

играта измерихме пулсовата честота по три пъти на момче и на момиче, които по 

предварителни наблюдения притежават средна двигателна активност. 

Играта протече при стандартни условия, регламентирани и отговарящи на 

съответните методически изисквания за развитие на двигателно качество 

бързина. 

След протичането на първата двигателна задача реализирахме подвижна 

игра с ниска интензивност с цел нормализиране на пулсовите честоти до изходно 

ниво. 

2. Съдържание на втора тестова задача 

Проведена при нестандартна интерактивна среда, играта се нарича 

„Архитекти“. 

Използвахме същите уреди като брой и вид. Разстоянието на протичане на 

играта е същото като при първата – 15 м. Учениците бяха разделени на три 

групи. Вляво на всяка група също имаше поставен обръч. По същия начин както 

при първата игра всяко дете е необходимо да пробяга разстоянието до 

предметите, да вземе един, да пресече финала с предмет в ръка и да го постави в 

обръча. След като уредите свършиха и всяка група разполагаше с такива,  

дадохме време 10 секунди, всички групи, по отделно да обмислят как ще 

използват  уредите, които са разположени отпред, и какво ще построят с тях зад 

фронта на играта като „ Архитектурен проект“, който след края на играта трябва 

да обосноват и обяснят. За фон на играта приложихме кадри от различни 

строителни обекти.  

Както при първата, така и при втората задача измерихме три пъти пулса на 

същите ученици. 

След тази игра приложихме същия подход за нормализиране на пулсовите 

честоти, както след първата. 

3. Съдържание на трета тестова задача 

Играта „Двигателен дизайнерски проект – „Облечи Баба Марта“ също 

беше проведена при нестандартни условия. Учениците отново бяха разделени в 

три групи. Разстоянието е същото както при другите игри. Играта е с творчески 

характер. Децата обмисляха как да облекат манекена. За целта им бяха 

предоставени достатъчен брой аксесоари, които бяха разположени пред него. 

При сигнал „СТАРТ“ всяко дете е необходимо да пробяга разстоянието до 

целта, да вземе един аксесоар и да го сложи на манекена. След това бързо се 

връща и докосва следващото дете. Учениците предварително оглеждат кой 

аксесоар е използван и преценят какво ще използват те. Време за обмисляне и 

обсъждане в групите – 20–30 сек. 

При тази игра отново измерихме пулсовите честоти на същите деца. 

Приложихме същия подход за нормализиране на пулсовите честоти. 

4. Съдържание на четвърта тестова задача 
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При играта „Апликирай и моделирай“ децата трябваше да направят 

пролетна картина, съобразявайки се с материалите, с които разполагат. Отново 

бяха разделени на три групи. На разстояние 15 м се намираха три табла, пред тях 

бяха разпръснати материалите, с които да направят пролетната картина. При 

сигнал „СТАРТ“ всяко дете от всяка група е необходимо да пробяга бързо 

разстоянието до материалите, да вземе само един и да го постави на таблото. 

След това се връща, докосва другия ученик, който предварително решава къде 

ще постави избрания от него материал. Време за обсъждане в групите – 20–30 

сек. 

Критериите за оценяване бяха бързина, точност и най- вече оригиналност. 

Отново бяха измерени пулсовите честоти на учениците. Подходът за 

нормализиране на пулса е същият като при другите игри. 

 

Анализ на получените резултати по предварително определените 

критерии 

1. Двигателна задача – при протичане на играта в стремежа си за постигане 

на победа децата нарушиха критерия точност, като се опитваха да хвърлят 

предметите, преди да достигнат финалната права. По този начин совалковото 

бягане, предвидено за развитие на бързината, не постигна желаната от нас 

реакция. Това объркваше следващия състезател, който очакваше старта. 

Скритият период нарасна много, а целта на играта беше друга. Нарушена бе и 

максималната честота на движението. В стремежа си да приберат попадналите 

извън обръча предмети, някои деца пропуснаха реда си. По този начин бе 

нарушен основният смисъл на повторния метод на изпълнение. Това оказа 

влияние и върху приложението на равномерния метод, като интензивността на 

изпълнение се превърна от максимална в променлива. 

2. В стремежа си да изпълнят творческия замисъл за изграждане на 

предварително замислен проект, децата стриктно спазваха последователността 

на задачата. Критериите точност и бързина бяха изпълнени безупречно от всички 

участници. Тъй като играта трябваше да бъде изпълнена зад фронта, всеки 

участник пресече финала с предмет в ръка. По този начин изискванията на 

повторния и на равномерния метод бяха спазени съвсем точно. Победителят се 

реши от критерия оригиналност. Децата сами оцениха своите проекти. 

3. При играта „Двигателен дизайнерски проект – „Облечи Баба Марта“, 

приложихме комбинация от методи за развитие на качеството бързина, а именно 

равномерен и интервален, което е рядко срещана комбинация, но в нашия случай 

беше много успешна, тъй като творческият характер на играта предразполагаше 

това. След ускорителното бягане до крайната цел (равномерен метод) следва 

почивка с непълна стойност (интервален метод) – това бе моментът, в който 

всяко дете поставяше избрания предмет върху манекена. След, което последва 

отново краткотрайно изпълнение с максимална интензивност – равномерен 

метод. 

При сравнителните показатели за развитие на бързина при всяко следващо 

изпълнение се съкращаваше латентният период. По показателите честота на 

движенията, темпът не беше нарушен. Критериите бързина и оригиналност бяха 

изпълнени безупречно. 
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4. При играта „Моделиране и апликация“ по отношение на методите за 

развитие на двигателното качество бързина бяха приложени всички изисквания. 

При равномерния метод – краткотрайно изпълнение с максимална интензивност, 

а при повторния – интервал с пълна почивка. Общото времетраене на играта е 4–

5 минути. В този случай дадохме възможност за максимален брой предозиране 

на изпълнението, но според възможността на децата. Някои деца, който имаха по 

- голяма нужда от почивка, пропускаха.  

Критериите бързина, точност и оригиналност бяха изпълнени отлично от 

всички участници. 

Протокол за изготвяне на пулсограма 

Пулсограмата е за отчитане влиянието на четирите тестови задачи върху 

развитието на качеството бързина върху промените на пулсовата честота. 

Децата, които изследвахме, се казват Йоанна Христова и Живко Василев, 

четвърта предучилищна група към НБУ “Михайл Лъкатник“, град Бургас.   

 

Таблица 1. Измерване на пулсовите честоти на Йоанна Христова 

 

№ 

Пулсови честоти при  

четирите тестови задачи 

Йоанна  Христова 

Начало Среда Край 

Първа тестова задача 

„Кой по - бързо ще събере повече“ 

80 120 160 

Втора тестова задача 

„Архитекти“ 

90 130 170 

Трета тестова задача 

„Облечи Баба Марта“ 

80 130 180 

Четвърта тестова задача 

„Апликирай и моделирай“ 

90 130 150 

 

 
Червена линия – първа тестова задача 
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Розова линия – втора тестова задача 

Синя линия – трета тестова задача 

Зелена линия – четвърта тестова задача 

 

Таблица 2. Измерване на пулсовете честоти на Живко Василев 

 

№ 

Пулсови честоти при  

четирите тестови задачи 

Живко Василев 

Начало Среда Край 

Първа тестова задача 

„Кой по - бързо ще събере повече“ 
90 130 170 

Втора тестова задача 

„Архитекти“ 
90 140 180 

Трета тестова задача 

„Облечи Баба Марта“ 
95 140 170 

Четвърта тестова задача 

„Апликирай и моделирай“ 
95 150 175 

 

 
Жълта линия – първа тестова задача 

Розова линия – втора тестова задача 

Зелена линия – трета тестова задача 

Синя линия – четвърта тестова задача 

 

Анализът на получените от изследванията резултати позволяват да се 

направят следните изводи: 

1. Правилното и системно приложение на предложения от нас 

интегративен интерактивен двигателен модел за развиване на двигателни 

качества при децата от предучилищна възраст предоставя практически 

неограничени възможности за пълноценно педагогическо общуване, което се 

явява като главен и устойчив фактор за психическото, личностното формиране и 

развитие на деца с различни двигателно-интелектуални възможности. 
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2. При началното разучаване на различните двигателни дейности, 

включени в програмното съдържание на обучението по физическо възпитание в 

детската градина, децата изграждат обобщен образ на конкретната двигателна 

дейност. Но след приложението на експерименталния модел на обучение те 

придобиват способност веднага да се обхване целият поток от последователните 

движения, като едновременни движения, които се обхващат само с един поглед. 

Тази способност представлява необходимо условие за формиране на 

операционално мислене и открива големи възможности за последващо 

психическо развитие. Тази координация се осъществява в умствен план, в плана 

на представите. 

3. Чрез приложението на представения двигателен модел се развива и 

способността на децата да координират реда на движенията си, както и на 

интервалите между тях, вследствие на което се появява и оформя понятието за 

време. 

4. Приложението на интерактивните двигателно - игрови модели се приема 

с огромен интерес от децата, тъй като те реализират двигателен продукт на 

собствените си творчески решения, без да нарушават двигателната 

характеристика на конкретните вариативни задачи. Обучението протича в 

обстановка, позволяваща относително голяма свобода на движенията, в рамките 

на определени критерии, съгласуваност на действията и взаимно подпомагане. 

Движенията се отличават с голямо разнообразие, динамика, координация, 

изпълнени в условията на групова координация. 
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ПРОФЕСИОНАЛНИ РОДИТЕЛСКИ КОМПЕТЕНЦИИ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРИЕМНА ГРИЖА 

 

Диана Ст. Нинчева 

 

PROFESSIONAL PARENTAL COMPETENCIES IN PROVIDING 

FOSTER CARE 

 

Diana St. Nincheva 

 

 
ABSTRACT: Foster care is a specific form of support (care, service) that should be 

considered and based on the needs of the child, his or her birth family and the foster parents 

who take on a surrogate parental function. 

 

KEY WORDS: Foster care, competencies, parents, shared parenting 

 

 
Развитието на приемната грижа в България налага все по-задълбочено 

проучване на компетенциите на приемните родители, на които социалната 

система поверява деца, поставени в риск. Етапът на развитие на социалната 

услуга се основава на необходимостта от качество при предоставяне на приемна 

родителска грижа. Това може да бъде постигнато чрез добре подготвени 

приемни родители, носители на специфични компетенции, но и готови да ги 

развиват чрез теоретична подготовка и споделяне на опит, чрез различните 

форми на подкрепа, която имат по пътя на своето професионално израстване.  

Приемната грижа е специфична форма на подкрепа (грижа, услуга), която 

следва да бъде разгледана и основана на нуждите на детето, на неговото рождено 

семейство и на приемните родители, които поемат заместваща родителска 

функция. Този „триъгълник на грижата и любовта“ е основен фундамент, върху 

който се формира концепцията за доброто приемно родителство. 

Разбирането/разпознаването на симптомите за детското страдание, причинено от 

раздялата с родното семейство,  преживяно насилие, дългосрочна 

институционална грижа, е познание, необходимо на приемните родители, за да 

могат да реактивират психологическите процеси и да заличат редицата 

емоционални, поведенчески, интелектуални, често и физически нарушения. 

Реципрочно е  страданието на биологичните родители и неслучайно в 

множество изследвания се посочва, че приемната грижа е услуга, насочена към 

подкрепа едновременно на детето и неговото рождено семейство. Приемната 

грижа се разглежда като процес на „споделено родителство“ /разгледано по-долу 

в статията/. Понятието разширява смисъла и значимостта на професионалната 

приемна грижа и поставя ангажираните със закрилата на детето възрастни в 

конкретна роля със специфични задачи. Отдаването на добра грижа, съобразена с 

основните принципи на социалната услуга, изисква приемните родители да 

притежават набор от професионални компетенции, което ги превръща в 

специалисти, които могат да поемат и изпълнят конкретни задачи. Дефинираните 
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компетенции са основание да се разработи инструментариум от вътрешни 

правила от страна на доставчика на социалната услуга като гарант за качество на 

предоставената грижа. 

Изведените в нормативната база изисквания за утвърждаването на 

приемните родители са само основа, върху която социалният работник извършва 

своето проучването. Законът за закрила на детето /Чл.31/, Наредбата за 

условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни 

семейства и настаняване на деца в тях /Чл.10/ визират обстоятелствата, които са 

основание социалният работник да изготви оценка и да даде своето заключение 

за възможностите на кандидат приемно семейство да отговори на потребностите 

на дете в риск. Критериите за оценяване и обучение на кандидати за приемни 

родители са формулирани  и в Методиката за условията и начина на 

предоставяне на социалната услуга, Приемна грижа /Глава 2, Раздел 1, 

Стандарт 3/. 

При оценяване на кандидатите за приемно семейство се прави комплексна 

преценка на възможността да осигурят материални условия за отглеждане и 

развитие на детето, включително лично пространство за детето в жилището. 

Проучват се качествата на личността, готовността, разбирането на същността и 

ролята на приемната грижа и мотивацията на кандидатите за предоставяне на 

услугата. 

Притежаването на лични качества само по себе си не е достатъчно за 

предоставяне на професионална приемна грижа. Професионалното развитие на 

приемния родител е процес на непрекъснато учене и предполага набор от 

ключови компетенции, необходими в отговор на нуждата от грижа, ориентирана 

към разпознаване както на физиологичните, така и на психо-емоционалните 

потребности на детето. Ето защо, когато поставяме нуждата от качество на 

предоставянето на приемна грижа е наложително да говорим за подход на 

професионализиране и обучение, ориентиран към развитие на компетенциите на 

приемните родители.  

Изследването и развитието на професионалните приемни родители 

предполага разбирането на значението на основните компетенции като гарант за 

добра грижа. Концептуализирането на изследването на понятията компетентност 

и компетенции дава широка представа за значението им в различните научни 

направления и професии. Непосредствената връзка с професията Приемен 

родител дава възможност за задълбочен анализ на нуждата и извеждането на 

специфични компетенции, положени за разгръщане на понятието „добра 

родителска приемна грижа“. 

„Компетенциите се определят като динамична комбинация от знания, 

разбиране, умения и способности, които се придобиват или развиват в самото 

обучение. Тяхното формиране трябва да бъде цел на всяка образователна 

програма“ (Милков, Л.) 

G. Creetham  и G. Chivers разработват през 1998 година (329, c. 26–40) 

холистичен модел на професионалните компетенции, като включват пет раздела 

от взаимно свързани компетентности и компетенции: 

- Когнитивни (познавателни) компетенции. Включват основни теории и 

концепции, а също така и неформално, неявно знание, придобито 
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експериментално, знание „да знаеш какво”, основано на разбирането „да знаеш 

защо”, изисквано от компетентността. 

- Функционални (служебни) компетенции. Уменията „да знаеш защо” 

включват нещата, които работещата личност в определена професионална област 

трябва да може да направи и е способна да демонстрира. 

- Персонални (поведенчески) компетенции. „Да знаеш как да се държиш”. 

Те са дефинирани като сравнително трайна характеристика на личността, 

причинно свързана с ефективно или отлично изпълнение на работното място. 

- Етични (нравствени) компетенции. Разглеждат се като владеене на 

подходящи персонални и професионални ценности на личността и способности 

за вземане на надеждни решения, базирани на работни ситуации.  

- Метакомпетенции. Свързани са със способността за справяне с 

глобалните промени, както в света, така и в страната, а също така и с обучение и 

отразяване на новопридобитите знания в практиката. 

Обучителният процес на професионалните приемни родители стои в 

основата на развитие на необходимите компетенции. Той е законово 

регламентиран и е основан на експертен анализ по отношение на съдържанието, 

методиката, практиката на предлагане. Въведеният подход чрез обучението е 

ориентиран в посока на развитие на компетенции на приемните семейства, което 

от своя страна води към повишаване и развитие на механизми за контрол на 

качеството на социалната услуга. 

През целия период на обучение и последващо професионализиране 

приемният родител овладява разнопосочни и специфични компетенции и 

способности за подкрепа на детето и неговото рождено семейство. Познаването 

на принципите и подходите при грижите за дете, разделено от своите рождени 

родители, са специфична компетенция, която характеризира процеса на грижа. 

Приемните родители придобиват умението да „изобретят език“, който да  окаже 

гостоприемство  на детето, което влиза в семейството със своята непозната за 

приемните родители история. Умението да посрещнат детето, да го разбират 

отвъд поведението, мълчанието, думите се формира в първите моменти на 

обучение. Разширява се разбирането за психо-емоционалните характеристики на 

детето със страдание. За придобита компетенция се счита умението на 

приемното семейство да разпознава страданието от раздялата и загубата при 

детето; да зачита чувствата му; да създават усещането у детето за безрезервно 

приемане и разполагане както емоционално, така и физически в пространството. 

Други специфични умения, които засягат както когнитивните, така и 

функционалните компетенции водят към развиване на разбирането за нуждата от 

зачитане на историята на живота на детето и разбирането за неговата 

уникалност. 

Персоналните поведенчески компетенции на професионалния приемен 

родител се формират върху теоретичната основа, която касае психо-

емоционалното страдание, засегнато по-горе, но също така придобиване на 

познание за развитието на детето – задачите на възрастовото развитие и кризи. 

Тази компетенция осигурява възможност да бъдат поставени изисквания и 

очаквания към детето, които са съответни на възрастта и капацитета му. Развива 

се разбирането за значението да се поставят правила и граници на детето чрез 

добро родителско отношение. Приемният родител притежава компетенцията да 
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насърчава позитивното поведение на детето, неговите постижения и да използва 

техники за намаляване на неприемливото поведение. Тази част на набора от 

компетенции дава възможност приемният родител да се справи успешно с 

проблемното поведение на детето, като основава родителските си решения на 

познанието да търси причините за поведение, основани на страдание, на 

влиянието на емоционалните му преживявания, раздяла, разпокъсаност на 

живота, недостатъчно развити социални и житейски умения, неглижиране, 

преживяно насилие и пр. 

Специфичните поведенчески компетенции включват развитието на  

саморефлексия у приемния родител или умение да осмисля поетата  родителска 

роля, като способност да разсъждава върху решенията и действията си, но също 

така и върху своите намерения, мотиви, предразсъдъци, емоции с цел да ги 

разбере по-добре, да оцени ползите и последствията за детето от избрания и 

наложен подход. Това дава възможност на приемния родител да си даде сметка 

за влиянието на родителските решения и поведение върху взаимодействието 

както с приемното дете, така и с всички участници в процеса на приемна грижа – 

членове на семейството, рожденото семейство, ангажираните социални служби и 

др. Рефлективното родителско поведение, разгледано като специфична 

компетенция, дава възможност приемният родител да разбира нуждата си от това 

да търси подкрепа в процеса на грижа; да открива нови ресурси и опит извън 

процеса на обучение; да може да анализира и осмисля личната практика; да може 

да оценява личната си намеса; да осъзнава границите на собствените 

възможности, да отхвърля идеята за всемогъщество; да развива умение за 

контрол на собствената си фрустрация, без това да се отразява на връзката с 

детето; да осмисля ползите за себе си и за детето, на което се оказва помощ. 

Умението на приемния родител да работи в екип със социалните служби, с 

рожденото семейство и др., е друга поведенческа компетенция, която обуславя 

планиране насочено, към стремежа детето да бъде поставено в центъра на 

вниманието на ангажираните в целия процес на приемна грижа. Активната 

позиция на приемния родител, базирана на компетено родителско поведение и на 

това, че най-добре познава детето, осигурява възможност за предложения, 

защита на неговите права и интереси, застъпничество, участие в планиране на 

грижата за детето и пр. 

Много важен акцент при професионализирането е развитие на умения у 

приемния родител за активно участие в процеса на споделено родителство. 

Концепцията за споделено родителство „предполага запазване на ролята на 

родното семейство в степента, в която то има капацитет да изпълнява функциите 

си, и едновременно с това чрез приемното семейство, чрез професионалисти, 

предполага поемане на функции, които то не успява да реализира достатъчно 

добре (Мартенс, А., 2007). 

В този случай настаняването извън родното семейство се възприема като 

допълващо или споделено настаняване. Общите функции на семейството се 

разпределят /не се заместват/ между биологичното, което дава родството и 

принадлежността, приемното, което осигурява грижа и привързаност, и 

професионалния екип, който поема социализиращите функции на семейството – 

учене, интереси, връзка с родното семейство, с институциите и пр“ ( Петрова, 

Н.). 
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„Възприемането на приемната грижа и изобщо на алтернативната грижа 

като споделена позволява да се прилага подход на екипна работа около случая на 

детето – с ясни роли. По този начин ролята на социалните работници от ДСП / 

ОЗД е да споделят грижата за детето с приемното и родното семейство. Задачата 

на професионалистите в екипа е да се опитват да съхраняват и стимулират 

поемането на все по-голяма част от функциите на родителството на родното 

семейство и близките. 

Екипната работа предполага и развитие на нагласи за търсене на 

професионална подкрепа.  „Важно е приемните родители да разберат, че 

търсенето на професионална подкрепа и помощ е израз на професионализъм, а не 

на некомпетентност. За съжаление и в професионалната, и в житейската култура 

на възпитателната и социално-педагогическата дейност все още е твърде 

разпространено разбирането, че търсенето на помощ показва неспособност за 

справяне. В действителност става дума за споделена отговорност и за 

необходимост от обединяване на усилията на различни специалисти като 

условие за качество на помагащото взаимодействие. С други думи търсенето на 

професионална подкрепа е неотменна част от пъзела, наречен качество или 

професионализъм, и по-големи съмнения за некомпетнтност биха се появили, 

ако едно семейство или отделен родител твърди, че всичко е отлично, че няма 

никакви трудности и въпроси, че всичко му е пределно ясно и пр. Всеки, който 

има познания и опит в грижата за деца изобщо и в частност за деца в риск знае, 

че това е невъзможно и че ако някой го твърди, има друга причина за това. 

Основна задача на социалните служби от системата за закрила на детето и на 

доставчиците на услуги е да създадат всички необходими условия за оказване на 

професионална подкрепа на приемните семейства. Тези условия биха могли да се 

определят като: 

- доверие, уважение и зачитане на личното и професионално достойнство 

между различните участници в процеса на предоставяне на услугата и особено 

между социалните работници, отговарящи за приемното семейство от страна 

доставчика (НПО или община) ; 

- ясна система за професионална подкрепа – придружаване, консултиране, 

супервизия, спешна намеса. Необходимо е тази система да бъде налице и 

семействата да бъдат информирани как тя работи и как те могат да я ползват по 

своя заявка. Приемното семейство трябва да знае към кого, за какво могат да се 

обръщат, по кое време и в какъв период от време могат да очакват помощта.   

- приемното семейство трябва да участва като пълноправен член на екипа 

по случая на детето, което е настанено“. 

Етичните компетенции са необходима част от развитието на всеки 

специалист, ангажиран с помагащите професии. Професионалното им полагане 

пред приемните родители е част от процеса на обучение, в който се поставят 

принципите на предоставянето на социалната услуга. Зачитането на личността на 

детето, на неговата индивидуалност; развиването на толеранс и уважение към 

рождените му родители; разбиране, приемане и прилагане на принципите на 

социалната работа и ангажираните институции са част от въведените етични 

правила. В основата на усвояването на спецификата в грижата за приемни деца 

стоят персоналните личностни качества и ценности на всеки приемен родител. 
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Преди да разгледаме последната категория от понятията, свързани с 

компетенциите на професионалния приемен родител, а именно мета –

компетенциите, ще направим връзка със заключението, че развитието на 

компетенциите на приемните родители е учене през целия живот. 

Усъвършенстването на знанията и уменията преминава през базисното 

обучение в началото на процеса на оценяване и по-късно през поредица от 

обучения, на които освен теоретичните знания, богатство са и вече натрупаният 

родителски опит и развитото умение за работа с детското страдание. 

Компетенциите се усъвършенстват и чрез споделения специфичен опит в 

групите за самопомощ на приемни родители. 

Супервизията е част от стандарта за качество на социалната работа с деца. 

Тя е форма на подкрепа, необходима за развитие на професионалните 

компетенции на приемните родители, която се основава на теоретични 

психологически подходи за човешкото развитие. Супервизията на приемните 

семейства дава външен поглед на  емоционални процеси, върху които трудно 

може да бъде наложен рефлективен контрол. Тази форма на развитие на 

компетенциите дава възможност на приемния родител, воден от супервизор, сам 

да стигне до същината на поставения проблем, да го погледне отстрани и да 

генерира нови стратегии за решаване на дадена ситуация. Обратната връзка на 

специалиста работи за подобряване на ситуацията, но и развива нови нива на 

компетенции за приемното семейство. 

Метакомпетенциите са притежаване на глобален поглед върху развитието 

на целия процес на развитие на социалната услуга приемна грижа. Те могат да се 

разгледат като възможност всеки приемен родител да предава своя опит. Добре е 

процесът да бъде фасалитиран от специалист, за да може партньорството при 

предаването на ценностите в тази значима професия да постигне своята цел. 

Професията “приемен родител” е регламентирана в Националния 

класификатор на професиите и длъжностите през 2007 година, подклас 5 – 

Персонал, зает с услуги за населението, търговията и охраната, подклас 53 – 

ПЕРСОНАЛ, ПОЛАГАЩ ГРИЖИ ЗА ХОРА, група 531 – Персонал, грижещ се 

за деца и помощници на учители, под номер 53113004. 

Това налага приетите форми за обучение и поредицата публикации за 

изследване на компетенциите да бъдат обобщени и утвърдени в държавни 

образователни изисквания за обучението на приемните семейства. Очертаването 

на профила на компетенциите на професионалните приемни родители ще въведе 

ясни критерии и професионална рамка, необходима за задълбочена качествена 

оценка, основана на единен стандарт и ще постави приемните родители в 

отговорна, споделена професионална роля, основана на ясни правила, въведени 

чрез утвърдени изисквания за компетенции. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА НА 

ДЕЦА ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ ЧРЕЗ ОБСЛУЖВАЩ 

БИТОВ ТРУД В ЧАСОВЕТЕ ПО "ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" 

 

Диана С. Севдалинова 

 

SOCIALIZATION AND PROFESSIONAL TRAINING FOR SCHOOL 

CHILDREN (7-11 YEARS OLD) TRAINING DOMESTIC WORK 

DURING ,,TECHNOLOGY AND HOME ECONOMICS LESSONS” 

 

Diana S. Sevdalinova 

           

                    
ABSTRACT: The subject Technology and Home Economics is one of the best examples 

for  how children can be encouraged in their creativity and training activities in order to 

strength the process of socialization and how books concerning assembly-type games can be 

used on this purpose. Using materials for creating models or different assembly of figures 

children develop their creativity and train how they can help each other. This is the best 

condition of effective teamwork.                       

                                                                  

KEY WORDS:  workhabits, group-based games, children, working environment, figures, 

knowledge ,skills,team, work , application  

 

 

Предмет на изследване в настоящия доклад е социализацията и 

професионалната подготовка на деца от начална училищна възраст чрез 

обслужващ битов труд в часовете по "Технологии и предприемачество". 

Целта на изследването е да се определят основните фактори и 

характеристики на социализацията на трудовите отношения на настоящия етап, 

както и да се обобщят приоритетите на държавното регулиране на трудовите 

отношения в най-новите условия на тяхната социализация. Методологичните 

принципи, на които се основават изследванията, обхващат комплекс от общи 

методи за научно познание, включително метод за анализ, синтез, обобщение, 

индукция и дедукция и др. Анализирани са факторите, определящи особеностите 

на формирането и развитието на социалните и трудовите навици при децата в 

начален етап. 

Извършено е научно обоснование на приоритетите и направленията, в 

които трябва да се работи за развиване на социалните, трудовите и 

предприемаческите умения на децата.  

Социалното партньорство е един от онези институционални механизми, 

които допринасят за формирането и развитието на социалните и трудовите 

отношения в ранна детска възраст, така че колкото повече заинтересовани страни 

биват привлечени в процеса, толкова по-добри резултати може да се очакват. В 

последните години държавата се опитва все по-настойчиво да заема мястото си 

като генератор и реализатор на идеи и политики за развиване и повишаване на 
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социално-трудовите компетенции на подрастващите с цел създаване на по-

висококвалифицирана работна сила. Такъв пример е предметът “Технологии и 

предприемачество”, който е една по-добре развита и обогатена версия на 

някогашната дисциплина “Труд и техника”. Как практически той се прилага в 

училищна среда, ще разгледам в настоящия доклад.  

Предметът “Технологии и предприемачество” беше въведен в 2013 год. от 

първи до седми клас. Идеята беше страната да се справи с предизвикателството 

за повишаване на квалификацията на работната сила у нас и нейната способност 

да инициира и ръководи бизнес. Като цяло за около седемгодишното му 

присъствие в рамките на българското образование все още трудно могат да се 

измерят резултатите от него. Посредством трудовата дейност се стимулира не 

само креативността и развитието на професионални компетенции на децата, 

макар и на съвсем базово ниво. Използването на картинен материал в книжките 

по технологии и предприемачество улеснява работата с децата, доколкото 

доказано е, че в ранна детска възраст те възприемат по-добре картинния 

материал, т.е. той се запечатва и остава по-трайно в съзнанието им.  

Тъй като социалното поведениe доказано се научава, то това, което детето 

учи в училище и посредством училищната му култура, се влияе от това, което се 

научава в социалния му живот извън училище и какво е научило, преди да влезе 

в училище.  

Детето продължава да учи чрез подкрепата на семейство, близки и 

преподаватели, но и чрез общуването със своите приятели, затова и често 

социализацията се разграничава във и извън училище. 

 Трудът присъства като норма, необходимост и средство за живот в 

културата на всички общества, но не винаги трудът е свързавн със 

самоинициативата.  

 Основната идея на предмета “Технологии и предприемачество” е особено 

добра идея, доколкото поколенията, израснали в епохата на тоталитаризма и 

първото десетилетие на прехода у нас, сякаш се страхуваха и заклеймяваха 

години наред частната инициатива.  

Това обаче не трябва да се случва с днешните български деца. Обяснението 

е съвсем просто – светът става все по-глобализиран, а напливът на работна ръка 

към Европа – легална и нелегална, ще отнема във все по-висока степен работните 

места на европейците, каквито сме и българите, и след 15 до 20 години 

стагнацията при заетостта на младите ще бъде неизбежна.  

Днес я виждаме в страни като Германия и Франция, където все по-често се 

коментира не само какви реформи в образованието да се правят, за да стават 

местните младежи по-компетентни, но и какви изобщо икономически реформи 

да се правят, за да се осигурят повече работни места. Това беше и една от 

причините Великобритания да напусне ЕС, тъй като вътрешната конкуренция за 

работни места постоянно се изостряше в последните години.  

 Целта е по-скоро да се покаже и докаже защо практически той ни трябва и 

ще ни трябва и за в бъдеще в българската образователна система. Той не просто 

трябва да учи на труд или да социализира децата, той трябва да ги прави 

предприемчиви и способни да намират сами бизнес и начини да изкарват 

прехраната си като пораснат, защото геополитическите катаклизми неминуемо 
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ще притиснат и тяхното поколение в пъти по-силно от начина, по който 

притискат днес техните родители в България и по цяла Европа. 

Началната училищна възраст е особен момент в живота на децата. 

Началната училищна възраст – която започва с постъпването на детето в първи 

клас – предполага качествено изменение в социализирането на детето и неговото 

личностно формиране. В съдържателен аспект това изменение засяга характера и 

функциите на основните дейности на детето, изразено в нова вътрешна, 

личностна позиция. 

Периодът между шестата и десетата година поставя началото на коренна 

промяна в живота на детето. От този момент нататък започва нов интензивен 

етап във физическото и интелектуалното му развитие, като същевременно се 

усъвършенстват вече придобитите навици и се формират нови, по-сложни 

умения за общуване и поведение. 

В настоящата статия се проучва значението ръчен  обслужващ битов труд в 

съзряването на ученика от началното училище, преди всичко по посока на 

неговата социализация и възможността му да се научи на известни 

професионални умения, които – макар и съвсем базисни – ще му помагат оттук 

нататък в реалния живот. Фокусът на изследването пада конкретно върху 

учебната дисциплина "Технологии и предприемачество." 

"Трудът краси човека" е мисъл още от времето на старите българи, но 

доколко поколението на днешните ученици вярва в нея и я споделя като 

схващане, зависи именно от училищната среда. Като основни компоненти обаче 

– които предполагат и осигуряват готовността на детето да полага труд – се 

очертават няколко основни фактора.  

В структурата на общата готовност се очертават следните компоненти:  

Интелектуална готовност – състои се от взаимосвързани помежду си 

компоненти на умствено и речево развитие на децата, осъществени в хода на 

специфичните за началния училищен период дейности.  

 Мотивационна готовност – необходимо условие за успешното обучение в 

училище се явява готовността на детето в края на началния период да заеме нова 

социална позиция, тази на трудещ се индивид, на личност, която съзнателно е 

готова да полага труд.  

Това предполага формиране у детето на отношение към труда и към 

работата като сложна и сериозна дейност и отношение към съучениците му като 

партньори в тази дейност.  

 Емоционално-волева готовност – тя е пряко свързана с мотивационната 

готовност и дава възможност на детето да регулира чувствата и поведението си в 

сложни ситуации.  

Трудовата дейност чисто психологически често ни поставя в сложни 

ситуации, в ситуации на избор какво точно да направим, за да изпълним задачата 

по най-добрия начин, и именно тогава проличава и нашата обща емоционално-

волева готовност да вземаме решения. Детето в началния курс вече трябва да 

умее да владее емоциите си и да не се предава пред първата трудност в трудовия 

процес, а да подхожда интелектуално как тази трудност може да бъде разрешена. 

Социално-нравствена готовност в общата структура на готовността, 

разглеждайки единството между интелектуалната, мотивационната и 
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емоционалноволевата готовност, закономерно възниква въпросът за спецификата 

и необходимостта от социално-нравствена готовност на децата за училище.  

Учениците от начален курс трябва вече осъзнато да споделят схващането, 

че трудът е социална необходимост, всички се трудят, включително и техните 

родители, и че това е единственият възможен начин, по който човек трябва да 

живее – посредством и благодарение на своя труд, независимо дали ръчен или 

интелектуален такъв. 

Физическата готовност на детето да полага труд  не е по-малко важна (вкл. 

за обслужващ битов труд) и той не трябва да вреди на здравето на децата, а само 

да развива техните физически и умствени способности.  

 В началния курс основен предмет, който развива способностите на 

учениците  да се трудят, това е предметът "Технологии и предприемачество.   " В 

училище децата за първи път доказват своята самостоятелност и отговорност 

пред възрастните; там се извършва и първата значима обществена проверка на 

вече усвоените от тях знания, социални норми и стандарти на поведение. Това е 

особено важно за социализацията на учениците и тяхната професионална 

подготовка. 

В 1. клас децата започват да изграждат общо разбиране за това какво е 

„размяна”, „купувам”, „продавам”, „пари”, „благотворителност”, във 2.клас 

правят разграничение между „нужди” и „желания”, ще разберат какво работят 

хората в тяхното семейство, какви са характеристиките на различните професии. 

Научават да работят в екип, да реализират свои проекти, да аргументират 

изборите си. Във всяка следваща година усвояват все по-сложни понятия, но по 

същия лек начин.  

Първият аспект от полагането на обслужващ битов труд от страна на 

детето е свързан с неговата социализация. Преведено на езика на чувствата, за 

детето да започне да се труди означава да се приобщи към света на големите и да 

придобие увереност в собствените сили, с което се полагат основите на 

истинското емоционално и социално съзряване.  

Затова успешният старт на трудовата дейност на детето е особено важен. 

Като цяло в часовете по технологии и предприемачество повечето деца са 

заинтересувани и щастливи да работят заедно по общи задачи, което и е 

основният фактор за тяхната социализация. Когато работят заедно по дадена 

задача, децата всъщност се научават да работят в екип и за пръв път осъзнават 

важността на всеки член от екипа за успешното изпълнение на общата задача. 

Едни от най-добрите примери как предметът “Технологии и 

предприемачество”, стимулира едновременно трудовите навици и трудовата 

креативност у децата, както и тяхната социализация, това са груповите игри за 

сглобяване в книжките на доцент Любен Витанов.  

Да сглобяват фигури в група кара децата да бъдат както по-креативни, така 

и да се научат да си помагат едно на друго при работа, което е и най-важното 

условие за работата в екип. Освен това, при екипната работа се очертават и най-

добре ролите на отделните членове на екипа, като всеки се стреми да покаже 

най-доброто у себе си, за да получи както одобрението на останалите, така и да 

се изпълни задачата. В тази връзка социализацията чрез здравословна 

конкуренция и желание за самоусъвършенстване е особено важна като аспект, 

който предметът развива у подрастващите. 
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Задачите, свързани с конструиране в предмета “Технологии и 

предприемачество” също са много важни, тъй като те стимулират креативността 

и способността на децата да намират логическите връзки между частите на 

цялото или да създават такива.  

При груповите задачи, свързани с конструиране, се развива и способността 

у децата да се обучават и самообучават помежду си. Да показваш и предаваш 

знанията си на другите е особено трудно, тъй като този, който го прави, трябва 

да намери най-точния начин и канал на комуникация, за да стигнат до и да 

останат тези знания трайни и за другите.  

Макар децата в начален етап да не осъзнават в цялата му сложност този 

процес, в часовете по технологии и предприемачество те всъщност често 

практикуват помежду си един първичен вариант на т.нар. трейнинги в работна 

среда, където трейнърът предава своите знания на цял екип и се опитва да развие 

определени умения у членовете на екипа. Това също е форма на социализация, 

но целта тук е не просто обикновена комуникация, а предаване на знания, като 

когнитивния аспект на този тип социализация осигурява предаването на знания в 

дадена група, екип и т.н. И последният аспект от връзката труд ‒ социализация, 

който предметът развива, това е креативността и усетът за изкуство на екипа. 

Обикновено това се случва чрез задачите с художествена насоченост, които 

изискват апликиране, рисуване на форми и т.н. Стимулирането на по-силен усет 

към изкуството, към художественото в един екип е особено важно, тъй като в 

днешния свят именно красиво визуалните продукти и услуги обезпечават успеха 

на бизнеса. Така че предмет като “Технологии и предприемачество” има и тази 

своя функция сред учениците – да стимулира усета им към красивото. 

 Обикновено до началото на началния курс повечето деца са вършели 

дребни задачи в областта на обслужващия битов труд и в домашна среда, като 

например да подредят дрехите си вкъщи, да донесат чиниите на масата или да 

отнесат прибори до умивалника и т.н.  

Има обаче и деца, които до начален курс практически никога не са 

вършели никакъв обслужващ битов труд в домашна среда и за тях като усилие 

труда може да е абсолютна новост, просто защото родителите им не са им 

предоставили възможността да се запознаят с него. Затова основният компонент 

на този преход към началото на съзнателна трудова дейност е адаптацията към 

труда и учителят тук е онази личност, която трябва да въведе и тези деца, които 

практически не познават труда, в неговия смисъл. По същество адаптацията към 

труда е процес на психично приспособяване на детето към качествено променени 

условия на живот и дейност. Децата между шест и десет години по принцип имат 

потенциал да се справят с тази промяна, и все пак възникват проблеми. Първата 

очевидна причина е, че ученикът трябва рязко да измени много от досегашните 

си стереотипи и едновременно да усвои нови, доста по-сложни форми на 

интелектуална активност и социално поведение, при това в напълно непозната 

обстановка. От друга страна, има значими индивидуални различия в 

способността на децата да се приспособяват към нови изисквания. Родителите на 

учениците от начален курс също се различават в своето отношение към 

училищното обучение и имат различна степен на готовност да оказват помощ и 

подкрепа на детето в учебния процес. Огромно влияние има и личността на 

учителя, която е сбор от неговите качества както в професионален, така и в чисто 
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човешки план, да повлияе положително на родителите по отношение и на 

тяхното възприятие към труда на детето, т.е. че те самите и в домашни условия 

трябва да насърчават детето да се труди, макар и все още невръстно.  

Посредством обслужващия труд и преди всичко общите, т.е. групови 

задачи, в часовете по технологии и предприемачество учителят има прекрасната 

възможност да стимулира социализацията на децата. Такива например са 

задачите в областта на кулинарията, моделирането, подготовката на празници и 

т.н. Симулативните игри също са прекрасна възможност за стимулиране на 

социализацията на учениците, доколкото – особено в груповите игри – 

практически още от малки те имат възможността да влязат в различни роли – на 

визионера, на организатора, на мениджъра на екипа, на изпълнителя и т.н. 

Несъмнено този подход ще им помага и в бъдеще за постигането на добри 

екипни резултати.  

По отношение на професионалната подготовка на учениците от начален 

курс в часовете по технологии и предприемачество също има изключително 

много позитиви. Албумът към учебника, който съдържа редица приложения за 

ръчна работа, също е изключително полезен. Посредством задачите, които 

изискват креативност, учениците в начален курс развиват чисто творческите си 

умения, които ще им бъдат полезни в бъдеще самите те да измислят и 

конструират нови неща. Посредством задачите, които изискват практическо 

моделиране, учениците пък се научават да изработват конкретни неща, т.е. те 

подобряват практическите си умения, стават по-чевръсти и т.н. За успеха на 

подобряване на професионалните умения на детето е и отношението на учителя, 

който трябва да мотивира детето да се труди и да създава. Значително влияние 

върху успеваемостта оказва и самооценката на детето, т.е. собственото му 

усещане за компетентност в учебния процес. В основата си самооценката е 

субективно чувство за лична ценност (себеуважение, себеприемане), което се 

формира най-вече в резултат на родителското отношение. Но в училищна 

възраст децата започват да отчитат мнението и на другите значими хора от 

заобикалящата среда – а в първи клас това са учителят и съучениците. Така че 

самооценката на първолаците започва да се влияе и от това, доколко умеят да се 

изявят, да спечелят симпатии и подкрепа, изобщо “да се докажат” в новата 

обстановка. Учебната дейност в съвременното училище има преди всичко 

колективна насоченост. Затова детето в начален курс трябва да притежава 

определени навици за общуване и да установи добри взаимоотношения със 

своите връстници. В този период децата лесно се приобщават към класния 

колектив и само в някои отделни случаи е възможно да съществуват нарушения в 

областта на общуването. Има качествени разлики между нормите за поведение у 

дома, в детската градина и в училище. Още от първия учебен ден детето се 

сблъсква с много правила и ограничения, за съществуването на които до този 

момент може изобщо да не е подозирало. Част от тях дори са му непонятни, 

например – не може да се ходи свободно из стаята по време на час; трябва да 

вдигне ръка, ако иска да каже нещо; не е редно да се прекъсват другите и т.н. 

Повечето учители имат професионални умения да се справят бързо с 

възникващите в началото проблеми с дисциплината.  

Пример за групова игра, която проведох с учениците в час по технологии и 

предприемачество, илюстрира нагледно как обслужващия труд спомага за 
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социализацията на учениците и повишаването на техните професионални 

компетенции. Така учениците от трети клас бяха разделени на четири групи, като 

всяка от тях съдържаше по четирима души. Задачата беше всяка група да 

изработи модел на самолет, съобразно инструкциите в албума към учебника на 

издателство "Просвета Плюс ". Във всяка група учениците избираха мениджър, 

по двама изпълнители и един организатор. И четирите групи успешно се 

справиха със задачата и се научиха да работят в екип и да разпределят 

отговорности помежду си. 

Но за да обикне детето труда и той да спомогне за неговата социализация и 

професионални умения, важна роля има и родителят. Затова и преподавателят по 

технологии и предприемачество трябва да насърчава и да общува и с родителите. 

Родителите, които имат адекватни очаквания за постиженията му в учебния 

процес, не проявяват свръхкритичност и не стресират първокласника с 

прекалени изисквания. Вяра в способностите и бъдещите успехи на детето. Тя е 

от огромно значение за него, защото му помага да развие увереност в 

собствените си възможности и го поощрява да изпълнява съответните на 

възрастта му задължения в училище и у дома. Проява на топлота и любов към 

детето. Не става въпрос за естествените емоционални изблици на чувства към 

него, а за методите на възпитание в семейството. Децата с висока степен на 

адаптация към училищно обучение обикновено идват от семейства с 

авторитетен, а не авторитарен стил на родителско отношение. Те имат ясна 

представа за съответните на възрастта им граници и норми на поведение, по-

лесно установяват контакт с учителите и по-бързо привикват към училищните 

изисквания и трудовата дейност. Така само заедно – родители и учители – могат 

да създадат бъдещото модерно, креативно, работливо и предприемчиво 

поколение на България. 

Социализацията е процес през целия живот, по време на който се 

запознаваме със социалните очаквания и желания и как да общуваме с други 

хора. Социализацията се случва през целия ни живот, но някои от най-важните 

социализации се случват в детството.  

Почти цялото поведение, което считаме за „човешка природа“, всъщност 

се научава чрез социализация. И по време на социализацията се научаваме как да 

ходим, да говорим и да се храним, на норми на поведение, които ни помагат да 

се впишем в нашето общество. Има много агенти на социализация, които ни 

помагат да се социализираме. Един от най-важните агенти на социализацията е 

училището.  

В училище ние научаваме социални умения чрез взаимодействията си с 

учители, персонал и други ученици. Например научаваме, че да се подчиняваме 

на авторитетните фигури, е начинът да бъдат успешни и харесвани. Също така се 

научаваме да бъдем тихи, да чакаме, а понякога и да действаме интересно, дори 

когато не сме. 
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РОЛЯТА НА УЧИТЕЛЯ ЗА СТИМУЛИРАНЕ И РАЗВИТИЕ НА 

ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ИЗОБРАЗИТЕЛНО-ТВОРЧЕСКИ 

СПОСОБНОСТИ   
 

Димитър И. Балкански 
 

THE ROLE OF THE TEACHER FOR STIMULATION AND 

DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH EXPRESSED IMAGE-

CREATIVE ABILITIES  
 

Dimitar I. Balkanski 
 

 

ABSTRACT: The specialized literature on the methodology of teaching fine arts 

still lacks an effective, sufficiently valid and reliable system of methods for stimulating 

and developing children with outstanding visual and creative abilities and for 

evaluating their visual outcomes and artistic knowledge. The main problem addressed 

in this article is the development of fine arts of gifted children, in which education and 

upbringing in kindergarten, and later in primary school, play a particularly important 

role. This sensitive period is especially significant for the artistic, aesthetic, emotional 

and intellectual development of the child's personality, for the stimulation of creativity, 

for the development of a number of positive personality traits. 

 

KEYWORDS: teacher, children with outstanding visual and creative abilities 

 
 

През първите години от живота на детето се полагат основите на детската 

личност, на интензивното му физическо и умствено развитие, на откриването и 

стимулирането на неговите естествени заложби. В този период детето се научава 

да възприема света, като максимално използва сетивата си, овладява достъпни 

начини да изрази своето отношение към заобикалящата го действителност. 

Много радости, проблеми и трудности съпътстват израстването и 

възпитанието на децата, каквито и да са те – повече или по-малко надарени с 

различни способности. Крайната цел на образователната ни система е те да 

навлязат в живота с обичта, мъдростта и самочувствието, които са им дарили 

родители и учители. На подрастващите е необходимо да се предложи любов и 

доверие, уважение и приятелство, да се поощряват и окуражават техните 

интереси, способности и таланти, за да им се осигури по-този начин най-добър 

старт в живота. 

Детската градина и масовото училище са призвани да развиват 

способностите на всички деца, но  според сега действащите правила обучението 

е съобразено със средното ниво на развитие на способностите им. Основното 

противоречие в учебно-възпитателния процес е, че най-често се полагат повече 

грижи и внимание за изоставащите деца, а онова, което се прави за децата, които 

бързо усвояват повече знания, е твърде малко. Бързо усвоили преподавания 
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материал, много от тези деца скучаят и смущават реда в детското заведение или 

класната стая, като остават пренебрегнати от учителя. Поради тази причина 

назрява очевидната необходимост в учебно-възпитателната работа с по-

талантливите деца учителят да отделя по-голямо внимание и инициатива. 

Независимо че много педагогически факултети в страната имат програми и 

методики за работа с надарени деца, на практика те трудно се прилагат в учебно-

възпитателния процес, защото малко учители подхождат отговорно, гъвкаво и 

творчески към тях. В резултат на това голяма част от даровитите деца остават 

“неразпознати” и “неоткрити” от педагозите. 

В условията на съвременното обучение по изобразително изкуство е 

застъпено определението за изкуството като духовна енергия, която има за цел 

да накара детето да мисли, да му изгради способност да възприема, съпреживява 

и създава красотата във всички области на живота, да го развълнува и да го 

подтикне към творчество. Изкуството, като средство за естетическо възпитание, 

служи за формиране на основните сфери на психичния живот на детето – 

емоционалната сфера, образното мислене, художествените и творческите 

способности. Творческите способности и тяхното ранно съзряване зависят от 

способностите за художествено възприемане на света. Ето защо още в 

предучилищна възраст се полагат основите на естетическо съзнание и се 

формира потребността от художествена дейност на децата в педагогическите 

ситуации както по образователно направлението „Български език и литература“, 

така и по образователно направление „Изобразително изкуство“ [6: 110 – 126]. 

Във възрастта от 3 до 7 години те са много възприемчиви и затова тя е много 

благоприятна за развиването на креативността им. 

„Творчеството е една от съдържателните форми на психичната активност 

на детето, която може да се разглежда като универсална способност, 

обезпечаваща успешното изпълнение на разнообразни детски дейности. 

Творческата дейност естествено се вмества в живота на детето, отразявайки 

неговите индивидуални черти, темперамент, вродени заложби, черти на 

характера, интереси и възпитание” [1: 4].  

 Всички деца в предучилищна и ранна училищна възраст обичат да се 

занимават с рисуване, моделиране, апликиране и художествено конструиране. 

Този техен интерес и предпочитания към различните видове изобразителни 

дейности е необходимо да се използва рационално от родители и учители за 

осъществяването на образователни, възпитателни и развиващи задачи, за 

развитие на творческото начало у децата. 

Във всяка детска градина и училище се открояват изявени в областта на 

изобразителните дейности деца – едни от тях имат предпочитания към 

живописта, други към пластичното изкуство, трети се очертават като добри 

графици или приложници. За съжаление в масовата практика равнището на 

учебно-възпитателната работа по изобразително изкуство по различни причини е 

на доста ниско равнище. Не се отделя достатъчно  внимание на онези деца, които 

проявяват изобразително-творчески способности, не се стимулират или изобщо 

не се забелязват от педагозите. Ранното откриване и поощряване на развитието 

на талантливите деца представлява важен психолого-педагогически проблем. На 

такива деца е необходимо да се обръща специално внимание, тъй като всички 
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подрастващи с нормален генетичен фонд са потенциално даровити и 

даровитостта им се проявява по най-разнообразен начин и е свързана с една 

определена или с множество различни способности. Поставеният проблем е 

наистина твърде сложен за разрешаване. Често пъти поради небрежност и 

незаинтересованост  родителите на талантливите деца не си дават сметка за 

способностите им, нито пък разбират смущенията в поведението им – феномен, 

съпътстващ  деца с по-особени заложби. Работата се затруднява и от 

обстоятелството, че такива деца си имат и някои отрицателни особености на 

характера като: повишено самочувствие, себелюбие, индивидуализъм, 

пренебрежително отношение към установени стандарти, стереотипи, морални и 

социални норми на живот. Естествено е обаче, че в дейността и поведението си 

надарените деца изявяват преди всичко своите положителни качества – интерес и 

любознателност, подчертано трудолюбие и упоритост в предпочитаната област, 

съчетано с високо качество на изпълнение на задачи, които изискват 

продължителни волеви усилия. 

“Съвременната организация и структура на учебно-възпитателния процес 

се изгражда върху основата на учебни планове, програми, принципи и методи на 

педагогическо взаимодействие. Те водят до оптимална ефективност на 

обучението и възпитанието в училище, защото осигуряват усвояването на знания 

и умения чрез активно взаимодействие между учителя и учениците” [2: 123]. 

В нашата образователната система нараства необходимостта от 

разработването на научно обоснована и психологически осигурена концепция за 

ранното откриване и възпитание на надарените деца. Ако на такива деца 

своевременно не им се помогне да съхранят и развият неповторимата и дарба, 

ако не се полагат специални грижи за развитие на техните способности, то това 

може да се окаже пагубно за подрастващите и да им донесе трудности в 

общуването, социална изолация, липса на самочувствие, депресия и неуспех в 

живота.  

В нашето съвремие надарените деца се подкрепят от редица международни 

неправителствени организации и национални неправителствени организации. От 

международните организации голяма роля за утвърждаване на идеята за 

откриване и развитие на надарените деца е Световната организация на хора с 

висок коефициент на интелигентност – Менса. Създадена през 1946 г. в 

Англия, тя е най-старата и най-масовата международна организация на хора с 

висок коефициент на интелигентност и предоставя възможност за обмен на идеи 

посредством лекции, дискусии, издателска дейност и др., свързани с въпросите 

за идентификацията и обучението на интелектуално надарените деца. Важна 

роля от международните неправителствени организации в педагогическото 

пространство се пада на Европейския съвет за високоталантливите – ЕСНА. 

Той има за цел да стимулира и подкрепя разработването, разпространяването и 

прилагането на познания за развитие на надарените деца от всякаква възраст. 

Друга международна организация е Националната организация за надарени 

деца, която обхваща териториите на Англия, Уелс и Северна Ирландия, но която 

е отворена за представители от други европейски страни. Основната й цел е да се 

осигурят подходящи условия на децата максимално да развият своя талант, като 

им се оказва непосредствена помощ и поддръжка.  
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През последните години се провеждат редица конференции и срещи с 

международно участие по линия на Network of Youth Excellence по проблемите на 

надарените деца, свързани с подпомагане на образованието им, професионалното 

обучение и творческото им развитие. 

В Република България съществуват редица неправителствени организации 

– в София и провинцията, които имат принос за развитието на надарените деца и 

за разгръщането на творческия им потенциал. Даровитите деца в училищата на 

културата са обект на програма за закрила, която по-скоро се изразява в 

еднократно финансово подпомагане или чрез осигуряване на едногодишни 

стипендии за тях. Необходима е обаче национална стратегия, която да обхване не 

само финансови, но законови и обществени мерки за закрила и развитие на 

талантливите деца. 

Въпреки значителните постижения на неправителствените организации в 

България и в други страни, все още има какво да се усъвършенства: например 

използването на методики както за диагностика, така и за развитие на надарените 

деца; разнообразяване на формите на дейност; увеличаване на съвместните 

действия на заинтересованите институции, по-широко пропагандиране на идеите 

и дейностите на неправителствените организации сред широката общественост. 

„Успехът на учебво-възпитателния процес до голяма степен зависи от 

педагогическото общуване. Ценностните аспекти на този вид общуване се 

съдържат в предаването и овладяването на определени социални норми на 

отношение и поведение, във формирането на личността в съответствие със 

зададените социокултурни модели на комуникация и взаимодействие” [9: 27]. 

В обучението по изобразително изкуство, чрез различни методи и средства 

се постига ефикасно подпомагане на отделните процеси и страни от детското 

развитие като: 

- подвижност и гъвкавост на творческото мислене; 

- разсъждения и самостоятелно извеждане на изводи; 

- памет, внимание и въображение; 

- откриване на нови оригинални подходи за решаване на даден проблем 

(творческо решаване на проблемни ситуации и/или нестандартни подходи 

спрямо всеки възникнал проблем или ситуация); 

- стремеж към верни и естетически решения; 

- превключване на различни активности; 

- богатство от преживявания от процесите на учене и/или работа. 

За развитие на изобразителните способности на деца с творчески заложби 

учителят е необходимо да се съобразява със следните изисквания, които да се 

осъществяват едновременно.  

 Първото изискване, с което се съобразява учителят, е системно и 

последователно да обогатява, конкретизира и диференцира образните представи 

на децата за различни обекти и явления от действителността. От наличието на 

богати художествени възприятия и образни представи до голяма степен зависи 

качеството на детските рисунки, апликации и пластики като съдържание, 

композиционно и цветово решение. Те определят и осигуряват развитието на 

познавателно-творческите интереси и активност на децата. Възприемането, 

осмислянето и оценката на произведенията на изобразителното изкуство е 
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немислимо да се провежда пълноценно без наличието на богата визуална и 

художествена информация на децата. 

 Друго образователно изискване, което има предвид учителят, е да 

запознае подрастващите с достъпни изобразителни умения и техники на работа 

по рисуване, апликиране и моделиране, тяхното затвърдяване и 

усъвършенстване,  да повишава качеството и изразителността на детските 

творби, да активизира творческата самостоятелност на децата. 

Възпитаването на положителни личностни качества като самостоятелност, 

активност, инициативност, любознателност, трудолюбие, волеви черти на 

характера, естетико-емоционална отзивчивост към красотата в природната и 

обществената среда, бита и художествените произведения, умение да се планира 

дейността и други, е трето изискване, което способства за развитието на 

изобразително-творческите способности на децата. 

 На четвърто място е нужно да се работи, като се използват различни 

форми и средства за развитието на детската наблюдателност, мислене, 

въображение, зрителна памет и емоционалните преживявания, които допринасят 

за повишаване на познавателния интерес и активност в процеса на изобразяване, 

при възприемането на произведения на изобразителното изкуство. 

„Работата на учителя за усъвършенстване на обучението по изобразително 

изкуство е насочена към подготовка и мотивация на ученика за участието му в 

индивидуалните и колективни форми на изобразителна дейност, подготовка, 

която да позволи пълноценна естетическа изява на неговите качества” [2: 124]. 

Учителят е необходимо системно да организира обсъждане, анализиране и 

оценяване на продуктите от изобразителната дейност като има предвид 

критериите за количествена и качествена оценка и съответните показатели, 

използвайки диференцирания подход и проблемността. По този начин 

преценката способства за стимулиране както на отделните деца, така и на цялата 

група (клас) като им вдъхне увереност в техните сили и възможности, да се 

поддържа и разширява интересът им към изобразителната дейност. 

Необходимо е да се отчитат положителните страни и да се изтъкнат 

допуснатите неточности като се имат предвид поставените към децата 

изисквания; да се формира у децата умението да анализират и оценяват детските 

творби от определени позиции, по конкретни показатели, т.е. да се формира 

способността да се мотивират какво именно им харесва в дадена рисунка, 

апликация или пластика, какви качества притежава тя, да се възпита чувството 

на уважение към труда, постиженията и художествените предпочитания и 

интереси на връстниците им. 

“Наложително е да се изгради у децата убеждението, че в края на една 

планирана ситуация или урок учителят проверява до каква степен е изпълнена 

поставената тематична задача. Най-малките деца очакват с нетърпение този 

момент, а на по-големите конферансът въздейства мобилизиращо и 

стимулиращо” [1 : 101]. 

Необходимо е ясно да се диференцират и методите, средствата и 

инструментариумът за диагностика на продуктите от изобразителната дейност в 

условията на масовата практика (като се имат предвид възрастта на децата и 

действителните дидактични ситуации) и за специалните експериментални 

изследвания. Независимо че се препоръчва да се провеждат в началото и края на 
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учебната година диагностични процедури, в масовата практика е необходимо да 

се търсят и други възможности за диагностика. За осъществяването й учителят 

има предвид резултатите от различни видове изобразителни дейности и раздели 

– графика, живопис, скулптура и декоративно-приложни изкуства, умението да 

се възприемат художествени творби, участие в изложби, конкурси и пр. 

Желателно е да се избегне уеднаквяване на вербалните или цифровите оценки. 

Ефективността на обучението по изобразителни дейности, повишаване 

качеството на детските творби, развитието на изобразително-творческите 

способности и тяхното диагностициране зависи до голяма степен не от 

качествата на учебната програма и учебните помагала, а от теоретично-

методическата и практико-изобразителната подготовка на учителя, от неговата 

професионална квалификация, от качествата, които притежава – педагогически 

способности, умение да владее и ръководи децата, да планира и организира 

учебно-възпитателния процес, да проявява критичност и самокритичност към 

работата си, творчески амбиции и възможности, готовност да експериментира и 

др. 

Освен това учителите по изобразително изкуство е необходимо да 

притежават задълбочени познания за деца с изявени изобразително-творчески 

способности относно: 

 характеристиката на надарените деца; 

 диагностика на надареността, способностите и таланта; 

 възпитание и ценностно развитие на надарените деца; 

 образователни и информационни технологии в работата с надарени 

деца; 

 развитие на общите интелектуални и специални способности на децата 

в областта на изкуството; 

 педагогическо консултиране на надарените деца и техните родители; 

 професионално ориентиране и кариерно развитие на надарените деца. 

Учителите по изобразително изкуство е необходимо да са компетентни за: 

  създаване и прилагане на методики и технологии за диагностика, 

разработване инструментариум за откриване, изследване и стимулиране на деца 

с изявени изобразително-творчески способности; 

 провеждане на изследвания за идентифициране на изобразително-

творческите способности на децата; 

 разработване на индивидуални образователни програми за развитие на 

даровитите деца; 

 психолого-педагогическо консултиране на талантливите деца на 

тяхното диагностициране, развитие и бъдеща професионална реализация. 

Учебно-възпитателният процес по изобразително изкуство е необходимо 

да е максимално приближен по своята форма до самата природа на творчеството. 

В процеса на работа с деца с изявени изобразително-творчески способности е 

наложително да се създават условия за реализация на творческия им потенциал, 

да се насърчават да експериментират и решават по оригинален и нетрадиционен 

начин поставените им изобразително-творчески задачи. 

В своята педагогическа практика учителите по изобразително изкуство се 

стремят да прилагат ефективни методи, средства и стимули за развитие на 

изобразително-творческите способности на подрастващите. Те винаги се 
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използват като средства, които да превърнат интуитивното детско творчество в 

целенасочена и осъзната художествено-естетическа проява. Често използвана 

форма за стимулиране на децата е участието им в извънучилищни изложби и 

конкурси за детски рисунки в детската градина, училището, страната и чужбина, 

които допълнително ги мотивират и амбицират. Творческите изяви на децата 

могат да се насърчават чрез съвместни прояви с ученици от училищата по 

изкуствата (изложби, конкурси, състезания и др.) и с подкрепата на творческите 

съюзи на художници, музиканти, артисти, на различни културни институти. 

Създаването на условия и възможности за изява и развитие на 

изобразително-творческите способности на децата е свързано и с очаквани 

промени в образователната система. Това предполага увеличаване броя на 

часовете по изобразително изкуство, по-голяма мобилност на учебните 

програми, синхрон и взаимодействие между урочната и извънурочната дейност, 

разработване на проблемни ситуации и проекти. Тук най-важната роля отново се 

пада на учителите, които не бива да бъдат просто дисциплинирани изпълнители 

на програми, учебни планове, наредби и инструкции, а да са и активен източник 

на идеи, които да популяризират по подходящ начин. “Затова те трябва да се 

стремят да бъдат в крак с новата учебна документация, тенденциите в 

образованието и да повишават методическата си компетентност, за да могат да 

реализират един съвременен педагогически модел, в резултат на който в 

обществото ще се увеличи делът на знаещите, мислещи и креативни 

личности”[10: 425]. 

Ролята на креативността в наше време непрекъснато ще нараства, а това 

означава, че непрекъснато ще нараства ролята на учителя, детската градина и 

училището за формирането и развитието й у подрастващите. Защото днес, в 

епохата на високите технологии и при значителното ни изоставане в 

икономическата област, можем да мерим ръст с другите развити нации преди 

всичко на полето на изкуството и културата.   

“Новото общество ще бъде това, което ние възрастните – учители, 

възпитатели и родители, формираме у младите хора като им предаваме знания, 

умения, отношения. Затова една от ключовите промени в образованието е 

потребността да признае правото на всяко дете да бъде “себе си” и да изрази 

своята индивидуалност по уникален и неповторим начин” [1: 99]. 
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ABSTRACT:  Fine art, as a school subject has always been of second  importance in 

Bulgarian school. Its role in the aesthetic education of the nation cannot yet be realized. The 

reforms that are being made are being made piecemeal. 

University, secondary and primary education are a single mechanism, and if reforms are 

to be made, they must be synchronized for the different levels. There is a need for a drastic 

change in curricula and sylabus. It is necessary to build a new philosophy of teaching fine arts. 

The topics of lectures and exercises must be radically replaced with modern and up-to-date 

ones. The training should use new materials, new trends and ways of depiction, such as 

"graffiti", "installations", work with sprays and other modern materials. 

 

KEY  WORDS: educational reform, fine arts, modern means of expression, curricula, 

curricula, painting, topicality, artistic aesthetics. 

 

 

В българското училище отдавна часът по изобразително изкуство се е 

възприемал като „свободен” час . Някои учители по рисуване са споделяли с мен 

как си провеждат часовете. Влизат в час, четат си в телефона и оставят 

учениците да правят каквото си искат. Ако учениците все пак  рисуват, правят го 

с химикал. Но аз вярвам, че това не е масова практика, но буди много въпроси. 

В нашата катедра „Визуални изкуства – теория и методика” към ШУ 

"Епископ Константин Преславски", а и в другите университети, където се 

обучават студенти за учители по изобразително изкуство, подобен начин на 

обучение никога не е прилаган. 

Проблемът с началното обучение по рисуване в началните степени на 

образование стои от много години в нашата образователна система. 

Отдавна, а и все още, предметите се делят на сериозни ‒ като математика, 

български език, английски език, история, физика, биология и други, и не толкова 

сериозни ‒ като изобразително изкуство, физическо възпитание и други. Все още 

не се разбира, че всички предмети в училище са равнопоставени. Всеки един от 

тях формира в учениците различни способности, които трябва после да са им от 

полза в живота. 

Когато още от началните степени се създаде впечатление, че рисуването е 

несериозна дейност, това неминуемо впоследствие има сериозно отражение за 

естетическото възпримане на света. Далеч съм от мисълта, че всички трябва да 

станат художници! Обаче всички трябва да имат изградена естетическа оценка за 

света около себе си, за дома си, за работното си място, за живота. 
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Ние живеем в определена среда, мебелите имат дизайн, архитектурата е 

част от нашия живот, има паркове с цветни петна. Необходимо е всеки да 

притежава някакво, дори и елементарно разбиране, за цвят, обем или 

пространство. Тези познания се формират в часовете по изобразително изкуство. 

Може да нямаме интереси да ходим на изложби или театър, но не можем 

да избягаме от средата, в която живеем. Може да не си купуваме картини, но 

стените в домовете ни са оцветени. И най-вече ние ходим облечени и облеклото е 

част от нашия живот и по него личи естетиката на всеки един от нас. За 

съжаление в това отношение нещата не стоят добре. Това пак е резултат от 

отношението към предмета изобразително изкуство. Виждаме една лоша 

наподобителност в облеклото на голяма част от хората. В случая не става въпрос 

за много пари, може с малко средства и много лична естетика да изглеждаме 

добре. Това е една от реализациите на обучението по предмета рисуване. 

През годините са се правили и продължават да се правят опити да се 

реформира образованието. Има и някои положителни примери, но в по-голямата 

си част тези опити са хаотични. Различни „лобита” по отделни дисциплини са се 

намесвали, а и продължават да се намесват в писането на учебници, в 

изготвянето на учебните планове, което влияе на цялостната политика на 

образователното министерство. Най -пресен пример е така наречената завършена 

вътрешна реформа в средното образование. Говори се за екипност, говори се за 

единна политика в образованието, а се работи на части.  

В никакъв случай не може да се отдели средното образование от висшето 

като философия на изграждане и управление. Това би трябвало да се възприема 

като единна система с определена логика на съществуване и функциониране. 

Повишаването на заплатите на учителите не е основна задача на 

Образователното министерство. Разбира се, че това е необходимо, но логиката на 

по-високото възнаграждение трябва да е вследствие на по-високото качество на 

образователния продукт. 

Хаосът не може да бъде оправдан с прехода, през който преминава цялото 

ни общество. Държавата и народът ни от Освобождението ни през 1878г. до 

днес, непрекъснато преминават през различни преходи , през много войни и 

икономически кризи. 

Въпреки това, ако се върнем назад, ще видим една държава с 

образователна система, равностойна на Европейските образователни системи. От 

1911г. университетите в България имат автономност и дори през най-критичните 

исторически  периоди никой не се е опитвал да наруши тази автономия. Така е и 

в целия цивилизован свят. Това е наистина един демократичен принцип, 

постигнат от 110 г., доказал своята правота, допринесъл за развитието на 

образователната ни система и не трябва да се допуска каквато и да е намеса и 

опити за промени в негативна посока. 

Логиката на образователната реформа за сега е „обърната” и се реализира 

„на парче”. Логично е тя първо да се извършва в Университетите, където се 

обучават студенти за бъдещи учители, да се осъвременят учебните планове и 

програми, каквато е вече стратегията до 2030 г. Всичко това трябваше вече да е 

направено по  изискване на обществото. 
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Нормативните разпоредби на образователното министерство трябва да 

следват логиката на Образователната политика на университетите, а не 

обратното, както се случва сега. 

Съветът на Ректорите е един от водещите органи в образователната 

политика на държавата. 

За да има добре подготвени учители със съвременни познания, те трябва да 

бъдат обучавани от добре подготвени преподаватели, доценти и професори, да се 

обучават по осъвременени учебни планове и програми. В това отношение 

промените, които трябва да бъдат извършени и се изискват от Министерството 

на образованието са в правилна посока. 

Не е тайна, че в университетите промените ,които се правеха до сега на 

учебните планове и програми, бяха „козметични”. Не се търси промяна в посока 

на логика на изграждане на съвременен образователен продукт, а само се добавя 

нова литература или се променят часовете за лекции и упражнения. От дълги 

години се преподават едни и същи дисциплини, понякога с леко променени 

заглавия, но преподавани по един и същи начин. 

Преподаването и обучението на всеки един отделен предмет трябва да бъде 

начало и отправна точка за дискусия със студентите. Отдавна е отминало 

времето на преподаването с цел механично запаметяване на материала. 

Развивайки тезата за промени, стигаме до преподаването по изобразително 

изкуство, каквато е и целта на статията. 

Да започнем с учебните планове. Всички ,които преподаваме от дълги  

години, много често биваме изненадани от различни разпоредби. Включват се 

задължително определен брой часове за определена дисциплина, която почти 

винаги няма нищо общо с изобразителното изкуство. Всичко това е 

задължително, но винаги става за сметка на формиращи дисциплини като 

рисуване, живопис, скулптора и др. 

Не съм изчислявал процента, но са паднали много от часовете, формиращи 

и определящи обучението по изобразително изкуство. 

Учебните програми наистина от много години не са променяни. Светът 

непрекъснато се мени. Променят се изобразителните изразни средства. Появиха 

се „графитите”, появиха се „художествените инсталации”, татуировки покриха 

част от човешкото тяло. Христо Явашев- Кристо създаде своите световни 

инсталации, появиха се нови бои, материали и основи за живописване. 

Време е наистина да се замислим сериозно, ние преподавателите по 

изобразително изкуство, когато дойдат новите студенти и ние им предложим да 

рисуват или живописват гърнета, чаши и ябълки, дали това ще им е интересно. 

Дали подобни задачи ще провокират интереса им. Разбира се, че може да се 

направи една такава постановка, но това не бива да продължава два семестъра. 

Задачите „глава” и „голо тяло” също трябва да бъдат осъвременени. В 

реализацията на тези задачи да бъдат включени и съвременни материали, 

спрейове и аерографити. 

Подготовката на учителите по изобразително изкуство трябва да включва 

всичко, което е ново и съвременно като художествена естетика и материали, за 

да могат, когато застанат пред децата и им поставят задачи, да бъдат актуални. За 

да бъде предизвикан интерес у учениците, винаги водещ е учителят и затова той 

трябва да бъде обучаван по съвременен начин. В противен случай дистанцията 
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между учител по изобразително изкуство и ученик ще се увеличава, което 

впоследствие ще се отрази върху цялостното естетическото формиране на 

личността. 

Дистанцията, която понякога се появява между учениците и учителя, 

между начина и формата на обучаване на студентите от преподавателите в 

крайна сметка рефлектира и това води до ниски резултати в качеството на 

образованието. 

Това са фактите, но тези факти могат най-вероятно да бъдат обяснени и 

реформирани само с желание от страна на Министерството на образованието, с 

активното участие и съдействие на университетите. Трябва да се зачита 

равнопоставеността на всички предмети в училище, а преподаването по 

изобразително изкуство трябва да се осъвремени радикално, за да бъде актуално 

с новото време. Тази позиция трябва да бъде присъща и водеща на всички органи 

и институции, които са заинтересовани от обучаването на естетически грамотни 

хора. 
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Ускореното развитие на информационните и комуникационните 

технологии все повече се проектира в българското образование. Стремежът на 

образователните институции в Република България е ориентиран към 

модернизация на родното образование. Това ясно проличава от формулираните 

цели в Стратегията за  приложение на ИКТ в образованието и науката на 

Република България(2014-2020): „създаване на равни възможности за всеки за 

получавани на качествени образователни услуги на нивото на съвременните 

изисквания и тенденции независимо от местоположението и обучението с 

използването на съвременни ИКТ, формиране на личности, адаптирани към 

живота в информационното общество с всички негови възможности, заплахи 

предизвикателства и рискове; осъществяване на по-плавен, ефективен и 

управляем преход на обществото към икономика на знанието“ [4:18]. През 

последните години вниманието на специалистите в областта на педагогиката се 

фокусира върху проследяване използването на електронните учебници и 

различни ИКТ-средства в процеса на обучение и тяхното влияние върху 

постиженията, социалното и емоционалното развитие на учениците. 

 

Целта на разработката е:  да се опише отражението и някои проекции на  

електронните учебници върху постиженията и социално развитие на учениците 

от начален училищен етап. 

Задачи: 

1. Да се разкрият възможностите на електронните учебници и тяхното 

отражение върху постиженията на учениците от начален училищен етап; 

2. Да се посочат проекции на влияние на електронните учебници върху 

социалното развитие на учениците от начален училищен етап. 
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В специализираната литература се посочва, че: „Електронните учебници са 

основни електронни средства за обучение. Такива учебници се създават на 

високо научно 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 

интерактивна обратна връзка“ [цитат по 2:320]. В Наредба №10, чл. 23, ал.1 са 

отразени особеностите и изисквания към електронния вариант на учебник по 

учебен предмет, както следва: 

1. „да съответства на темите 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“ [3]. 

В обобщен вид могат да се посочат някои по-основни характеристики на е-

учебници. Сред тях са: 

 Представляват специфична система за управление на процеса на 

обучение; 

 Включват набор от допълнителни материали: текстове, тестове, 

упражнения, видеоклипчета, както и задачи с различна степен на сложност, 

извън задачите включени в хартиения вариант на учебника; 

 Позволяват осъществяване на ефективна и мигновена обратна връзка с 

учениците; 

 Дават възможност за осъществяване на саморефлексия от страна на 

учениците и др.  

 

Въз основа на посочените характеристики на е- учебници може да се 

посочи, че те, за разлика от хратиените им еквиваленти, са уникални. 

Уникалността намира израз в разнообразието от дидактически цифрови ресурси, 

които съдържат например: разнообразние звукови файлове, вградени видеа, 

възможности за осъществяване на хипервръзки и др.. Електронният учебник има 

своите уникални предимства пред хартияния вариант, които на се малко. Чрез 

интерактивното съдържание, включено в тях се осигуряват множество 

възможности, от които учителят може да избира варианти, начини, чрез които да 

организира по такъв начин обучението в часовете, че учениците да достигнат до 

определени умозаключения, изводи и обобщения. Е-учебниците спомагат за 

привличане интересът на учениците към учебното съдържание по изучавания 

предмет. Богатият снимков материал, поместен в тях, допринася за по-доброто 

онагледяване на съдържанието. Това води до по-добро разбиране и осмисляне от 

учениците на новата информация и стимулиране на мотивацията. Както посочва 
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С. Тодорова: важно е да се осигури форма на мотивация, която да подкрепя 

ефективната и ползотворна учебна работа“ [5:36]. Чрез онагледяването на 

учебния материал посредством е- учебниците се развива въображението, паметта 

и мисленето на малките ученици. Въз основа на възможностите на е-учебниците 

се стимулира и активността на учениците по време на обучението. Създават се 

множество възможности за индивидуален подход, както и възможности за 

осъществяване на групова и екипна работа в хода на обучението. Осигуряването 

на групова работа по време на урока позволява на учениците да общуват 

помежду си, да обсъждзат и работят съвместно, а това развива у тях умения за 

сътрудничество и взаимопомощ. Според педагозите създаването на пълноценна 

и разгърната учебна дейност е изключително важна предпоставка за 

психическото развитие на малките ученици. По този начин се усъвършенства 

активното учене, самостоятелността, както и формирането на положително 

отношение към познананието и  изучаването на света, и за усъвършенстване на 

компетентността в различни научни области.  

Чрез включването на е-убениците в процеса на обучение може да се 

въздейства и върху взаимоотношенията в класната стая. Тук се има предвид 

междуличностни взаимоотношения, осъществявани както между учениците, така 

и между учителя и учениците. При всички случаи водещо значение оказват 

интересът, потребностите и личностните предпочитания на обучаваните. На 

практика чрез включване на е- учебниците в обучението се създават 

възможности за осъществяване на различни групови и екпни дейности по време 

на урока. Учителят може да избира варианти на конкретни задачи от учебното 

съдържание, при които са възможни решения чрез екипно обсъждане от 

учениците и взимане на единно решение относно поставената задача. В този 

смисъл е-учебниците имат своето отражение и въз основа на възпитателните 

взаимодействия и въздействия. За възрастовия период на учениците от начална 

училищна възраст е много важно успешното обучение и възпитание, което е 

подчинено на желанието, стремежът и междуличностното сътрудничество. Ето 

защо при подготовката на учениците е необходимо учителят да съобразява 

подбора на методи средства и подходи, чрез които да изгражда цялостната 

личност на ученика. В този ред на мисли е важно да се отбележи, че е-

учебниците оказават изключително ползвотроно въздействие върху ученици 

билингви. Основание за това съждение са резултатите от проведено изследване с 

начални учители, обучаващи ученици билингви. От изследването става ясно, че 

включените в е-учебниците варианти за нагледност: видеофилми, ЗD –анимации 

и различни илюстрации биха подпомогнали работата на учителя в процеса на 

обучение, като предоставят възможност за избор на нагледността според целта 

на урока. Нещо повече, е-учебници спомагат и за приобщаване на учениците със 

специлани образователни потребности (СОП).Опитът сочи, че за тези ученици е 

важно да бъде провокиран познавателния интерес и внимание към учебна 

дейност. Включените в е-учебници варианти на задачи от учебното съдържание 

осигуряват възможности за подбор от учителя на задачи, насочени към ученици 

със СОП. Най-често това са задачи, свързани с откриване на прилики и разлики 

по определени признаци  на предмети, явления представени чрез снимков или 

видеоматериал. Подходящи за привличане интереса на учениците със СОП са и 

включените звуковите файлове, различните тестове варианти на учебни задачи и 
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задачи за упражанение. Приобщаването на тези ученици зависи и от „качеството 

на взаимодействията между основните учестници“ [1: 179]. В този смисъл е-

учебници позволяват да се осигури възможност за активно взаимодействие 

между учениците по време на урока, в това число и включването на учениците 

със СОП.  

В контекста на дигитализацията на образованието е-учебници намират все 

по-голямо отражение, тъй като те са сред основните източници на информация,  

предвид факта, че са електронен еквивалент на хартиеният учебник, но с по-

голяма интерактивност. Така например те позволяват на учителя при 

необходимост да осъществяви мигновена интернет връзка, чрез която да 

представи на учениците любопитна информация отнасяща се до учебното 

съдържание и др. Тези и други възможности, които осигуряват е-учебниците 

подпомагат учителя в избор на страгии за реализиране на урочните единици от 

учебното съдържание. Позволяват да се усъвършенстват креативността на 

учителя и насочват усилията му за повишаване на дигиталната компетентност, 

характерна за съвременните условия на обучение и възцпитание. Тоест, е-

учебниците подпомагат дейността на педагога и осигуряват вариантивности при 

избора на методи, форми и средства на работа за реализиране на учебното 

съдържание по отделните предмети. Тези и други още основания от проведени 

изследвания за приложение на е-учебници в обучението на ученици от начачален 

училищен етап във различни форми, дават основание да се направят следните 

няколко основни извода относно техните проекции в процеса на обучение: 

 стимулират познавателния интерес на учениците чрез осигуряване на по-

голяма нагледност; 

 повишават мотивацията на учениците за учебна дейност; 

 въздействат върху активното включване на учениците в урока; 

 позволяват реализиране на самостоятелност и креативност при решаване 

на конкретни задачи; 

 подпомагат за осъществяване на междуличностни взаимодействията в 

системата „ученици-ученици“, „ученици-учител“; 

 осигуряват възможности за избор и реализиране на подходящи стратегии  

от учителя за поднасяне на учебното съдържание пред учениците; 

 предоставят възможности за осъществяване на индивидуален и 

диференциран подход в процеса на обучение; 

 развиване на критическото и твроческо мислене на учениците. 

 

В заключение може да се посочи, че изполването на е-учебниците в 

процеса на обучение в начален училищен етап дава отражение върху цялостното 

личностно развитие на учениците. Стимулират се познавателния интерес, 

мотивацията за учебен труд, самостоятелността, уменията за работа в екип. С 

тяхна помощ се формират знания, умения и навици в различин свери на 

познанието. Подпомагат дейността на началния учител в услията да разчупва 

традиционната образователно-възпитателна среда и за приобщаване на ученици с 

ръзлични обучителни потребности. Е-учениците са част от нововъведенията в 

българската образователна система и с времето ще придобиват все по-голямо 
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значение, особено в хода на реализирането на обучение в условията на дигитална 

образователна среда. 
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ГРУПАТА ОТ ВРЪСТНИЦИ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

КАТО ФАКТОР НА СОЦИАЛИЗАЦИЯ  

 

Екатерина Л. Люцканова  

 

THE PEER GROUP IN PRIMARY SCHOOL AGE AS A FACTOR OF 

SOCIALIZATION  

 

Ekaterina L. Lyutskanova 
 

 
ABSTRACT: Groups or social contexts in which significant processes of socialization 

take place can be called "socializing factors". In all cultures the family is the main socializing 

factor for the child in his early childhood. In the later stages of the individual's life, many other 

socializing factors interact but even in the primary (early) socialization after the family, the 

main socializing factor is the peer group. In this publication, attention is focused on its 

features. The motives for choosing partnership and friendship are considered. 

 

KEYWORDS: peers, primary school age, socialization, partnership, friendship  

 

Бидейки част от социума, човек придобива определен субективен опит, 

който се превръща в неотменна част на личността. В този смисъл  

социализацията е процес и резултат от усвояването и последващото активно 

възпроизводство на социален опит от индивида. Отличителна характеристика на 

детето в процеса на социализация е, че то от консуматор бавно се превръща в 

носител на социален опит [5, стр. 124] и тук не става въпрос само до 

механичното отражение на непосредствено изпитания или получения в резултат 

на наблюдения опит. Усвояването му е субективно, защото възприемането на 

едни и същи ситуации може да е различно. Различните личности, могат да 

извлекат от обективно еднакви ситуации различен социален опит [7]. 

Своеобразни ретланслатори на социалния опит са конкретните групи (наричани 

още институции на социализацията), в които личността се приобщава към 

системите от норми и ценности. 

Най-уязвимата страна на схващането за социалната група като множество 

от хора е, че понятието за група е по-скоро събирателно. Според Н. Тилкиджиев 

с най-голяма популярност се ползва определението на Бейлз: „определен брой 

лица, намиращи се във взаимодействие един с друг, във формата на 

непосредствена среща или редица от срещи, при които всеки член на групата 

получава достатъчно отчетливи впечатления за всеки друг член, за да може той 

или в този момент, или при по-късно запитване да реагира на всеки от другите 

членове като отделно лице, дори и само да си спомни, че другото лице също е 

присъствало“ [8, стр. 129]. Главният критерий за съдържателното обособяване и 

за формиране на отношения в малката група е, че нейните членове са обединени 

от обща дейност. 

Групите или социалните контексти, в които протичат значителни процеси 

на социализация, могат да се нарекат с термина „социализиращи фактори“. Във 
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всички култури семейството е основният социализиращ фактор за детето в 

ранното му детство. В по-късните етапи от живота на индивида много други 

социализиращи фактори влизат във взаимодействие, но още в първичната 

(ранната) социализация след семейството, основен социализиращ фактор е 

групата на връстниците. В началната училищна възраст училищният клас е 

групата от връстници, която позволява да се разкрие цялостната система личност 

и нейният потенциал, както в играта, така и в ученето; както във формалните, 

така и в неформалните отношения.  

Според М. Андреев училищният клас може да се нарече малка група, в 

която контактите и общуването се развиват на основата на личните 

предпочитания и необходимостта. За разлика от извънучилищните 

взаимоотношения с връстници, тези в училище са производни и се обуславят 

както от особеностите на педагогическия процес, така и от индивидуално-

психически предпочитания и симпатии. Класът съществува и функционира като 

елемент на системата от обществени отношения и образование и извън тях не 

може да съществува. Съществува независимо от желанията на учениците и 

притежава социално-педагогически черти, които му придават облик на социално-

педагогическа общност. „Изолирането, откъсването на личните, човешките 

отношения от съдържанието и характера на учебно-възпитателната дейност в 

класа води към формализъм и не може да разкрие истинската същност на тези 

отношения в класа, а също и тяхната роля в основната дейност във формирането 

на личността” [1, стр. 166] и затова в настоящата публикация приемаме „групата 

от връстници“ да се отнася предимно до училищния клас. 

Групата от връстници като фактор на социализацията се отличава със 

следните особености: 

1) съставена е от подрастващи, които са на приблизително еднаква възраст; 

2) вътре в групата на връстниците всеки член има различна степен на престиж и 

влияние върху другите; 

3) групата на връстниците е съсредоточена около своите специфични интереси и 

не се чувства твърде отговорна за бъдещите си функции в обществото на 

възрастните; 

4) групата на връстниците всъщност удължава живота на социализацията.  

Средата на връстниците е единственото място, в което децата са далеч от 

възрастните и дейността им не протича под тяхно наблюдение. Правилата, 

ритуалите, интересите и по-общите изисквания, които ръководят дейността им в 

групата, произтичат от нуждите и логиката на самите деца. В обществото на 

възрастните, социализацията на децата протича по-ускорено” [1, стр. 129]. 

Според М. Андреев "една от функциите на групата на връстниците, като че ли се 

свежда до това, да предпазва подрастващите от тотално включване в ускорения 

процес на социализацията, към което се стремят възрастните. Именно затова се 

смята, че групата на връстниците забавя социализацията. Тази група като че ли 

предпазва подрастващите от бързо приспособяване към правилата, нормите, 

ценностите на наличното общество на възрастните. Но тази група на връстници 

има свои специфични пътища, чрез които съдейства за социализацията на 

децата" [1, стр. 121].  

Връстниците, като институция на социализацията, представляват 

„своеобразен път за преодоляване на абсолютната зависимост на 



327 

 

подрастващите от авторитета и властта на възрастните” [1, стр. 121]. Равномерно 

и постоянно детето навлиза в обществото заедно със своите връстници и е част 

от групата, в която е равнопоставено на своите другари по възраст. От този 

момент нататък, също като възрастните, то ще се съизмерва с равни на себе си, 

вместо непрекъснато да се сблъсква с възрастните, които го надминават, но от 

които зависи. Дава му се възможност да установи взаимни връзки със същества, 

които наистина са „като него”, които не заемат по-високо положение и които 

поначало не са изпълнени с добра воля спрямо него.  Може да се каже, че 

приблизително от седмата година нататък обществото на връстниците е поне 

толкова важно, колкото и семейството.  Основната грижа на детето е да намира 

своите „приятели”, да се съревновава с тях, да се утвърди сред тях. 

Съобразяването със стандартите на групата става все по-важно, повече от 

съобразяването с желанията на възрастните [6]. Съществен за социализацията е и 

опитът, който децата придобиват да изграждат равноправни отношения с 

другите в групата на връстниците. Сред връстниците имат възможността да не са 

в подчинена роля, каквато имат (с редки изключения) в общуването с 

възрастните. Наред с това се предоставя възможност на детето да се 

самооцени по-добре, сравнявайки се с другите, защото равнищата на култура и 

възможности са приблизително равни. Равнопоставеността обаче не е 

единственото явление, обуславящо по-адекватна самооценка. В детската възраст 

до началото на юношеската „самооценката се определя по-скоро от външни 

стимули, предизвикани от идентификацията на индивида с други лица, 

подражанието, идентификацията”. Тя все още е само отражение на психични 

дадености [4, стр. 54]. Тази функция е най силно изразена в съвместните игри, 

забавленията и привлекателните дейности, или още ”не се разпростира върху 

всички отношения на личността” [1, стр. 121]. 

Групата на връстниците е с особено голяма роля за формирането на 

избирателната способност на детето. Връстниците се превръщат в съществен 

фактор за формиране на ценностните ориентации, а те, както посочва Б. Ананьев 

[по 4, стр. 46], са най-важните йерархизиращи личността системи по пътя на 

нейното конструиране. Важни елементи на ценостните ориентации са ценностите 

и оценъчните функции. В групата на връстниците се формират особеностите на 

предпочитанията и критериите за оценка на другите, изграждат се значими 

страни на характера.  

Мотиви за избор на партньорство. В литературата се налага 

становището, че контекстът, дейностите и ситуациите, в които децата попадат в 

училище и в квартала, като цяло улесняват избора на връстници – партньори в 

дейността и приятели на основа на сходство  във възрастта, пола, расата и 

външния вид [2]. Реалните, осъзнати или неосъзнати, мотиви да се избере 

конкретен човек за партньор в определена дейност търпят развитие и промяна с 

възрастта. 

Характерното за началната училищна възраст е, че  изборът на партньор е 

силно повлиян от пола. Децата осъществяват интеракции предимно с деца от 

същия пол. Вероятно учениците в тази възрастова група приписват на 

противоположния пол от същата възраст съмнения в ползата от интеракцията, 

което се проявява в липсата на интеракции с тях. В подкрепа на това Ашър и 
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Химел (1981), Сингълтон и Ашър (1977), Тайни и Гиъри (1980) установяват, че 

децата номинират противоположния пол по-ниско от собствения. 

Подобието според Барон (1961) създава положителни преживявания, 

особено ако съчетава външни физически характеристики и атитюдно подобие. 

Според Е. Арънсън обаче взаимното харесване не се повлиява от атитюдите 

особено при децата. Ако дете знае, че е харесвано, то няма да се интересува от 

нагласите на другото дете [3]. За децата от 5 до 7 години приятели са онези, с 

които играе и които вижда най-често. Характерна черта на взаимоотношенията е 

дружба, основана на външни обстоятелства и случайни интереси. Например: 

седенето на един чин, близко местоживеене, интересите към рисуване, четене и 

др. Съзнанието на малкия ученик все още не е достигнало онова ниво, в което 

"другар" се избира по по-съществени качества на личността. На тази възраст 

децата обръщат повече внимание на поведението, отколкото на качествата на 

личността. Приятелските отношения лесно възникват и бързо се развалят. Между 

8 и 11 години за приятели се приемат онези, които се отзовават на молба. Като 

цяло в трети и четвърти клас по -дълбоко осъзнават едни или други качества на 

личността и характера. 

Физическата привлекателност е променлива, за която отдавна се знае, че е 

свързана със социометричния статус. По-добре изглеждащите деца обикновено 

се радват на по-висок статус в предучилищна и начална училищна възраст. 

Наистина Вогън и Ланглоиз (1991) повдигат въпроса за валидността на 

социометричния статус като индекс на социалната компетентност, откакто 

измерванията корелират с несвързани с компетентността променливи като 

физическата привлекателност. Първоначално изследванията им показват, че 

физическата привлекателност корелира със статуса, но по-късно откриват, че 

след като веднъж са направени измервания на поведенческите интеракции, 

взаимовръзките между привлекателност и статус стават незначителни [11]. 

Изводът е, че зависимостта между привлекателност и статус е предизвикана от 

свързани с компетентността фактори. По-добре изглеждащите деца са склонни 

да са и по-социално ефективни и тяхната ефективност (а не това, как изглеждат) 

им носи популярност сред съучениците. Физически привлекателните деца 

привличат другите деца по-силно към себе си. Този феномен се експлицира и в 

това, че индивидите са склонни да атрибуцират повече позитивни качества на 

привлекателните хора. 

Приятелството с връстниците изпълнява различни функции: 

- осигурява радостни преживявания и възможности за съвместно 

прекарване на времето; 

- осигурява физическа поддръжка; 

- осигурява Его‒поддръжка - това са различни очаквания, подкрепа, 

насърчение, обратна връзка чрез оценката, която се отразява върху изграждането 

на собствената самооценка; 

- осигурява възможност за социално сравнение; 

- осигурява интимност и емоционалност – приятелството е източник на 

топлина, близост, доверие; 

- осигурява информация за различни неща. 

При приятелството има "наличие на поне едно актуално интимно 

взаимоотношение". Човек може да е популярен, но да няма актуални близки 
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взаимоотношения и обратното - да има добър приятел, но да не е популярен. 

Според К. Макгуайър в детството ангажираността с близък приятел е по-

вероятно да е съществен фактор отколкото популярността.  

Приятелството е жизненоважна част от позитивната адаптация в контекста 

на училището [10]. В самото си начало училището може да бъде доста 

стресиращо за малките деца и приятелството им помага успешно да преминат 

през този период. Приятелството може да има важни последици за академичното 

и емоционалното развитие. Изпитано поне веднъж, качественото приятелство в 

училище може да бъде асоциирано с позитивни училищни нагласи и може да 

намали вероятността от тормоз на връстниците. Наличието дори само на един 

приятел намалява негативното въздействие на общото отхвърляне от 

връстниците, чувството на самота, както и последствията от интернализиране и 

екстернализиране на поведения, които често са породени от социална 

маргинализация. В контраст с това, липсата на приятелство е предиктор за ниско 

просоциално поведение, висок емоционален дистрес и ниски нива на 

постижения. Багуел, Нюкомб и Буковски (1998) [по 10] установяват, че да имаш 

приятел в пети клас, се асоциира с високо ниво на самоуважение по-късно в 

живота като възрастен, докато изолацията в детския период на развитие е 

предиктор за психопатологични симптоми 12 години по-късно. Съществуващата 

литература предполага, че близкото приятелство е ключов фактор в училищния 

успех и в последващото функциониране като възрастен. Да имаш поне един 

приятел, може да намали негативното въздействие на общото отхвърляне. 

Уеинър (2004) изучава няколко величини, които [по 10] идентифицира като 

ключови фактори, характеризиращи приятелството: наличието, броя, 

стабилността и идентичността на приятелството.  

Развитието на приятелството е свързано с представите за него и с 

развитието на очакванията за приятелството. Селмън [13] използва разказите на 

деца за взаимоотношенията им с други деца и описва четири стадия в развитието 

на предствите за приятелство при децата: 

1. Първи стадий – обхваща децата до 7 години; приятелството се определя 

функционално чрез игрите: приятел е този, с когото може да се играе, 

приятелството се изразява чрез съвместната игра, а условията за приятелство са 

свързани с реалната въвлеченост на детето в играта; на въпроса:" Как възниква 

приятелството?", децата отговарят: "Като играем заедно!"; описанието на 

приятеля става чрез посочване на черти на характера и способности, които имат 

непосредствено значение за организирането на играта: "Той играе с мен", "Той 

ми дава своите играчки". Приятелството е основано на съображения от 

физически или географски порядък и носи егоцентричен характер. Приятелят е 

просто партньор в игрите, който живее наблизо, ходи в същата градина или има 

интересни играчки. Все още няма разбиране за интересите на другия. На 

шестгодишна възраст децата харесват някого, защото  е „добър“. Доброто 

отношение се измерва с жестове, усмивки.  

2. Във втория стадий (от 7до 9 години) започва да се появяват идеи за 

взаимност и да се осъзнават чувствата на другия. За установяване на приятелски 

отношения е важна субективната оценка за постъпките на другия. В този период 

стават много по-важни сходните интереси или сходен опит с друго дете. 
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3. Третият стадий (от 9 до 11 години) приятелството е основано на 

взаимопомощ. Започва да се проявява чувство за отговорност.  

4. Тази стадий обхваща децата около 11 – 12 годишна възраст; на този 

стадий приятелството започва да се свързва с възможности за споделяне, започва 

да прераства във взаимно договорено взаимоотношение, където доверието става 

дефинираща характеристика. Доверието се изразява във взаимното разкриване на 

мисли и преживявания; приятелят се описва чрез посочване на личностни 

качества и способности, които имат непосредствено значение за изграждането на 

взаимността и близостта ("Той ме разбира", Той е много отзивчив"), или чрез 

общността на интересите и ценностите ("Ние харесваме едни и същи неща"). 

Отношенията са по-устойчиви и продължителни, по-селективни. 

Ако за малкото дете най-добрият приятел е този, който живее наблизо или 

с когото играе, то за по-големите деца приятелството е възможно при наличието 

на общи интереси, взаимно харесване, споделяне на преживявания, вярвания, 

идеи.  

Някои автори [12] критикуват този модел на развитие на приятелството. 

Според тях децата имат много по-пълна представа за дружбата, отколкото могат 

да разкажат. 

В различните възрасти децата имат различни очаквания спрямо приятелите 

си. Байгълоу (1977), Байгълоу и Ла Гейп (1975) показват, че развитието на 

очакванията спрямо приятелите преминава през три стадия: 

- стадий на награда – изразява се в еднакви очаквания за близост и 

активност, в която децата могат да се включат; 

- нормативен стадий – изразява се в очакването за едни и същи ценности и 

атитюди към правилата; 

- емпатичен стадии – изразява се в очакването за взаимно разбиране, за 

споделяне на общи интереси. Съвременните изследвания на отношенията между 

връстниците приемат становището на Съливан (1953) относно разликите между 

приемането от връстниците и популярността, които се отразяват на статуса в 

групата и приятелството, което е близко, интимно, споделено и от двете страни 

отношение. 

Съливан разглежда приятелството (преживяното и споделеното) като 

особено важен компонент в развитието, когато детето придобива 

интерперсонална сензитивност и получава утвърждаване на компонети на 

себеуважението чрез тази диадична връзка. 

Ключовите думи, характеризиращи приятелските връзки в начална 

училищна възраст, са: личен избор, автономия, независимост, влияние, 

проучване и забавление. Децата не се задоволяват вече само с приятелчетата, 

които им избират родителите, не им е достатъчно да прекарват времето си с деца, 

които са срещнали случайно или до които са ги сложили да седнат. Нуждите им 

вече са съвсем конкретни: да имат приятели, които са като тях, с които си 

приличат, с които имат общи интереси и сходно чувство за хумор, с които да 

постигат независимост [9, стр. 24]. Мнозинството от приятели в началното 

училище е от същия пол. Причина за това е осъзнаването на принадлежността 

към своя пол и това е моментът, в който полът става основно поле на детската 

идентичност. Наблюдава се коригиране на предишното поведение и приятелския 

кръг съобразно пола [9, стр. 27]. Децата си избират приятел, подобен на тях в 
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училищните постижения и изобщо. Както беше отбелязано по-горе, подобието е 

съществен фактор при формирането на приятелството.  

Системата от лични отношения се явява най-емоционално наситената за 

всеки човек, доколкото е свързана с неговата оценка и признание като личност. 

Заедно с това ако у детето има поне една взаимна привързаност, то престава да 

осъзнава и преживява особено тежко обективното си ниско положение в 

системата от лични отношения. Даже един единствен взаимен избор се явява 

своеобразна психологическа защита и може да уравновеси няколко отрицателни 

избора, доколкото превръща детето от "отхвърлено" в "прието". 

Без да се пренебрегват останалите концепции, процесът на социализация 

може да се описва и да се анализира по отношение на асимилацията на човека в 

определена група, например въвеждането на дете в нова група от връстници, 

когато влиза в ново училище, или влизането на нов член в групата. В този 

смисъл може да се каже, че връстниците са онзи път, който значително помага за 

приобщаване и подготовка на децата в обществото на възрастните.  
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РЕТРОСПЕКТИВЕН ПОГЛЕД КЪМ ВИЗУАЛНИТЕ АРТЕФАКТИ − 

ПРАОБРАЗ НА АРТТЕРАПИЯТА 

 

Елена И. Тодорова 

 

A RETROSPECTIVE OUTLOOK ON VISUAL ARTIFACTS – AN 

ANCIENT MODEL OF ART THERAPY 

 

Elena I. Todorova 

 

 
ABSTRACT: The relatively young discipline of "art therapy" is a phenomenon with a 

huge force of impact on the individual. A number of sources lead to its deep roots in antiquity, 

when art was known to our ancestors. Its healing power has excited shamans, priests, scientists 

in all ages, and in later times doctors, philosophers, psychologists, pedagogues. Historical facts 

show that a man sought not only a creative expression, but a solution to his real problems, 

depicting everything from the world around him. Art was a language without words, 

contributing to the healing of a man, and his figurative symbolism was an important part of 

healing rituals. As part of social interactions, creative activities became a way of harmonizing 

feelings and calming the patient.  

 

KEYWORDS: art therapy, ritual, prototype symbol, mandala, batik. 

 

 

Връзката на изкуство и арттерапия се открива в древните култури, които са 

отдавали важно значение на процесите, произтичащи в психическото 

пространство на човека. 

Целебната сила на изкуството е позната още от зората на човечеството, 

когато хората са вярвали в магическата сила на художествените символи, 

отразяващи подсъзнателните съдържания на човешката психика. В своето 

развитие изкуството е асимилирало много открития, чувства и мечти. Според 

проучванията без помощта на словото изкуството е проправяло социалните 

пътища на човечеството за изясняване на междуличностните отношения като 

вътрешни изживявания. Естествената необходимост от изкуство е видима в 

достигналите до нас ранни арттефакти на изображения, ритуали и социални 

интеракции. 

Търсенето на корени на арттерапевтична дейност са описани в книгата на 

Ирина Сусанина "Въведение в арттерапията" (2007). Поглед към "примитивното 

изкуство" отправя и руският арттерапевт Александър Копитин в своя труд 

"Основи на арттерапията" (1999). Интересни обследвания и разкрития отбелязва 

Румяна Панкова в монографията "История и теория на арттерапията" (2012). За 

древността споменава и Розалия Кузманова, според която лечебната сила на 

изкуството е била прилагана още в Египет, Гърция, Китай, Индия [6]. Кратък 

исторически преглед на използването на различни видове изкуства за лечението 

на душата и тялото представят руски арттерапевти като А. Медведева, Ю. 

Левченко, Н. Комисарова и А. Доброволская [9].  Много родни и чужди автори 
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като Теодор Попов, Петър Цанев и др. изследват ефективността на лечебната 

въздействаща сила на изобразителното изкуство, театъра, танца, музиката.  

Според възгледите на А. Копитин се предполага, че в създадените образи 

от т.н. "примитивно изкуство" се открива спонтанност на създаване, 

самоизразяване и искреност [5]. Авторът говори за това, че "съвременната 

научна арттерапия при цялото и многообразие и разностранни връзки с най-

разнообразни и културни феномени стои най-близко до първобитното, 

доисторическото, т.н "примитивно изкуство" [4]. 

Изкуството се ражда от синкретизма на магията, музиката, танца, 

магическите обреди. В праисторичеката епоха хората се занимавали с творческа 

дейност и за да контролират своите емоции, да регулират социалните конфликти, 

да се справят с природните стихии и болестите, да участват в разнообразни по 

вид ритуали. В този смисъл изкуството като чудотворно средство за 

психологическо и духовно прераждане и изцеление е било познато на древната 

медицина в Египет, Гърция и Древна Арабия. Конкретни влиятелни личности 

като Минхотеп, Шебут-м-Мут, цар Давид в Египет, Орфей, Тимотей, Ескулапий 

в Гърция и Ал-Фараби в Древна Арабия  свързват имената си с лечение чрез 

изкуство.  

Много преди това се откриват изображения, за които може да се 

предположи, че са създадени с терапевтична цел. Открити изображения още от 

каменната епоха затвърждават предположението, че първите изобразителни 

опити са създадени с лечебна цел. През неолита, когато колелото все още не е 

било открито, се забелязват изображенията на кръгови символи и спирали. 

Интерес буди кръглия градеж на Гьобекли тепе, който е най-древният мегалитен 

археологически обект в света и е с 6000г по-стар от Стоунхендж. Концентрични 

кръгове в отворени пространства има открити в цял свят – в Европа, Австралия, 

Африка и Южна Америка. До днес ние нямаме информация, защо са създадени 

скалните рисунки в Африка, Европа и Америка. Те обаче провокират 

изследователите в търсенето на истината за значимостта на кръговото 

изображение като мощен инструмент за лечение. Оцелял през вековете, той се 

появявал в открити пространства, съществувал в изкуството на различни култури 

и се трансформирал в днешните разнообразни мандали. Може да се предположи, 

че кръгът се явява праобраз на мандалата и е един от множеството ритуални 

символи. В своята символна форма той се явява универсален език на общуване и 

присъства в колективната памет на човечеството. Говорейки за кръга, правим 

неизбежна връзка с присъствието му в съвременната арттерапевтична практика. 

Осъзнал връзката между образ и психика, Карл Юнг говори за "магическия 

кръг", като за най-мощния религиозен символ. Швейцарският психолог забелязва 

лечебните особености на кръговите изображения след продължително 

самонаблюдение. Полага основите за разбирането на символичното значение на 

образите чрез проучванията си върху архетиповете и универсалните прийоми на 

визуалното изкуство. Като изследва същността и значимостта на кръговите 

рисунки в източните религиозни традиции, той стига до извода, че те имат 

същото значение и за останалите хора по света. В традицията на тибетския 

будизъм изработването на сложни пясъчни рисунки под формата на магически 

кръг бива възприеман като модел на Вселената, която заобикаля човека, и 

Вселената вътре в него. Според Даниела Заберска древните ритуали с рисуване, 
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очертаване в пясък и оцветяване се откриват от изследователите при индианците 

Навахо, чийто шаман на племето изпълнявал функцията на водещ ритуала 

(предшественик на съвременните психиатри и арттерапевти). "Този древен 

ритуал, съпроводен от заклинателно пеене, се извършва с лечителска цел за 

възстановяване на природния баланс. Животът на племето се ръководи от 

традиционни понятия за природата, човешкото съществуване и здраве. Болестта 

се разглежда като следствие от разрушаване на естествената хармония. Счита се, 

че по време на церемонията между земното и божественото се установява 

хармония, даряваща изцеление и защита "[3]. Като сакрална рецепта за 

изцеление и възстановяване на природния баланс на земята се очертавала 

окръжност с различни символни значения и се оцветявала с червен пясък, 

брашно, смлени гипс и въглени, стрити цветове и кори от растения. В голяма 

част от тези мандали се открива централна изобразителна композиция на 

свещените духове на Навахо, които служели за хармонизиране на енергията на 

болния. Шаманът на племето моли свещените духове Йеи да влязат в центъра на 

мандалата, за да излекуват болния. Подобен е начина на създаване на мандала от 

будиските монаси. Като хранилище на духовна енергия мандалите изобразявали 

будиско божество, съдържали символи, чиито изображения се съхраняват в 

древни ръкописи. Целият процес при шаманите, в комбинация от песни, танци и 

рисуване на специфични фигури в пясък, спомагал "за трансформиране на 

негативните емоции и състояния в полезна интуиция и себепознаване"[3]. 

Американският арттерапевт Шон Мак Ниф се обръща към традиционните форми 

на психотерапията, за да открие в арттерапевта възкресението на шамана. Според 

Мак Ниф: „Традиционната психотерапия се присъединява към жестовете на 

шамана, по-скоро директно в интерпретацията, в разгадаването на сънищата и 

други изяви на първичния процес. Но много често паралелите свършват до тук. В 

случаите с експресивните терапии сходствата с шаманизма са неизчерпаеми, 

защото поддържат културното наследство на ритуала и залогът е именно в 

художествените средства, които мобилизират всички форми на комуникация. 

Вътре в тази схема експресивният терапевт се явява като безвъзвратно 

възкресяване на шамана” [12].  Ролята на шамана се доближава до тази на 

днешните психотерапевти и арттерапевта по това, че носи вътрешно чувство за 

свобода и направлява процеса на терапия. Интересно е виждането, че "в тези 

обреди откриваме директни и индиректни аналогии, свързани с полето на 

действие на арттерапията, чрез използване на изобразителни медии и техники, 

като начин за лечение и възстановяване"[12]. 

Много съвременни арттерапевти използват различни практики с 

мандалотерапия, които днес се прилагат в много държави по света (Урсула 

Ирганг, А. Копитин, Е. Тарарина, О. Котлованова, Е. Малинина, И. Сиченко,  Е. 

Великова и др.).  

Предполага се, че лечителските ритуали чрез движение, образ и пеене са 

били важна част от живота на древните хора [8] [10]. В арттерапията ритуалите 

съществуват, за да поддържат идентичната система на групата, предлагат 

защита, сигурност и приятен начин за структуриране на времето [1]. Според 

италианския философ, психолог и психотерапевт А. Менегетти лекуването на 

болест било съпътствано от музикален съпровод с барабани и танц "Тарантела" 

Отнемането на болка чрез използването на визуализирани символи и ритуали се 
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явявало друго ниво на съзнание за осъществяване на терапевтичните цели на 

изкуството [7].  

Наслаждавайки се на много изображения от началото на човешката 

цивилизация, можем да предположим, че част от тях са свързани с магическите 

ритуали. Възможно е да са служели за поклонение и да са изпълнявали 

функциите на "икони" [13]. Затова не са били създавани с естетическа цел. 

Според И. Сусанина, художествените образи - символи са помагали за успешен 

лов и са били част от магически ритуали за защита от природни бедствия, 

нападения от животни и пр. Много е вероятно с тези първи изобразителни опити 

да се осигурява успешен лов, чрез "прихващане" на желанията с помощта на 

рисунка [12]. Инстинктите за самосъхранение по всяка вероятност са разкривали 

рисувателни "навици" с вярването, че ще бъдат предпазени от вредните влияния 

на околната среда.  

Като визуален език за комуникация са служели и отпечатъци, форми, 

спирали, лабиринтообразни линии и кръгове в различни затворени и отворени 

пространства. Дълго време учените възприемат образите на животни в пещерите 

Ласко, Алтамира и Шове като съвременен феномен, поради това, че са наситени 

с реализъм. Образите са рисувани по памет и разкриват виртуозното умение на 

древния творец да наблюдава природата и да превръща спомена за животното в 

изображение. Изображенията от позитивни и негативни отпечатъци на ръце, 

открити в палеолитните пещери, се явяват ключ към съзнателна изобразителна 

дейност (Шове и Коске в Южна Франция и др.). Според немския археолог 

Андреас Ломел "най- древните изображения са свързани с тези случайни следи 

от пръсти върху влажната и мека глина, от които са възникнали първите 

очертания на глави и фигури на животни"[14]. Но целта на изображенията не е 

била само орнаментална. Чрез тях предците ни са контролирали своите силни 

емоции като страх и безпокойство и са се подготвяли за предстоящи изпитания. 

Следователно можем да твърдим, че в някои праисторически изображения е 

заложен генезиса на арттерапевтичните практики.   

Според привържениците на хипотезата, свързана с произхода на 

изкуството, от импулсивно отпечатаните палеолитни "макарони" и "меандри" са 

се породили първите фигуративни изображения. Рисуването с пръсти е често 

използвана практика в арттерапията. В книгата на Петър Цанев "Психология на 

изкуството" са изследвани следите от пръсти, оставени от деца като "форма на 

свободно детско експериментиране и игра", "част от ритуални действия" и 

"първите визуални понятия, които откриват пътя към съзнателната 

изобразителна дейност" [14]. Всички техники на проекция на ръце и други 

нестандартни отпечатъци, стенописните рисунки, изработени с естествени 

природни багрила, скулптурните пластики, бодиарт върху тела са вероятните 

праобразни символи на съвременната арттерапия и са източници на душевно 

здраве. Създаването на изображения демонстрира  вярата в това, че изкуството 

изпълнява магическа функция. Това е главна причина да се смята, че 

въздействието му е интегрирано с терапия.  
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Положително и силно въздействие върху психиката имали и т.н. 

талисмани. Говорейки за символи, не може да се подмине и фактът, че 

египтяните поставяли различни предмети до мумиите по време на погребения 

като техни пазители [13]. Носенето на амулети от египтяните се смятало за 

защита, а кървавият цвят на оранжево-червения камък карнеол дарявал сила и 

енергия. Върху саркофазите умишлено се поставяли защитни символи за 

предпазване на мумиите от унищожаване.   

 

 

В съвременната артерапия съществува практика за изработване на 

художествен образ в качеството му на амулет и различни видове талисмани. Така 

например А. Копитин  в труда си "Арт- терапия на проблемите на жените" 

използва тази практика за корекция на психологически проблеми на жените с 

различна възраст и социален статус.  

В миналото магическите маски защитавали от опасни влияния хората, 

които ги носели. Според Р. Панкова: "В някои африкански племена се е 

приемало, че маските могат да извикват духове на предци, за да ги предпазват от 

опасности и да помагат на онези, които ги носят, да се вселяват в душите на 

силни животни и духове" [12]. В арттерапевтичната практика маскотерапията 

дава възможност за психологическа трансформация, вътрешно преструктуриране 

и връщане на контакт с истинското Аз, самоизразяване и  способност да се 

изграждат пълноценни отношения с други хора. При среща с нея се изработват 

онези потиснати и блокирани емоционални преживявания, които в момента се 

отразяват негативно върху живота. Маските могат да бъдат изработени с 

всякакви материали и техники. 

Амулет “Джед” емблема на Озирис 

(богът на подземния свят), около  688-

332 пр.н.е. 

Амулет “Ръка и крак”,около 2465-2100 

пр.н.е. 

Пещерата на ръцете в Патагония Селището Аркаим отпреди 4000г 
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Можем да предположим, че материалите и техниките в изкуството, също 

са били стимули за създаването на  творчески продукти с лечебна цел от древния 

човек.Те са значими за успешното протичане на арттерапията. Традиционните 

техники в изобразителното изкуство са графичните ( рисуване, гравиране, печат), 

живописните (акварел, темпера, акрил, масло, пастел, колаж и др.) и техниките за 

моделиране (конструиране, прибавяне и отнемане, точене, формуване, валиране 

и др.). Според начина на полагане на живописния материал съществуват техники 

като мокро в мокро, мозаично полагане, мокро върху сухо, пастьозно и др. 

Много нетрадиционни техники привличат със своята спонтанност и ефект на 

изненада. С бои могат да се правят отпечатъци с пръсти и да се рисува с ръце, да 

се използват предмети като матрица за оцветяване, дунапренов тампон, фолио, 

смачкана хартия, монотипия, ницкография (с конец и сгъната на две хартия), да 

се приложат смесени техники като акварел с маслен пастел и да се създадат 

прекрасни батик рисунки, чрез издухване със сламка също могат да се постигнат 

интересни изображения и т.н. В приложните изкуства съществуват увлекателни  

техники като колаж, пластики, дърворезба, мозайки, фрески, витраж, различни 

видове дизайн.  Интересни пластични композиции могат да бъдат създадени с 

нетрадиционни материали като хартия, опаковки и др. и да бъдат организирани в 

създаване на арт инсталации. Днес като интересни техники могат да се приложат 

компютърно творчество, фотография, видеоарт, някои техники и форми на 

съвременното изкуство. 

Обръщайки поглед назад във времето, откриваме материали и техники, 

практикувани от различни народи и в различни култури, които успешно могат да 

се приложат и днес. Артерапевтът е този, който избира атрактивни техники, 

които биха могли да разкрепостят пациента и да го подкрепят в своята сигурност 

и сила.  

По подобие на примитивните народи  съвременни арттерапевти като A. 

Копитин, Л. Штейнхард, Б. Корт и много други прилагат техники на 

ландшафтната арттерапия като умение за докосване до природната среда и 

използването на нейната целебна енергия. Друга техника като алтернативно 

приложение е восъчната живописна техника.Чрез използването на наситени 

маслени пастели, разтопени с нагорещена ютия, се създават трайни абстрактни и 

флорални композиции. 

 

  
 

Можем да допуснем, че достигналите до нас фаюмски портрети, открити в 

края на XIX век на територията на оазиса Фаюм сред Либийската пустиня, са 
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образец за използване на техниката енкаустика (восъчна живопис). Нейната 

тайна се крие в миналото като семейна традиция с мистични елементи. Докато 

девойки танцували на лунна светлина, художникът разтапял восъка и добавял 

към него различни билки.  

В магическите ритуали със защитна цел са се използвали и материали от 

текстилното изкуство. На Балканите текстилните изделия са съдържали цветове 

със защитна функция. Червеното изобилства в сватбените кърпи, бродерията по 

пазвата, ръкавите, основите на ризата, откъдето най-лесно може да влезе злото. 

Червеният конец в мартеницата също носи символиката и магията на древността-

силата, кръвта, слънцето, топлината. Още през второто хилядолетие пр. Хр. 

хетите са използвали разноцветна вълна като ритуал за защита. В откритите 

древни индонезийски и китайски тъкани се различават декоративни елементи, 

които пресъздават религиозните вярвания − стилизирани растителни и 

животински мотиви, митични и фантастични образи. Със сигурност това 

автентично изкуство е имало терапевтичен ефект върху хората и е "служело за 

развлечение на жените с благороден произход" [2]. При изработката на "батик 

кратон" ("господарски" – предназначен за богатите) се спазвали определени 

правила, свързани с десена и материалите. Цветовата палитра се състояла от бои 

с растителен произход. Според Христина Живкова "има поверие за ранния батик, 

че има магическата сила да предпазва хората, които го обличат и различните 

видове рисунки са били запазена марка на знатните фамилии" [2].   

В Древността силата на изкуството е упражнявала ефект, който може да се 

сравни с въздействието на съвременните арттерапевтични методи. 

Музикотерапията е присъствала при легендарния тракиец Орфей и шумерския 

герой Гилгамеш, който чрез ритъма на барабани търсел пътя към подземното 

царство [9].  

За влиянието на изкуството върху човека пишат древногръцки учени като 

Платон, Питагор и Аристотел. Това са философите, чиито научни открития в 

квантовата механика, синергетиката, биоенергетика и други науки изучават 

ефекта на невидимата материя върху хората. Познавайки много добре 

хаотичната природа на човека, класическите гърци създават изкуство като 

противоотрова на познанието за хаоса на съществуването. Ницше е отразявал 

гледната точка на древногръцката култура за свят на хармония и ред. Той вижда 

прилика в изразяването на песните и танците в трагедията с поведението на 

хоровото множество в ритуалите, особено в Дионисиевите празници. 

Общуването с бог Дионис, съпроводено с танци и музика, давало широк простор 

на въображението, както и усещане за сливането на човека с природата. Ролята 

на твореца е не да налага готови форми върху чувствената материя, а да позволи 

на материята да намери своя собствен смисъл [11]. Още през IV век преди новата 

ера Аристотел описва ефекта на катарзиса (пречистване) вследствие на 

изживяването, което зрителят изпитва в духовен аспект и освобождава страхове 

и афекти при съпреживяване с театрални представления. За древните гърци 

изкуство и лечение са били едно цяло, затова изграждали болниците си в близост 

до амфитеатрите. Лечителите на Древна Гърция прилагали методи като 

музикално лечение, разговори с болния и др., преди да приложат друго 

физическо лечение. «Бащата» на медицината Хипократ вярвал, че повечето 

психиатрични отклонения са причинени от заболяване на мозъка. Според 
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античните лечители дисхармонията на четирите основни течности в организма се 

коригира при съчетаване на физически и "психологически методи". По подобие 

на гърците лекарите в Древен Рим обгрижвали и успокоявали болния, като му 

внушавали, че е способен да преодолее своето заболяване. Чрез разнообразните 

форми на изкуството съвременната арттерапия помага на хората да преживеят и 

осъзнаят своите чувства, емоции и по този начин постига лечебен ефект.  

През Средновековието култовите ритуали стават особено важни като 

начин на хармонизиране на чувствата и умиротворяването на хората. 

Поведението на човека се разглежда като следствие на борба между доброто и 

злото, между бога и дявола. Всяка психическа дисфункция се разглежда като 

намеса на дявола. Напълно нормално явление става зараждането на екзорсизма в 

условията на масовото безумие, вследствие на изтощението от продължителните 

войни и епидемии. Лечението се изразявало в организирането на църковни 

обреди и молитви [15]. Тематиката на изкуството е в духа на религиозните 

възгледи на епохата. Връзка с арттерапията можем да направим от 

изображенията в средновековните катедрали, запазени в света до наши дни.  

Абстрактни мандали, кръгови изображения на лабиринти по пода на черкви, 

розети и ореоли на Христос и светците внушават чувство на хармония. Известни 

са мандалите от XII век на монахинята Хилдегард от Бинген като илюстрация на 

нейните видения и вярвания. Като кръгови изображения могат да се разглеждат и 

ореолите на Христос и много светци в религиозните изображения, както и 

Христос с евангелистите или техните символи в четирите посоки на света.  

Аналогична изобразителна схема се съдържа и в мандалите, създадени в 

епохата на Ренесанса от Джордано Бруно, който бил убеден в позитивното им 

влияние върху човешката психика и постигането на вътрешно равновесие [3]. 

Лечебната сила на изкуството е използвал и Леонардо да Винчи, които е 

изследвал човешката психика и е създавал техники за нейното оздравяване. За 

стимулиране на асоциациите и развиване на въображението великият гений е 

създал първия проективно-диагностичен тест, при който се разглеждат сенки и 

отражения върху стена.   

С развитието на културата и научните открития в епохата на Ренесанса се 

дава превес на чисто научния подход. Късният Ренесанс бележи нов етап в 

откритията, свързани с психиката на човека. Откриването на приюти за 

душевноболни пациенти в Англия, Германия и Белгия е предпоставка за 

развитие на медицината за всички болести. Йохан Вейнер (1514 - 1580) е първият 

лекар, който се специализира в лечението на хора с психични заболявания. 

Според него душата също била подложена на заболявания, така както и 

страдащото физическо тяло. Използването на психогенни алтернативи за лечение 

на болните пациенти започва с прилагането на състояние на транс от Фридрих 

Антон Месмер (1734-1815). Тук отново се забелязва използването на хипнозата, 

както и елементи от магическите ритуали. Към пациентите, поставени в 

принудителна изолация в определени за това санаториуми, се подхожда 

индивидуално. Приоритет за интервенция все по-често става 

психотерапевтичната работа, което дава възможност експериментално 

арттерапевтичните методи да навлязат в клинична среда. Това се случва в 

началото на XX в., когато се изгражда основата на новата наука, благодарение на 

дейността и опита на пионерите на арттерапията. 
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Анализът върху изследванията на голяма част от цитираните 

изследователи води до извода, че още от древни времена човек е лекувал своята 

душа и тяло с помощта на визуални психотерапевтични практики. Нуждата от 

самореализация чрез изкуство е важна отличителна черта на човешкия род. 

Инстинктът за самосъхранение ражда рисувателния навик, превърнал се във 

важна част от лечителските ритуали. Появата на арттерапията днес е  

необходима за съвременния човек, чиито динамичен живот създава нови 

технологични измерения в изкуството. 
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ABSTRACT: The paper discusses the problems of pedagogical communication within 

the context of ethnical and cultural identities where the individual develops his/her personality 

by interacting with others. The social sense of the pedagogical communication implicates its 

ability to relay forms of cultural and social experience. The process itself involves exchange of 

meanings, development of a unified strategy for interaction, perception and understanding 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 internationally, is 

increasing. The pedagogical communication presupposes both understanding of the complex 

and multi-dimensional personality/background identity that marks the social development of the 

individual and tolerance to diversity available in various (co-)identifications. This is a very 

complex and multi-layered process where relations between people are enhanced by the inner 

necessity for collaboration and empathy. 

 
KEY WORDS: pedagogical communication, ethnical identity, cultural identity, 

competences, socialization 

 

Процесът на глобализация е причина за най-значимите промени в 

социален, образователен, културен и политически аспект и обхваща всички 

сфери на човешкия живот през последните няколко десетилетия. Очевидният 

положителен ефект от този процес е ежедневната комуникацията с 

представители на различни културни, етнически и религиозни групи. В 

образователната среда сме свидетели на все по-ясно очертаваща се тенденция – 

носители на етнически, религиозни, културни и езикови различия да се обучават 

заедно и тази „особеност” да бъде все по-често срещана, а интеркултурността, 

като взаимодействие между тези различия – да бъде желана характеристика на 

обучаващите институции. Мултикултурната разновидност в съвременната 

образователна система, изразена в различните ù етнически, религиозни, културни 

и езикови измерения, е едно от най-сериозните предизвикателства пред нейното 

функциониране. Нещо повече, образователната среда дава възможност за 

съхраняване едновременно на отделните идентичности, повишава 

взаимодействието между различните култури, етнически групи, езици и религии 

и поставя акцент върху общото културно наследство. 

Човек живее в социална, културна, образователна и материална среди, 

които имат надиндивидуални правила и изисквания, налагани на отделния 
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индивид. Културата е „интерактивно свързана съвкупност от общи 

характеристики, които влияят върху взаимодействията на групите в 

образователната среда” (Хофстеде 2003: 45). Същността й се състои в това, че 

традиционните идеи и свързаните с тях ценности влияят върху поведението и 

начините на взаимодействие на представителите на различните култури в 

образователната среда. Културата е единство на материалното и менталното в 

образователната среда. Тя е съвкупност от колективни базови правила, 

адаптирали се успешно не само във вътрешната (образователна) среда, но и във 

външната и разработени достатъчно добре, за да бъдат считани за ценни (Иванов 

2010:  15). 

С течение на времето образователната среда придобива определена 

специфика и взаимодействащите в тази среда развиват определено поведение с 

положителен ефект за общото състояние (Иванов, 2010: 19). Това поведение 

започва да се повтаря и постепенно се развива като очаквания и норми, а най-

силните норми на поведение и взаимодействие постепенно се превръщат в 

традиции или правила. Според Иван Иванов ценностите са тези, които диктуват 

поведението и емоциите, определят начина на живот и етиката. Системата от 

норми на мислене и действие, която контролира обществените дела, всъщност 

проектира в себе си ценностите (Иванов 1999: 10). Каквито и да са подходите 

при дефинирането на понятието култура, важно е да се отбележи, че в основата 

на съдържанието са ценностите. 

Културната идентичност, както и всяка друга социална идентичност, се 

основава на общ културен смисъл, който се осъществява чрез кодирания и 

артикулиран общ език, общо знание и обща памет, обща вещно-пространствена 

среда. Това е онзи запас от общи ценности, опит, очаквания и тълкувания, който 

представлява „целия смислов свят” – представата за света и за обществото. 

Културният смисъл се акумулира, съхранява, той може да се обогати и 

динамизира, но неговият основен топос на съществуване е в актуалното 

общностно пространство, чрез което се определя, самодефинира и чрез това 

прави една общност културна, самобитна, автентична. (Неделчева 2004: 215). 

Културната памет, която е в основата на културната идентичност, се подхранва 

от традицията и комуникацията, но не се препокрива с тях. Именно тази важна 

особеност определя дистанцията и обяснява прекъсванията, конфликтите, 

иновациите, реставрациите, революциите. Културният смисъл се концентрира в 

културната памет.  

Идентичността е свързана със знанието, съзнанието и рефлексията. 

Културата е специфично съдържателно и формално проявление на това знание. 

Идентичността е конструиране на културното време, което не може да се 

осъществи без културната памет. Варварите живеят ден за ден, като настоящето 

елиминира миналото и ражда забравата. Римляните полагат усилия да удължат 

настоящето и да запазят миналото, защото целите им са насочени към вечността 

(Цицерон 1992: 169). Културната памет е съществен параметър на културната 

идентичност, защото тя винаги имплицира определена плоскост на историческа 

културология, която задава социалните и културните рамки на този процес.  

Днес важна отличителна характеристика на педагогическата комуникация 

в контекста на етническата и културната идентичности е огромният набор от 

малцинствени групи, които са принудени да съжителстват на територията на 
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дадена страна и да се обучават в образователните ù институции. Наблюдава се 

засилване значението на ефективните интеркултурни взаимоотношения и на 

комуникацията между отделните индивиди. За да функционират успешно и в 

други култури, освен в своята собствена, е необходимо хората да проявяват 

интерес към представителите на различните етнически, културни, религиозни и 

езикови групи, да са достатъчно чувствителни, за да забелязват и оценяват 

културните различия и да имат желание да променят своето поведение, като 

проявяват уважение към другостта. Огромното етническо, езиково, религиозно и 

културно разнообразие в обществото логично води до необходимостта от 

търсене и прилагане на най-подходящата образователна политика в това 

отношение. 

Многообразието в своята същност днес предявява нови изисквания към 

педагогическата комуникация, заключаващи се в следното: 

- приемане и уважение на културните различия; 

- разбиране и зачитане на уникалността на културното наследство; 

- разработване на учебни програми за задоволяване на потребностите на 

културното многообразие на общността; 

- придобиване на нагласи, знания, умения и навици за интеркултурно 

взаимодействие на базата на диалога, толерантността и взаимното обогатяващо 

разбирателство; 

- постигане на социална, политическа, икономическа и образователна 

справедливост срещу всяка проява на расизъм и дискриминация. 

Образователното пространство се разглежда като поле на активна 

двустранна комуникация, в която успешният процес на обучение зависи от 

ефективното взаимодействие между преподаватели и студенти. Според Алдер 

комуникацията в образователното пространство има шест компонента, а 

успешното ù прилагане води до положителен учебен опит и високи академични 

резултати (Алдер, 2000: 75): 

• комуникатори (преподаватели и студенти) – в мултикултурното 

образователно пространство те са от разнообразни култури, с различни ценности, 

възприятия и норми, които силно влияят на техните стилове на учене и познание; 

• съобщение (основно информация); 

• шум (физически, психологически и изходни ограничения); 

• обкръжаваща среда (относителна атмосфера) – климат, междуличностни 

отношения, които зависят от процеса на общуване; 

•канали за връзка – в интеркултурните контексти хората имат различни 

системи за кодиране на вербалното и невербално поведение. При комуникацията 

тези системи могат да създават бариери; 

• обратна връзка. 

 Пак според Нора Алдер успешната комуникация в образователната среда 

се гарантира от: 

• позитивно отношение към другата култура, ситуацията, условията. Липса 

на преднамереност и резервирано отношение. Гъвкавост в комуникацията – 

използване в зависимост от ситуацията на формален и неформален стил, на тих 

или по-силен говор; 

• семейната среда, опита, социалните условия на живот на учащите; 

• моделът на комуникация на приемника – вербален и невербален кодекс. 
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Не следва да се пренебрегват факторите, които затрудняват 

комуникацията. В противен случай се получават различия в интерпретацията на 

символите:  

• различия във възприятията – влияят на отношенията с другия (може да се 

дължат на предишния опит и обкръжение); 

• предразсъдъци и субективност – хората виждат това, което им се иска да 

видят; пренебрегва се информацията, противоречаща на вече възприетото; 

• впечатлението, което получателят има от комуникатора (стереотипи –  

категоризиране на други хора и ситуации според наблюдаваните сходства между 

тях); 

• етноцентризъм – когато една културна група измерва думите или 

поведението на друга група против нейните собствени културни стандарти без 

опит за разбиране; 

• целите на различните културни групи, свързани с комуникацията – може 

да се различават и неправилно да се интерпретират; 

• език и семантични проблеми – хората интерпретират съобщенията в 

специфичните за езика им термини и в зависимост от специфичното възприемане 

на контекста или ситуацията. Думи и символи често означават различни неща; 

• недоразумения и неумения за изразяване – много индивиди разбират 

официалния език, но трудно го говорят. Необходима е особено прецизна яснота 

при предаването; 

• естествен страх от разкриване – хората изпитват естествена мнителност и 

страх от нарушаване на интимността в комуникацията; 

• неефективно възприемане – счита се за най-голямата бариера пред 

ефективната комуникация. Специалната емоционална украса при изказване на 

съобщението може да създаде различни впечатления от информацията. 

Използването на жаргон или високо професионални изрази също води до 

неразбиране; 

• влияние на групата, с която получателят се идентифицира. Съществува 

тенденция бариерите да стават групово достояние. Те са взаимозависими (Бът, 

2000: 59). 

За да поддържа положителен баланс на емоциите, личността следва да 

интегрира тенденциите на глобалния Аз образ с даденостите и условията на 

нейното съществуване (Величков 2012: 15). По отношение на процесите в 

материалната и социалната среда личността развива определен набор от 

компетентности, които й помагат да променя наличните дадености и да насочва 

хода на събитията съобразно собствените изисквания. Тези компетентности 

стават част от образа за себе си и придобиват самостоятелна важност и 

значимост. Като социално същество човек не може да се изключи от социума. 

Грижите, получени в ранното детство, езикът и придобитите умения не могат да 

бъдат интегрирани и поддържани, ако човек не е част от едно или друго 

социално обединение. В него и чрез него той може да бъде защитен и подкрепен. 

Това изисква принадлежност към определена група, общност, а в по-широк план 

– и към определена култура. В рамките на тази принадлежност се осмисля и 

личния опит и биографичен път. Освен това, вътре в общността става възможно 

да се потвърди и наложи собствената уникалност и значимост в многообразието 

на социалния свят. Потвърждаването на собствената значимост и неповторимост 
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в обективните условия на социалното битие предполага признаването им от 

страна на другите. Формите на изразяване на това признание влизат в 

съдържанието на личната ценност и най-добре се разгръщат в образователната 

среда. Като социално същество индивидът е принуден да се съобразява с 

даденостите и изискванията на социалната среда. Те обуславят формирането на 

структурата на нормативните стандарти. В съдържанието на тази структура най-

ясно се открояват моралните правила, които човек следва. В последните години 

международната общност се ангажира с идеята за едно по-тясно сътрудничество 

между отделните страни в различни области, включително в образованието. 

Динамиката на развитие в глобален план идентифицира проблема за формиране 

на различни компетентности в етапа на обучение, тъй като въздействието на 

глобализацията върху съвременното общество променя радикално установените 

идеали, мненията и становищата относно валидността на теориите за мирното 

съжителство и междукултурното взаимодействие. Специално внимание вече се 

отделя на развитието на основни компетенции на обучаемите, които ще 

допринесат за развитието на творческата инициативност, независимост, 

отговорност, вземане на решения, толерантност към езиковите различия, култури 

и религии, чужд език, комуникативни умения и използване на информационните 

технология особено в контекста на съвременната социално-културна 

действителност. Освен това самите обучаеми, поради необходимостта да 

общуват с различни националности, следва да формират основни междукултурни 

компетентности, за да се реализира успешна педагогическа комуникация. 

Образователната среда е специфична организационна структура, която 

съчетава труд, учене и взаимодействие. Организационната политика спрямо 

обучаемите, традициите, ценностите и нормите на взаимодействие, 

организацията на учебния процес, материалната база, взаимоотношенията между 

студентите, между обучаеми и обучители е индивидуална и се различава между 

отделните образователни институции в национален и световен план. Това  

създава предпоставки и условия за вариации в степента на удовлетвореност от 

следването от живота и влияят съществено върху усвояване на модели за 

поведение, които впоследствие се пренасят във взаимодействието между 

представители на различни култури в тази среда. 

Социалната среда и преди всичко взаимоотношенията с колегите са 

фактор, който може да въздейства върху установяването на успешна и ефективна 

комуникация с представителите на различни етнически, религиозни и езикови 

групи. В рамките на образователното пространство действат феномените на 

социалното влияние и подражание, както и желанието на студентите да бъдат 

приети и одобрени от колегите. В този смисъл съществуващите норми и модели 

на поведение в дадена страна и възгледите определят аспектите на ефективното 

междукултурно взаимодействие. Организационните фактори пречупват 

влиянието на социалните фактори и оказват влияние върху механизмите на 

социално сравнение – вътре в рамките на отделната образователна институция, 

между образователните институции в съответната страна и между отделните 

страни.  

В образователната среда културата има две основни функции – да 

социализира индивидите и да създава лична и колективна идентичност. 

Поведението се моделира от културата. То е напълно свободно, но само в 
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рамките на културния модел. По този начин даден индивид се интегрира в 

съответното общество. Всеки човек разполага с огромен запас от теории и 

обяснения на здравия разум за собственото си и чуждото поведение. Социалният 

психолог Хайдър отбелязва: „Обикновеният човек има богато и дълбоко 

разбиране за собствената си култура и за тази на другите хора, което, макар и 

неформулирано или само мъгляво вербализирано, му помага да взаимодейства с 

околните по повече или по-малко адаптивен начин” ( Хайдър 2001: 73). 

Ефективната педагогическа комуникация в мултикултурната 

образователна среда изисква разбиране, уважение и отговорност към културите 

на всеки един от съответната етническа/религиозна група. В образователната 

среда си взаимодействат личности с определена култура, която подпомага и дава 

смисъл на живота им. Ролята на преподавателите в това взаимодействие е да 

разберат чуждата култура, като я пречупят през собствените си ценности. И те 

следва да са особено чувствителни и отговорни в този процес, за да успеят да 

развият интеркултурните компетентности на младите хора, да стимулират 

спонтанността, любознателността и самодисциплината им.  

Според Вебер етническата идентичност е „основна, защото не е една 

възможност сред другите форми на идентификация, а е идентификация с базова 

група, без която е невъзможен трансферът на емоции, инстинкти и спомени”. 

Етническата идентичност се оказва носител и стожер на културата, т.е. на 

културната идентичност. Съществуването на етносите в дадена среда се обуславя 

от разнообразните форми на отношения. Те са зависими един от друг, като по 

този начин се образува мрежа от междуетнически отношения (Вебер 1992: 201). 

Голямото предизвикателство, пред което се изправя образователната среда, 

особено в последните години, е да увеличи интеркултурните умения – 

преподаватели и студенти трябва да установят „родовата компетентност”, да се 

съобразят с етническата и културната идентичност и да я обогатяват, като 

предоставят възможности за взаимодействия в различни контекстови ситуации. 

Именно образователната среда е специфичното интеркултурно пространство, 

където се проявяват особено ярко двете на пръв поглед взаимоизключващи се 

тенденции на отстояване на идентичността (културна и етническа) и стремеж 

към развиване на мултикултурната среда чрез приобщаване на възможно повече 

културни идентичности: от една страна, човек се идентифицира като личност, 

преминавайки през различни фази на своето биологично развитие (детство, 

юношество, зряла възраст и т.н.), а от друга – участва в множество социални 

групи (семейство, приятели, етнически общности, икономически и религиозни 

обединения, училищни и университетски общности и т.н.). Образователното 

пространство имплицира в себе си ефект от човешките отношения, като 

целесъобразно е да бъде обвързано с позитивни личностни качества, 

професионална ерудираност и компетентност на преподавателя – умения за 

толерантно общуване с личности с различни възможности; адекватен на 

съвременната парадигма стил на преподаване и др. (Георгиева 2017: 458). 

Теоретичните трактовки от началото на XXI век го характеризират като 

„културно определено”. Културата носи в себе си особена специфичност, защото 

не може да гради релефи, „ако не съ-същестува” с други култури. Другостта, 

освен всичко, е и елемент от собственото саморазбиране (Леонтович 2003: 67). 
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Според културните антрополози „няма разнообразие, ако няма своеобразие” и 

обратното. 

Несъмнено съществуват и възгледи, че проблематизирането на 

взаимодействието между представителите на различни култури в 

образователната среда днес вече не е актуално, че анализирането му във време на 

глобализация, мобилност, информационна и комуникационна свобода, на 

международни обединения, гражданско общество и прочие е нещо безпредметно 

след като всички са, или поне се опитват  да бъдат, част от глобалното 

човечество.  Проблемът обаче е не само актуален, но и доста деликатен. От една 

страна, именно във време на глобализация, взаимно опознаване и 

взаимодействие на различните в културно отношение общности, етносът и 

етническата идентичност стават проблематични. В постмодерното общество 

връзките между хората са по-повърхностни, краткотрайни, ситуативни. 

Етническите общности, особено в големия град, са по скоро въображаеми, 

съществуващи единствено в съзнанието и самосъзнанието. Това, разбира се, не 

означава, че идентичността непременно отслабва или изчезва. 

От друга страна, днес в немалка част от света и в Европа сме свидетели на 

постепенното, но необратимо издишане на балона, наречен мултикултурализъм. 

Днес, благодарение на информационните технологии и възможностите за 

териториална мобилност не само в страната, но и в света, се наблюдава 

значително развитие в процеса на разграничаване на достойнствата и на 

значимите ценности в собствената култура от поведенията, които са просто 

реакция спрямо чуждия негативизъм и не допринасят с нищо добро за 

общността. Въпреки това, все още промените в светогледа, нагласите и моделите 

на поведение се случват бавно. Пиковете и спадовете през годините на развитие 

на междукултурните отношения предизвикат осезателни и видими промени, 

които е необходимо да бъдат подкрепени и от страна на отделните общества, 

защото социалните и социалнопсихични явления в едно мултикултурно, 

постмодерно общество не се случват изолирано, а са винаги взаимни.  

Авторът подчертава значението на комуникацията между „приемащите” и 

„гостуващите”, което благоприятства не само положителната образователна 

среда и комуникация, но и укрепва дипломатически отношения и международни 

приятелства. (Шартнер 2015: 76). Въпреки това, все по-голям брой литературни 

източници от последните десетилетия доказват, че е трудно да се развият какъвто 

и да е вид консолидирани взаимоотношения между обучаемите (Де Вита 2002: 

36), защото разделението (културно и социално) е все по-голямо и това пречи на 

„спонтанното взаимодействие” между тях (Гарайс 2012: 56). Откроява се 

тенденция на противопоставяне на междукултурното взаимодействие в рамките 

на образователната среда (Харисън 2015: 26). Тези констатации подчертават 

важността от разработването на съгласувани институционални политики и 

стратегии, които да насърчат междукултурните взаимодействия (Кудо 2016:  

114). Образователният сектор признава, че са необходими изследвания, които да 

проучат студентите – техните нагласи, цели и мотивация и то в контекста на 

динамичните взаимодействия с околната среда. Още повече, че анализите в 

годините назад са се фокусирали или само върху личността и нейната реакция 

спрямо междукултурния обмен (психологически анализ), или са отчитали 

образователните измерения на междукултурното взаимодействие (Волет и 
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Джоунс 2012: 115), а това не разкрива всички страни на процеса. Малко 

внимание е отделяно и на взаимодействието на личността със средата особено в 

контекста на развитието на междукултурните отношения в образователното 

пространство със специален акцент върху динамиката в отношенията между 

представителите на различните култури и самата образователна среда, в която се 

случва това взаимодействие (Кудо 2016:  118). 

Теоретично, образователната среда благоприятства развитието на 

човешката личност, запазването на достойнството и зачитането на основните 

човешки права и свободи чрез прилагане на разработени в дух на 

разбирателство, толерантност и дружелюбие към различния/другия 

образователни програми. Образователната среда предполага обмяна на ценности 

на базата на осмисляне и възприемане културната и етническата идентификация 

на Другия. Осмислянето на образователното пространство преминава през 

различни етапи, за да се стигне до дефинирането му като „образователен процес, 

в който участниците, представители на разнообразни етнически, расови, 

религиозни и расови групи, работят в дух на взаимно уважение и 

взаимозависимост” (Иванов 1999: 14). Образователната среда прави възможни 

подготовката и възприемането на демокрацията и „мултикултурността на едно 

общество” (Бузов 2008: 42). 

В редица педагогически, антропологически и психологически проучвания 

образователната среда се разглежда не само като идеалистична, теоретична и 

философска концепция, тя се трансформира в социална, медийна и 

образователна практика. Последното е от съществено значение, тъй като 

предполага изграждане на модел на мислене и поведение в бъдещите поколения, 

в който основно място заема разбирането към културата на другия, зачитането на 

общочовешките ценности и уважението. Образователната среда в глобален план 

е изправена пред предизвикателството да включи в своя дневен ред 

педагогическа комуникация с различни малцинствени групи. Проблематиката е 

изключително актуална, тъй като, особено през последните няколко години, 

различните интеграционни опити търпят провал. Редица съвременни социални 

изследователи стигат до идеята, че образователната среда не трябва да налага 

еднозначни решения, нито да се страхува от различността, напротив – от нея се 

очаква да изтъква уникалността на човешкия опит, културното многообразие и 

дългата история на общуването между различните групи и общности.  

Идентичността е динамична, а не статична категория, следователно за 

нейното отстояване е нужна откритост и готовност за сътрудничество и обмен. 

Нагласата за безспирна промяна дава възможност на отделния индивид да се 

адаптира и социализира в обществото, а това, както отбелязва Менент Шукриева, 

в контекста на световните процеси на глобализация, засягат всички съвременни 

медийни и педагогически дискурси, без да се съобразяват с географски 

координати и държавни граници (Шукриева 2012: 4).   

Това означава да се развиват човешките проницателни способности за 

събития и тенденции, както и за прогнозиране на бъдещето, да се моделира 

индивидуалното функционално поведение в съответствие с очакванията на 

културите, с които човек се сблъсква. Уместно е да се отбележи фактът, че 

културата и мултикултурният диалог са в основата на това човек да се научи да 

живее в хармония с другостта. Необходимо е да се отбележи, че през последните 
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години образователените институции в глобален план поставят като основна 

своя образователна цел интернационализацията и нуждата от разработването на 

програми за придобиване на междукултурни и глобални компетенции чрез 

възможности за периоди на обучение в чужбина или чрез осъществяване на 

педагогическа комуникация в контекста на междукултурния и социокултурен 

диалог в рамките дадена образователна институция- домакин (Шартнер 2015: 

74).  

Въпреки това, все по-голям брой литературни източници от последните 

десетилетия доказват, че е трудно да се развият какъвто и да е вид 

консолидирани взаимоотношения в подобна среда (Де Вита 2002: 36), защото 

разделението (културно, етническо и социално) е все по-голямо и това пречи на 

„спонтанното взаимодействие” (Гарайс 2012: 56). Откроява се тенденция на 

противопоставяне на междукултурното взаимодействие в рамките на 

образователната среда (Харисън 2015: 26). Тези констатации подчертават 

важността от разработването на съгласувани институционални политики и 

стратегии, които да насърчат педагогическата комуникация в междукултурна 

среда (Кудо 2016: 114). Образователният сектор признава, че са необходими 

изследвания, които да проучат нагласите, целите и мотивацията на участниците в 

педагогическата комуникация (и то в контекста на динамичните взаимодействия 

с околната среда). Още повече, че анализите в годините назад са се фокусирали 

или само върху личността и нейната реакция спрямо междукултурния обмен 

(психологически анализ), или са отчитали образователните измерения на 

междукултурното взаимодействие (Волет и Джоунс 2012: 115), а това не 

разкрива всички страни на процеса. Малко внимание е отделяно и на 

взаимодействието на личността със средата, особено в контекста на развитието 

на междукултурните отношения в образователното пространство със специален 

акцент върху динамиката в отношенията между представителите на различните 

култури и самата образователна среда, в която се случва това взаимодействие 

(Кудо 2016: 118).  

Обусловеността в мултикултурната университетска среда се характеризира 

с координирани усилия на съответните институции за включване на обучаемите 

(индивидуално или групово) в процеса на взимане на информирано решение за 

признаване на културното различие, с което се сблъскват, и по този начин да 

улеснят комуникацията с Другия и да дадат тласък за промяна в личностните си 

нагласи и тези на обществото (Спитери 2016: 46). Чуждостта се гради върху 

взаимност. Тя съществува чрез противопоставянето „ние” и „другите” – всяко 

споменаване на „чуждото” съдържа (имплицитно) изказване за „родното”. 

Малцина осъзнават обаче, че съобщават нещо за себе си, когато нарекат някого 

„чужд”. Защото усещането за чуждост възниква едва при (обикновено 

несъзнателната) съпоставка със собственото поведение и при установяването на 

несъответствие. Ако се промени базата за съпоставка, ще се промени и чувството 

за отчужденост. Знанието за относителността на това чувство е много важно в 

процеса на интеркултурно обучение: обучаваните могат да използват всяка 

констатация на другост, за да проверят своя регистър от очаквания и 

съотнасяния, които обикновено се осъществяват „автоматично”. Отношението 

между родното и чуждото позволява да се разбере защо общуването с чуждостта 

може да бъде емоционално натоварено: то предполага наличието на готовност да 
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поставиш под въпрос себе си и своя привичен свят. Досегът до другостта 

причинява болка: самото допускане на чуждия изисква преодоляване на 

собствената личност и емоционален самоконтрол.  
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ДЕТСКОТО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ТВОРЧЕСТВО ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНАТА 

ДЕФОРМАЦИЯ 

 

Живка И. Анещева 

 

POSSIBILITIES FOR STIMULATING CHILDREN’S VISUAL ART 

THROUGH ARTISTIC DEFORMATION 

 

Zivka I. Anesteva 
 

 
ABSTRACT: Formation of artistic personality is important task for pre-school 

education. One of the most effective tools for this is visual art activities like a process and 

bearer of intellectual potential. In the context of kindergarten visual art activity improves 

cognitive experience, enriches the visual imaging, stimulates self-sufficiency and sense of 

initiative in the activity, creates conditions for development of creative expression and 

imagination. In the discourse emphasis is placed on the question of creativity and creative 

imagination of pre-school children; some opportunities for stimulating expressiveness through 

artistic deformation are proposed. 

 

KEY WORDS: creativityq imaginationq visual creative abilities, artistic deformation. 

 

 

Формирането на творческа личност е една от водещите цели на 

педагогическата теория и практика на настоящия етап, а развитието на 

изобразително-творческите способности на децата е сред основните задачи, 

които стоят пред обучението по изобразителни дейности в детската градина. 

Необходимостта от целенасочена и системна работа за развитие на творческите 

възможности се налага с особена острота през онези периоди от живота, когато 

са налице достатъчна пластичност и динамичност. А това 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. 

Много изследвания в областта на психологията и педагогиката показват, че 

образователните въздействия могат значително да повлияят на творческото 

мислене и поведение. В едно от тях е установено, че занемаряването на 

креативното обучение и възпитание през първите години от живота оказва силно 

негативно въздействие върху развитието на творческия потенциал. От своя 

страна, значението на стимулиращото обкръжение е най-голямо през първите 

десет години от живота. Това означава, че не може да се разчита на стихийното 

развитие на творческите сили и способности. Още в предучилищна възраст 

трябва да се изведат възпитателни задачи за стимулиране на креативността и да 

се конструират адекватни способи за изграждане на изобразително-творчески 

способности.  
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В предучилищната възраст се оформят онези особености на личността, 

които и позволяват да възприема и съпреживява художествените ценности, най-

рано се формират художествено -изобразителните способности. Това е и най-

динамичният период в човешкото развитие по отношение на формиране и 

развитие на всички психологически процеси. Но познаването на тези от тях, 

свързани с възприятията,  представите, въображението, фантазията и емоциите, с 

които е свързана изобразителната дейност, има важно значение за 

художественото развитие.    

Включването в живота на децата на изобразителната дейност като 

художествено-творческа е важно, защото позволява възпитателно-

образователната работа да се ориентира към организирана творческа дейност, 

насочена към отделното дете, за да може то да прояви себе си, да реализира 

своята творческа активност, да разкрие своето творческо въображение. Като 

основен елемент на креативността, творческото въображение се характеризира 

със създаване на нови образи, основани на нови, още неизвестни свойства и 

връзки на предметите и явленията, при които липсват готови описания за тях. 

Изучаването на детското творчество и възможностите му за стимулиране 

чрез изобразителните дейности изясняват  източниците и механизмите за 

неговото развитие, а от друга страна, определят какви психически свойства и 

способности се формират и развиват чрез него. Във връзка с творчеството 

особено внимание в детската градина се отделя на творческите способности, 

които са „…съвкупност от мисловни и личностни качества, които 

благоприятстват откриването на нови начини за решаване на поставени в 

теорията и практиката задачи или проблеми” [26:5]. Децата проявяват 

изобразително-творческите си способности при създаване на творби, при които 

те изразяват своите преживявания, впечатления, настроения, т. е. всичко това, 

което може да се нарече детско художествено творчество. 

Художествената изразителност и изобразителната грамотност  са основни 

характеристики на детското творчество. Художествената изразителност е тясно 

свързана с индивидуалното виждане, начин на мислене, степен на развито 

въображение, емоционално, оценъчно и естетическо отношение на детето към 

изобразяваната от него действителност, неговите впечатления и преживявания. 

Този художествено-естетически критерий се проявява в детското изобразително 

творчество, в избора и съчетаването на конкретни и индивидуални изразни 

средства, подчинени на определен замисъл. Определено в творбите на децата от 

предучилищна възраст художествената изразителност е водеща, за разлика от 

изобразителната грамотност, която е свързана с обективното начало в процеса на 

изобразяване и това лесно може да се обясни с повишената емоционалност и 

чувствителност на детските възприятия.  

Художествената изразителност е свързана с т. нар. „художествена” 

деформация. Според О. Занков: „За художествена деформация се  приема всяко 

изменение на реалната форма, на действителните цветове,  естествените 

пропорции и конструкция на изображенията в дадена творба” [5: 58,59]. В 

обучението по изобразителни дейности деформацията е способ за изграждане на 

изобразително-творчески способности у подрастващите, за развитие на тяхното 

въображение, за обогатяване на образните им представи, комбинативното и 

вариативното мислене. 



355 

 

За разлика от изобразителното творчество на художника, където 

художествената деформация се използва съзнателно, при детската изобразителна 

дейност се забелязва характерна неосъзната деформация, която  се свързва 

предимно със степента на овладяване на изобразителните умения и възможности 

за изграждане на конкретни образи. При децата се наблюдава деформация по 

отношение на формата, конструкцията, пропорциите и цветовете на изобразените 

обекти, стремеж за постигане на по-голяма изразителност, подчертаване на най-

значимия за детето образ или композиционен елемент. Характерните за този 

възрастов период на децата деформации придават неповторимост на 

изображенията, те са своеобразни ценни качества на детските изобразителни 

прояви. 

„Като своеобразен елемент на творческа изява деформацията в детското 

творчество не може да се обясни и обвързва единствено с ниската степен на 

изобразителните възможности на децата. Подчертано изявеното емоционално 

отношение на детето към процеса на изобразяването създава благоприятни 

условия за активизиране на детската фантазия и въображение. За определени 

образи и детайли, които имат за детето сюжетна значимост, то използва 

свободно и умело различни изразни средства за разкриване вложената в творбата 

му образна деформация” [2:188 ]. 

Какви са възможностите за стимулирането на детското изобразително 

творчество на децата от предучилищна възраст чрез художествената 

деформация? 

На първо място осигуряването на богати визуални образни представи, 

впечатления, усещания за обектите и явленията чрез системни наблюдения на 

природната и социална среда  дава възможност на децата да натрупат достатъчно 

„храна” за въображението си и да се научат да оперират с наличните възприятия 

и представи. Насочването към естетическите качества  и особености на обектите 

и явленията дава възможност на децата да отразят своите представи, впечатления 

и преживявания, да проявят креативно мислене, въображение, емоционално и 

оценъчно отношение към изразяваните обекти и явления. Изобразявайки 

действителността, децата прибягват към използването на деформацията като 

средство за постигане на по-богата изразителност в творбите си, подчертавайки 

най-важния за тях образ или елемент. Колкото са по-богати сетивните 

възприятия на детето, толкова по-здрава е основата, върху която се гради 

неговото творческо въображение и фантазия. Творческите способности и 

тяхното ранно съзряване зависят от успешното формиране на способностите за 

художествено възприемане на света. 

Въвеждането  на творби на художници, /съобразени с възрастта на децата и 

близки до тяхното възприемане/, които показват на децата подходящи примери  

на използване на художествената деформация в изобразителното изкуство, 

представляват възможност за стимулиране на детското изобразително 

творчество. Наблюдавайки художествените образци на автори като Арчимболдо, 

Пикасо, Хенри Мур, Салвадор Дали и др, децата засилват усещането си за 

изразителността в художественото творчество, насищат емоционалните и 

художествените си представи за предаване на форма, цвят, пропорции, 

конструкция,  Запознават се с различни начини на деформиране, виждат как 

авторите изразяват своите чувства и отношения  към изобразявания обект или 
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явление. Ярките художествени примери надграждат и обогатяват 

изобразителните представи на децата и  засилват творческия елемент в 

изобразителната дейност. Става своеобразно „заразяване” с изкуството на 

големите творци, пренасяне на тяхното емоционално влияние върху детското 

изобразително творчество. Децата не копират, каквото виждат, а предават с 

прелестна непринуденост и искреност мисловните образи, които съставляват 

техния живот на въображението, това, което чувстват, което им прави 

впечатление,  което е докоснало тяхната душевност. 

Използваните форми на работа и качествените особености на 

изобразителния материал и изискванията за изграждане на изображенията върху 

плоскост или в пространството също предоставят възможност за стимулиране на 

творческата дейност на децата. Изобразителните дейности по натура, по памет и 

впечатление, по представа, по въображение, по асоциации, на илюстрация по 

литературно произведение, изпълнението на тематично-фигурални композиции 

съдействат за развитие на креативното мислене и въображение, за формирането 

на образни представи и използването на художествената деформация. При 

рисуването по натура напр. във връзка с изискването за постигане на определено 

сходство /съобразно възрастовите възможности/ с поставените модели по 

отношение на тяхното взаимно разположение, съотношение, форма, локален 

цвят и др. се забелязват относително по-незначителни деформации, отклонения 

от натурата. Обратното явление може да се констатира при изпълнението на 

изобразителните задачи, в които децата напр. рисуват по асоциация или 

въображение. Много често в техните фигурално-тематични рисунки се откроява 

една или друга форма на деформация, която допринася за подчертаване на 

индивидуалните различия.  

При работа с живописни и графични материали възможностите са по-

големи – както за създаване на по-богати в композиционно и цветово отношение 

рисунки, така и за деформиране на изображенията. Нелогичните на пръв поглед 

цветови или други решения, често пъти съчетани с известна деформация на 

формите, допринасят за постигане на едно от най-ценните качества на детската 

рисунка – изразителност, необичайност, искреност и неповторимост. 

Стимулирането на асоциативното мислене чрез изобразяването по 

асоциация е мощно средство за развитие на детското въображение, което от своя 

страна провокира изразяването чрез художествената деформация. Образователно 

направление „Изобразителна изкуство”  предлага възможности за използване на 

асоциациите като средство за активизиране на детското мислене и въображение 

чрез изобразяването по асоциация от произведения на изкуството: литература, 

музика, изобразително изкуство.  

Богатството на асоциативните връзки, живото въображение и подвижната 

мисъл играят съществена роля при формирането на творческата личност. „От 

една страна, асоциативното рисуване е средство за развитие на творческото 

въображение, а от друга, полетът на въображението спомага за обогатяване на 

детския опит с нови асоциации, които са в основата на детската изобразителна 

дейност и създават условия за формиране на творческо отношение  и за развитие 

на творческите способности” [6 : 148]. Осмислянето на специфичните изразни 

средства на различните видове изкуства предизвикват различни представи, 

усещания и асоциации и са предпоставка за използване на художествената 
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деформация, за развитие на художествено-творческата дейност на 

подрастващите. 

Запознаването с произведения от различни жанрове на изобразителното 

изкуство в детската градина – натюрморт, портрет, пейзаж, фигурална 

композиция, използването на разнообразни художествени средства за 

изобразяване на образи и явления допринася за обогатяване на художествените 

представи на децата, способства за формирането на изобразително-творчески 

способности, за повишаване на изразителността в детските творби и 

използването на художествената деформация. 

Прилагането на способите за изграждане на изобразително-творчески 

способности ‒  хиперболизация, преструктуриране на образи, аглутинация, 

метаморфоза, одухотворяване, провокират и  творческото въображение. 

Художествената деформация е част от тия способи, но съчетанието и 

взаимодействието и с другите способи е възможност за стимулиране на 

творческите изяви и за формиране на творчески способности у децата. 

Използването на креативността „отключва” естествената склонност на децата за 

деформация на образа и повишава изразителността в детската изобразителна 

дейност. За развитие на изобразителните способности на децата  е необходимо да 

се поощряват детските опити за генериране на оригинални и необичайни идеи и 

да се оказва съдействие в процеса на тяхното реализиране. 

Програмите за образователно-възпитателна работа в детската 

градина, в които проблемът за развитие на детското въображение и творчески 

способности заема важно място, предоставят възможност за стимулиране на 

въображението и креативността чрез реализиране на задачите в учебно-

възпитателния процес по изобразителни дейности. 

Осъществяването на образователни и възпитателни задачи е съпътствано с 

използването на подходяща дидактична технология, която съдейства за 

развитието на познавателните психични процеси, способстващи за развитие на 

креативността на децата. Развивайки сензорните процеси /усещане, възприятие, 

представа/, мисленето /асоциативно, комбинативно, вариативно, образно-

логическо/, чувствата, въображението, на децата се предоставя възможност в 

пълна сила да проявят склонността си към деформация на образите и 

повишаване на изразителността в изобразителната дейност. 

Осигуряването на стимулираща образователна среда, в която да се 

насърчава, активизира и разгръща детската изобразително-творческа дейност 

чрез разнообразие от дейности и ситуации е възможност за изява на 

креативността и проява на художествената деформация: посещения на 

художествени галерии, музеи, етнографски къщи, ателиета на художници, 

дърворезбари, керамици, изложби, конкурси, пленери, срещи с хора на 

изкуството, запознаване с произведения на художествената литература, 

разглеждане на илюстрации и репродукции, слушане на разнообразни музикални 

произведения. 

Предоставянето на мотивираща, емоционално зареждаща обстановка 

за творческа изява на детските  представи, преживявания и впечатления, на 

асоциативното и креативното им мислене, на продуктивното и репродуктивното 

им въображение, на емоционалното и оценъчното им отношение към 

изобразяваните обекти и явления е също една от възможностите децата да 
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изразят своето виждане за обектите и явленията чрез използване на 

художествената деформация като средство за постигане на по-голяма 

изразителност в творбите си. От друга страна, е нужно да се осигури възможност 

на децата самостоятелно, съобразно характера на поставената тематична задача, 

да определят използването на изразните средства съобразно замисъла и жанра. 

Изразявайки положителното си отношение към нестандартните идеи, 

педагогът осигурява възможности децата да използват художествената 

деформация и да повишат изразителността на своите творби.  

Включването в образователно-възпитателния процес по изобразително 

изкуство на  разнообразни дидактични игри и упражнения служи за 

обогатяване, конкретизиране и диференциране на образните представи на децата 

за обекти и явления от действителността, за развиване на асоциативното и 

логичното мислене, стимулира се прилагането на художествената деформация. 

Реализирането  на познавателната задача дава възможност да се активизират 

мисловните процеси, да се използва  художественият опит и с предизвикване на 

творческото въображение децата стигат до оригинални изобразителни решения.  

Използването на висококачествени художествени образци от 

творчеството на детски писатели, подходящите илюстрации са също 

възможност за стимулиране на детското изобразително творчество, за използване 

на художествената деформация. Адаптираните произведения за деца: "Гъливер в 

страната на лилипутите" на Дж. Суифт, "Алиса в страната на чудесата" от Л. 

Карол, "Малката русалка" от Х. К. Андерсен, българските народни фантастични 

приказки, филмовите анимационни герои, митовете, легендите и преданията са 

предпоставка децата да ги трансформират през собствения си поглед, да ги 

„присвоят” и пресъздадат по свой начин на възприемане, прилагайки изучените 

креативни техники. 

С помощта на педагога децата разкриват художествената изразителност в 

илюстрациите, тяхната композиция, цветова многообразност и форма. Те 

научават, че цветовете в илюстрациите често не съвпадат с реалната украса на 

обектите, че в илюстрациите на детските книги от художника-илюстратор често 

се използва деформацията като изобразителен прийом  и това им дава 

възможност към самостоятелно търсене и свободен избор на полагане на багри 

при рисуване на илюстрации, както и самостоятелна изобразителна трактовка на 

литературния текст.  

Стимулиране на фантазията, като елемент на въображението, 

опирайки се на идеите на Джани Родари в книгата „Граматика на фантазията”. 

Той предлага похвати за изобретяване на фантастични теми и приказки, които 

са пример за живо творческо въображение, активатор на креативност. И тъй 

като творчеството не може да възникне от нищото – нужен е запас от 

впечатления и примери за иновативни идеи, историите на Джани Родари са 

висококачествен материал, който може да се предложи на децата в качеството 

на такъв запас. Провокирайки въображението на децата, се дава възможност 

за използване на художествената деформация в детската изобразителна 

дейност. 

Методите за развитието на изобразително-творческите способности, 

/словесни, нагледни и практически/ използвани в обучението по изобразително 

изкуство, стимулират изобразително-творческата активност на децата, дават 
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възможност за провокиране на изразителността и художествената деформация в 

детските творби. 

Осигуряването на възможности за стимулиране на детското 

изобразително творчество има значение за ориентирането на възпитателно-

образователния процес в детската градина към организиране на творческа 

дейност, насочена към отделното дете, за да може то да прояви себе си, да 

реализира своята творческа активност, да разкрие своето творческо 

въображение и да прояви естествената си склонност към различни начини на 

деформиране. „Само подрастващи, които притежават богати знания, умения и 

навици за изобразителна дейност, както и способност активно да ги прилагат, 

показват стремеж и желание за творческа изява. В този аспект формирането на 

изобразително-творчески способности у децата е от важно значение за 

цялостното им интелектуално развитие”  [2 :11]. 
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ABSTRACT: The disabled people especially those with intellectual and multiple 

disabilities, who are unable to fit in the working activities and the daily intensity, requirements, 

stress and complexity of a normal employment need social services for daily care. The daily 

care is a structured way of spending the disabled people's day as in the same time they are busy 

with meaningful activities and work, that are directed to strengthen the personal development 

of the people with disabilities. The daily care takes place in the Daily Center for Adults with 

Disabilities. 
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Понятие за социални услуги 

В официалните документите на ЕС не съществува определение за 

„социални услуги“.  

В Съобщението на Европейската Комисията относно социалните 

услуги от общ интерес от април 2006 г. се съдържа следното определение за 

социални услуги: 

„Други основни услуги, предоставяни пряко на лицето. Тези услуги, които 

изпълняват превантивна роля и спомагат за социалното сближаване, се 

изразяват в предоставяне на персонализирано съдействие в помощ на 

социалното приобщаване и защита на основните права“ [1]. 

В Мярка 4 в План за действие за периода 2018–2021г. за изпълнение на 

националната стратегия за дългосрочна грижа е записано: „Създаване на 

дневни центрове за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства. 

Дневните центрове за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, 

включително с тежки множествени увреждания, ще осигуряват дневни, 

полудневни и почасови услуги като грижа, рехабилитация, терапия, 

консултиране, информиране и подкрепа, включително и на хората, полагащи 

грижи за лицата от целевата група в домашна среда, мобилни услуги, заместваща 

грижа за срок не по дълъг от 14 дни и други дейности. Услугите в дневните 

центрове ще се предоставят както на лица с увреждания от общността, така и на 

лица с увреждания, ползващи резидентни услуги.“ 

В Закона за социални услуги се извеждат следните твърдения: 

Чл. 3. (1) Социалните услуги са дейности за подкрепа на лицата за: 

1. превенция и/или преодоляване на социалното изключване; 

2. реализиране на права; 

3. подобряване качеството на живот; 
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(2) Социалните услуги се основават на социална работа, индивидуален 

подход и индивидуална оценка на потребностите. 

Социална работа 

Чл. 4. Социалната работа е дейност, която се основава на правата на човека 

и социалната справедливост и е насочена към подкрепа на отделния човек, 

семейството, групи или общности за подобряване на качеството им на живот 

чрез развитие на умения да използват собствените си възможности и тези на 

общността при посрещане на техните потребности. 

 

Видове социални услуги и дейности за подкрепа 

Видовете социални услуги се различават по това в коя от основните три 

области на нормалния живот оказват подкрепа. Нормалният живот предполага, 

че хората спят на едно място, работят или учат на друго и прекарват свободното 

си време на трето. В съответствие с тази концепция се предлагат услуги в 

подкрепа за живот на хората с увреждания. 
Наред с подкрепата за живот, хората с увреждания, особено тези с 

интелектуални затруднения, които не могат да се впишат в нормалните трудови 

дейности и заетост с тяхната интензивност, напрежение, изисквания и сложност, 

имат нужда от социални услуги за дневна грижа. Дневната грижа е 

структурираното прекарване на „работния“ ден за възрастните лица, като в това 

време те са ангажирани в структурирани и смислени дейности, насочени към 

развитие. Дневната грижа може да се организира и предоставя по много 

различни начини, тъй като е съобразена със спецификата на конкретния човек и 

най-вече с неговите интереси, защото мотивацията за включване в различни 

дейности е ключова за активното му участие и удовлетворението от занимания. 

Третата сфера – свободното време – не може да се припокрива и смесва с 

дневната грижа и дневните дейности. Насочеността на подкрепата е различна и 

обхваща свободното от задължения време на лицето. 

В допълнение към тези три сфери в България се предоставя и четвърта 

сфера на подкрепа – консултативната подкрепа. Това е обединяващо название 

за всички консултативни и рехабилитационни дейности, от които се нуждае 

човекът с увреждане, които допълват, но не могат да изчерпят съдържанието на 

социалната работа. Задачата на социалната работа е да направи нормалния живот 

в максимална степен достъпен за човека с увреждане, като в този процес 

консултациите и рехабилитацията имат подкрепяща, но не и водеща роля. 

 

Специфика на социалната услуга 

Услугата „Дневна грижа“ е една от най- динамично развиващите се 

социални услуги и се отнася към групата социални услуги в общността, 

включени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.  

Социалната услуга „Дневна грижа за лица с множествени увреждания“ 

има за цел да подкрепя индивидуалното развитие, поддържане на придобитите 

способности и самостоятелността на възрастни с различна степен на 

интелектуални затруднения. Услугата включва разнообразни развиващи трудови 

и рехабилитационни дейности, насочени към поддържането и разширяването на 

социалните умения за обучение, заетост и самостоятелен живот на клиентите. 
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Грижата се предоставя от мултидисциплинарен екип под формата на 

групова работа с потребителите, съобразена с възрастта, степента на 

автономност и възможностите за трудови дейности и заетост, както и под 

формата на индивидуална (рехабилитационна) работа с всеки клиент. 

Приоритет в социалната работа с възрастни е организирането на смислена 

трудова дейност, която дава възможност за изява, развива силните страни на 

потребителя и разширява възможностите му за активен социален живот. Тази цел 

предполага свободен достъп до другите базисни услуги в общността- 

здравеопазване и образование, и в резултат на това координиране на дейността 

на Дневния център с дейността на другите услуги. 

В тази връзка дневната грижа предоставя възможности за целодневна или 

полудневна форма на грижа ежедневно или в няколко  дни в седмицата, в 

зависимост от потребностите и от участието им в други услуги за обучение и 

заетост. 

Концептуалният модел на услугата „Дневна грижа за лица с 

множествени увреждания“ се основава на разбирането, че: 

 Увреждането е в резултат на взаимодействието между хората с 

увреждания и пречките в нагласите и средата, които затрудняват тяхното 

пълноценно и ефективно участие в обществото равноправно с всички 

останали[Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания, Преамбюл][2]. 

 Всички хора имат потенциал за развитие. Дневната грижа предлага 

условия за поддържане и използване на силните страни на всеки потребител, с 

което той допринася за собствената си реализация и за развитие на общността. 

 Възрастните с увреждания трябва да имат възможности за активен 

социален и трудов живот, за участие в живота на местната общност и за достъп 

до всички публични услуги. 

 

Цели на социалната услуга 

Целта на социалната услуга „Дневна грижа за лица с множествени 

увреждания“ е възрастните да поддържат и разширяват уменията си за  

самостоятелен живот, да бъдат подпомогнати за участие в смислени дейности и 

труд и за участие в живота на общността. 

Услугата включва комбинация от смислени групови и индивидуални 

занимания за развитие, трудови дейности и рехабилитация, които се предоставят 

от мултидисциплинарен екип на всеки потребител съобразно възрастта, 

индивидуалните му възможности и интереси. Подкрепящата среда е 

структурирана с баланс между дейностите за развитие, трудовите дейности, 

рехабилитационните дейности и дейностите за общуване и взаимодействие 

между всички участници в грижата (потребителите, техните близки и 

професионалистите). Така организирана, средата в центъра допринася за 

поддържането на емоционална стабилност, дълготрайни социални контакти и 

мотивация за развитие и труд. 

Професионалната подкрепа е насочена към: 

 Поддържане и разширяване на уменията за самостоятелен живот; 

 Развитие на умения за извършване на трудова дейност; 

 Включване в различни форми на адаптирана заетост; 
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 Поддържане и разширяване на социалните умения и контакти; 

 Осигуряване на достъп до публични услуги. 

Потребителите, включени в разнообразни дейности за развитие и труд, се 

справят с индивидуалните си задачи, като получават ежедневна подкрепа. 

Акцент на дневната грижа за възрастни е осигуряването на възможности за труд 

при адаптирани условия, тъй като потребителите на дневната грижа не биха 

могли да се реализират в не адаптирана трудова среда. 

 

Целева група 

Дневна грижа за лица с множествени увреждания е социална услуга, 

която предоставя ежедневна подкрепа на възрастни над 18 години с различна 

степен на интелектуални затруднения. Услугата включва и дейности в помощ на 

семействата на лицата с увреждания, които са ангажирани ежедневно с 

развитието и интеграцията им в общността. 

Съгласно дефиницията на Световната здравна организация(СЗО), 

интелектуално затруднение е състояние на забавено или непълно развитие на 

интелекта, което се проявява в процеса на развитие с нарушени познавателни, 

речеви, двигателни и социални умения, които от своя страна влияят върху 

цялостното интелектуално развитие. Според СЗО интелектуалните способности 

и социалната адаптация на личността могат да се подобряват в хода на 

развитието и в резултат на обучение и рехабилитация. 

Услугата Дневна грижа за лица с множествени увреждания се 

предоставя гъвкаво, така че да може да посреща различни съпътстващи 

увреждания или затруднения(физически, сензорни, поведенчески и др.), както и 

специфични обстоятелства в живота на потребителите. 

 

Принципи и модели на социалната работа в дневната грижа 

Въпреки многобройните документи и инициативи в подкрепа на  хората с 

увреждания, възрастните с интелектуални затруднения все още се сблъскват с 

предразсъдъците на своите съграждани и с бариерите, които обществото поставя 

пред техните основни човешки права – правото на образование и правото на 

труд. Образованието и заетостта са пряко свързани в живота на всеки човек и в 

този смисъл отказът на достъп до обучение за хората с интелектуални 

затруднения ограничава възможностите им за трудова дейност, а с това води до 

нарастваща социална изолация и бедност. 

В тази връзка основен принцип в социалната работа с хора с 

интелектуални затруднения е подкрепата за реален достъп до обучение за 

възрастни и до заетост. Принципът допринася пряко за това те да живеят и 

работят в общността. Услугата дневна грижа за лица с множествени 

увреждания интегрира този принцип, като осигурява адаптирана трудова среда 

или достъп до такава, в която възрастните с интелектуални затруднения развиват 

и поддържат умения за трудова дейност и участват максимално продължително в 

различни форми на заетост. Разнообразните видове грижа в рамките на Дневния 

център са насочени към това потребителите с различна възраст и степен на 

интелектуално затруднение да постигат задачите на зрелостта – реализация, 

трудова дейност и общуване в отворена социална и трудова среда. 



364 

 

Грижата се предоставя и съобразно специфичните принципи на социалната 

работа с лица с интелектуални затруднения, според които: 

 Всеки човек, независимо от степента на увреждане, разполага с 

личностен потенциал за развитие; 

 Нормалната среда води до нормално поведение; 

 Грижата е насочена към поддържане на личностно развитие и 

самостоятелност; 

 Грижата се предоставя чрез индивидуален подход на рехабилитационна 

подкрепа и чрез развиващи дейности в група; 

 Грижата включва емоционална подкрепа на потребителя и семейството 

му, приемане и принадлежност, подкрепа в рискови и кризисни ситуации и 

периоди; 

 Грижата има за цел улесняване на достъпа до различни форми на трудова 

дейност и до други публични услуги в общността. 

В ежедневната си работа с потребителите специалистите в дневната грижа 

прилагат тези принципи на социална работа, като: 

 Проявяват уважение към личното пространство на потребителя и правото 

му на интимност; 

 Проявяват уважение към приноса на потребителя във всяка дейност в 

Дневния център; 

 Проявяват интерес към историята, настоящето и бъдещето на 

потребителя; 

 Проявяват интерес към културната и социалната среда на потребителя; 

 Правят непрекъснати опити да разберат поведението на потребителя; 

 Поставят граници по отношение на собственото поведение към всеки 

потребител с цел ограничаване на рисковете от зависимост, които могат да 

застрашат възрастния. 

Екипът специалисти в услугата прилага определен модел на социална 

работа, съобразен с индивидуалните потребности, степента на автономност и 

възможностите за самостоятелен живот на потребителите. Най-разпространени 

сред съвременните модели са: терапевтичен модел, индивидуално-ориентиран 

към решение модел, обучителен модел, био- психо- социален модел, модел на 

резилианс, системен модел и социален модел. 

 

Организация на социалната услуга 

Всяко лице навършило пълнолетие, има определени индивидуални задачи 

за реализация и трудова заетост, които определят структурата и обхвата на 

дневната грижа, която му е необходима. Процесът на активност и заетост на 

потребителя се случва в контекста на малка група и на организиран дневен 

режим. Чрез общуването и съвместните дейности в групата възрастният развива 

и поддържа своите трудови и социални умения. 

Дневната грижа се организира съобразно следните изисквания: 

 Грижата се планира в резултат на оценката на потребностите, 

осъществена от мултидисциплинарен екип от специалисти. В резултат на тази 

оценка се разработва индивидуален план за грижи за всеки потребител; 
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 Грижата се организира съобразно с възрастта и степента на автономност 

на потребителя в осъществяването  на смислена трудова дейност, както и 

съобразено с индивидуалния план за грижа. В резултат тя има два основни 

фокуса :а) развитие и поддържане на уменията за труд на потребителя, и 

б)трудова заетост на потребителя; 

 Грижата се организира в две групи дейности- индивидуални дейности(за 

рехабилитация и консултиране) и дейности в малки групи(за обучение и труд). 

Този подход осигурява баланс между индивидуалните задачи за развитие и за 

социално включване на отделния потребител и задачите на останалите 

потребители в групата; 

 Грижата е ориентирана към постигане на оптималното за всеки 

потребител ниво на трудова заетост(активна заетост, подкрепена заетост, 

обучение в трудови умения) и се предоставя по подобие на работния ритъм в 

стандартна работна среда, съобразен с възрастовите нужди на потребителите; 

 Грижата има различни форми – целодневна, полудневна или периодична 

форма, така че да допълва интеграцията на потребностите в 

общността(съобразно техните възможности), а не да я изчерпва; 

 Грижата се предоставя гъвкаво в рамките на балансирана 

ежедневна/седмична структура, така че да удовлетворява потребностите на 

ползвателите от развитие, труд, общуване и почивка; 

 Материалната среда, в която се предоставя дневната грижа, отговоря на 

възрастта и степента на автономност на потребителите, както и на характера на 

груповите дейности за развитие, рехабилитация и труд. 

Важни елементи на дневната грижа са организационната структура и 

ритъмът на ежедневните дейности. Предварително планираната и повтаряща се 

дневна грижа осигурява чувството на сигурност и принадлежност към групата. 

За целта се разработват седмична програма и дневна програма за всяка група 

възрастни. Програмата може да бъде променяна при необходимост. Промени се 

правят след консултация с близките, с членове на екипа и със самия потребител. 

 

Ползване на социалната услуга 

Групата е основната структурираща единица на дневната грижа. 

Потребителите са организирани в групи, като в различните видове дневна грижа 

броят на потребителите в група е различен. Всички дейности се осъществяват в 

групата, където се изпълняват групови и индивидуални задачи. Потребителят 

участва в тях съобразно индивидуалния си план за грижа. Освен груповите 

дейности потребителят може да ползва индивидуални консултации и дейности за 

рехабилитация, ако те са му необходими. 

Груповите дейности имат развиващи задачи и ясна структура. Груповите 

дейности осигуряват не само целенасочени смислени занимания на потребителя, 

но и предоставят разнообразни възможности за експериментиране и преживяване 

на опита  в общността. В тази връзка групата в дневния център е среда за 

индивидуално развитие в групов контекст, в която се прилагат индивидуални 

подходи към всеки от ползвателите. В групата се провеждат разнообразни 

дейности – занаятчийски, земеделски ,промишлени, както и домакински, 
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творчески, спортни и обучителни дейности. Предоставя се и обучение за 

придобиване и на трудови умения. 

Индивидуалните консултации и рехабилитация се провеждат от психолога, 

двигателния рехабилитатор, логопеда и имат за цел да окажат индивидуална 

подкрепа на лицето в допълнение на груповите занимания. Те се провеждат 

съобразно индивидуалния план за грижа. 

Индивидуалните консултации и рехабилитация могат да бъдат: 

 Психологически консултации; 

 Логопедични консултации за справяне с езиковите затруднения на 

потребителя и улесняване на комуникацията посредством усвояване и ползване 

на различни знакови системи и комуникационни средства; 

 Рехабилитационни дейности за преодоляване на физическите трудности и 

ограничения на потребителя; 

 Обучителни консултации в помощ на обучението за трудови умения и 

професионална квалификация; 

 Консултации за близките на потребителя и за други специалисти, 

работещи с него, за предоставяне на подкрепа в неговата домашна среда или в 

съответната работна среда. 

Видът на използваната дневна грижа, продължителността на участие в 

заниманията, подходът на работа и ангажирането в групата зависят от развитието 

или промените, настъпващи с напредването на възрастта на индивидуалния 

потребител. 

В хода на своето физическо и психическо развитие всеки възрастен с 

интелектуално затруднение се нуждае от професионална подкрепа с различна 

степен на интензивност и насока, съобразени със собствените му възможности за 

заетост и границите на самостоятелност в нея. По- младият и с по- лека степен на 

увреждане индивид, ползващ социални услуги, получава грижи за развитие на 

трудовите му умения и за заетост с по-малко интензитет. Клиентът с по- висока 

степен на увреждане и в по- напреднала възраст получава грижа за поддържане 

на неговите самостоятелност и развитие с по-голяма степен на интензивност. 

Подобна гъвкавост и специализиране на грижата се основава на 

разбирането, че капацитетът на всеки човек се променя в процеса на съзряване и 

че той може да ползва различен вид специфична грижа в зависимост от 

готовността му да участва в обучение и трудова дейност. Персоналът на услугата 

наблюдава и отчита промените в капацитета на всеки потребител и подкрепя 

неговите силни страни  в хода на жизнения цикъл. В резултат потребителят може 

да „преминава“ през различни видове дневна грижа и да участва активно в 

дейности, които отговарят на възможностите му за труд и заетост и на степента 

на самостоятелност в тях. 

Дневната грижа се предоставя съобразно с общи принципи на социалната 

работа, а именно: 

 Занимания за развитие или трудови дейности в малка група; 

 Стимулиране на самостоятелността; 

 Подкрепа на индивидуалното развитие; 

 Фокусиране върху индивидуалните интереси и възможности; 

 Индивидуална професионална подкрепа за възрастния и семейството му; 
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 Улеснен достъп до услугата. 

Грижата се предоставя и съобразно специфични принципи на социалната 

работа, в зависимост степента на участие на потребителите в трудова дейност и 

заетост, а именно: 

 Структурирана и безопасна среда; 

 Реална трудова обстановка и условия; 

 Развитие и усъвършенстване на трудови умения; 

 Учение чрез правене; 

 Подкрепа на работното място; 

 Ориентация към процеса, а не към резултата (продукта). 

Профилът и числеността на персонала във всяка услуга се определят от 

степента на умствена изостаналост на потребителите и фокусирането върху 

развитие или заетост, като минималният стандарт за съотношение между 

персонал и потребител варира. Персоналът на Дневния център работи 

координирано в различните услуги, така че да осигурява тяхното ефективно 

предоставяне на съответния брой потребители посредством: 

- Провеждане на индивидуални консултации/рехабилитация на 

потребителите; 

- Провеждане на груповите дейности за развитие, обучение и заетост ; 

- Провеждане на ежедневните дейности за общуване, хранене, хигиена и 

поддържане на средата. 

Водеща роля в екипа има организаторът на дейността, който е подпомаган 

от социален работник. Специалистите за терапевтична подкрепа включват 

логопед, психолог, рехабилитатор и арт/музико терапевт. Съобразно 

потребностите от услуги за заетост специалистите за групова трудова дейност 

включват експерт по заетостта, трудов наблюдател, трудов посредник, 

специалисти в определена професионална област с квалификация в обучението 

на възрастни. 

Материалната база е функционално организирана, а пространството е 

оформено по начин, който позволява провеждането на разнообразни дейности и 

осигурява уют и удобство. 

Финансирането на услугата става на базата на финансов стандарт, 

изчислен за цял ден. Разходи за издръжка на услугата включват: персонал, 

материални активи, разходи за храна, консумативи и режийни разходи, 

административни и други разходи. 

 

Водене на случай 

Воденето на случай е базисно понятие в социалната работа, което включва 

два основни аспекта–съдържателен и процесен. Съдържателният аспект е 

свързан с оказване на подкрепа на потребителя, неговите близки и други 

подкрепящи специалисти с цел изграждане на работеща мрежа, в която 

потребителят участва и поддържа уменията и активността си. В този смисъл 

воденето на случай е вид социална услуга. Тя може да включва психологическо 

изследване и оценка, обучение, план за терапия и др. 

Процесният аспект на воденето на случай включва изграждането от страна 

на специалиста на подкрепящи взаимоотношения с потребителя , оценка на 
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комплексни проблеми и подбора на различни подходи на интервенция за 

различните периоди на зрялост и съответно за значимите проблеми за решаване. 

Това е вид терапевтичен процес, който трябва умело да се планира и ръководи от 

водещия случай. 

Воденето на случай се основава на знанието за социалната работа, 

компетентността за работа с целевата група и с човешките ценности. 

Съчетанието им гарантира предоставянето на специализирана и индивидуална 

услуга на всеки потребител. Водещият случай трябва да притежава знания за 

личностното развитие, спецификата на увреждане, както и умения за 

комуникация и наблюдение. Подобна основа дава възможност на специалиста да 

установява подкрепящи взаимоотношения и да предоставя професионална 

подкрепа. 

Воденето на случай за възрастен, ползващ услугата дневна грижа, включва 

следните задачи, които специалистът трябва да изпълни: 

- Запознаване с историята и настоящето на потребителя , както и със 

средата, в която живее; 

- Участие в оценката на потребностите от социални услуги на потребителя; 

- Подготовка на потребителя за ползване на услугата и за нейното 

прекратяване; 

- Разработване и актуализация на индивидуалния план за грижа; 

- Проследяване на развитието на потребителя в рамките на различните 

форми и видове дневна грижа; 

- Фокусиране върху връзката с услугите за обучение в трудови умения и 

заетост; 

- Обем на информация и координиране на дейностите, предоставяни в 

различни публични услуги в подкрепа на потребителя. 

  

Функцията на водещ случай се поема от организатора на дейностите в 

конкретната група, който води случая на потребителите в своята група. Той е 

обучен за работа с възрастни с интелектуални затруднения, както и за работа по 

случай, така че да предоставя професионална и деликатна подкрепа на 

потребителя в процеса на неговото включване, адаптиране и развитие в средата 

на Дневния център. Водещият случай е подкрепящата фигура за конкретния 

потребител, която го изслушва, съветва, наблюдава, поощрява в ежедневието и 

координира усилията на целия екип и близките му във важни моменти в 

развитието и в хода на живота. 

Инструмент за планиране и предоставяне на дневната грижа, както и за 

водене на случай за конкретния потребител, са индивидуалният профил и 

индивидуалният план за грижа. За срок от един месец се изготвя първоначален 

план за дневна грижа. След изтичането му се прави оценка на постигнатите 

резултати и потребности от промяна и се изготвя индивидуален план за дневна 

грижа. 

Индивидуалният план се изготвя от екипа на услугата, както и с участието 

на специалисти от другите услуги, които ползва потребителят. Индивидуалният 

план съдържа целите и задачите за развитие в близкото и в по-далечното бъдеще 

на всеки потребител, както и дейностите, сроковете за тяхното постигане и 

ангажираните професионалисти. 
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Индивидуалният план съдържа обща и специфични цели, както и 

индивидуален профил на потребителя в следните категории: 

- Общо състояние; 

- Здравно състояние/ резултати от медицински изследвания; 

- Общуване/ контакт; 

- Поведение/настроение; 

- Грижи/самостоятелност; 

- Моторни функции/ придвижване/ реакции; 

- Дейности; 

- Лечение; 

- Образование; 

- Обобщение. 

Индивидуалният план за грижи се оценява и преразглежда съгласно 

методическите указания. За всеки потребител, ползващ услугата дневна грижа се 

води досие. Досието представлява информация за развитие на потребителя, 

воденето на случай, важни моменти от работата със семейството, обратна връзка 

от потребителя и родителите/близките. Досиетата се съхраняват съгласно 

изискванията за съхранение на личните данни и достъп до тях подлежи на 

регламентиране в процедура. Съдържанието на досието се регламентира от 

актуалната нормативна база. 

 

Ритуали и празници 

Честването на празненства и създаването на специфични ритуали е от 

огромно значение за атмосферата в Дневната грижа. Там могат да се честват 

традиционните и личните празници. За организация на личните празненства 

персоналът осигурява подкрепа на потребителите в зависимост от възрастта и 

желанието им. Персоналът, потребителите и техните близки създават собствени 

ритуали за посрещане на отделните празници и ги създават с предварителна 

подготовка и последователност. 

В услугата се създават ритуали и за отбелязване на важни моменти в хода 

на деня, в живота на потребителите или в годишния цикъл (например – поздрави 

за добро утро и довиждане, успешно завършена дейност, първи работен ден и 

др.). 

От голямо значение е доброволното участие в създаването на подобни 

ритуали, тъй като наложени под натиск, те могат да се преживяват като 

задължение и да не постигнат целите си. 

  

Превенция на насилие 

Дневната грижа предоставя сигурни условия за съвместна дейност на 

възрастни на различна възраст, с различен пол и различна степен на 

автономност. Особено важно е да се гарантира сигурността им чрез превенция на 

каквото и да било насилие–между потребителите или от страна на персонала. 

Превенция на насилието се гарантира чрез: 

- Подготовка на персонала, чрез разпознаване на сигналите за подобно 

поведение на насилие и мерки за неговото ограничаване; 

- Създаване на вътрешни правила за поведение; 

- Наблюдение и контрол над поведението на персонала и потребителите; 
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- Конкретни действия при сигнал и/ или инцидент. 

Екипът на дневната грижа може да разработи и включва в работата си 

дейности с потребителите за справяне с рискови ситуации. 

  

Медицинско обслужване 

Медицинското обслужване се осигурява от здравната система чрез личните 

лекари и стоматолози, в звената за неотложна помощ и при необходимост – чрез 

болнично лечение. В дневната грижа се предоставя само терапия, свързана с 

хронични заболявания. При остри състояния потребителите не посещават 

дневната грижа. При полагане на грижи за лица с хронични заболявания и с 

определена специфика на симптоматиката персоналът преминава обучение за 

придобиване на умения за грижа за възрастни със съответните заболявания. 

Дневната грижа разполага с лекарства от първа необходимост, които се 

предоставят след консултация с лекар и съгласно вътрешните правила за достъп 

и боравене с лекарства. Предписаните за лечение лекарства се съхраняват и 

предоставят според същите правила. Персоналът води медицинско досие на 

всеки потребител, в което се отбелязва терапията с лекарства, която се провежда 

в дневната грижа. 

 

Доброволци 
Доброволната работа е работа, извършвана в организиран контекст, която 

не е заплатена. Доброволческата работа може да бъде извършвана както в 

основния процес на социална работа със или за клиентите, така и извън тази 

дейност. Дейността не е принудителна. Това означава, че доброволецът я 

извършва единствено по своя собствена воля. Тъй като доброволческата работа 

облагодетелства потребителя, ползите от доброволческия труд са големи. В 

същото време доброволната работа не означава липса на отговорности. Правата и 

задълженията на доброволците се регламентират в договор. 

Доброволците подпомагат дейността на персонала на Дневния център. Те 

се включват в дейности, които допълват основната грижа, предоставяна на 

потребителите, например: 

- Социални дейности за осъществяване на контакти(придружаване при 

разходка, придружаване до институции, организации, спортен клуб, кино, 

театър); 

- Съдействие в административната работа; 

- Срещи в общността. 

Степента на ангажираност и конкретните отговорности на доброволеца се 

договарят с ръководителя на екипа и се съобразяват с потребностите и желанията 

на потребителите на услугата. Работата с доброволци следва предварително 

изготвен план за регламентиране на доброволческата работа, който включва: 

- Въвеждане в дейността на Дневния център; 

- Супервизия; 

- Подкрепа и консултиране на дейността; 

- Предоставяне на навременна обратна връзка. 

Доброволците внасят нови идеи, изпълняват задачи, които не попадат в 

обичайната платена работа. 
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Преустановяване на услугата 

Дневната грижа предоставя различна по продължителност подкрепа в 

рамките на младежката и зрялата възраст за лица с интелектуални затруднения. 

Услугата се преустановява, когато клиентът е постигнал висока степен на 

самостоятелност и участва активно на пазара на труда. Преценката за 

преустановяването на услугата се изготвя на основата на индивидуалната оценка 

и индивидуалния план за грижа на потребителя. Дейностите по самото напускане 

се организират и проследяват от ключовия социален работник в услугата 

съвместно с водещия случая социален работник от ДСП. 

Подготовката за активен живот в общността е съществена част от 

социалната услуга, която трябва да осигури плавен преход към самостоятелен 

живот и, при необходимост, лесен достъп до грижи. В този процес доставчикът 

на услугата координира дейността си с дейностите на другите публични услуги, 

включително услугите за заетост, така че лицето с увреждане да продължи 

активния си живот с подкрепата на мрежа от специалисти и близки. 
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3D ИНТЕРАКТИВНО МУЛТИМЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ В 

ОБУЧЕНИЕТО. ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Ивайло И. Буров 

 

3D INTERACTIVE MULTIMEDIA CONTENT IN EDUCATION. 

EXAMPLARY IMPLEMENTATION MODEL 

 

Ivailo I. Burov 
 

 
ABSTRACT: The article discusses some components and processes used in the 

development of interactive multimedia 3d content. The necessity of such content in education is 

brought out, as well as the possibilities for its application. Obstacles and ways to overcome 

them are indicated. Popular software products for creating and visualizing high quality 3d 

models, scenes and levels - commercial and open source are listed. An exemplary general 

model for building interactive three-dimensional multimedia content is presented. 

 

KETWORDS:  3d, education, multimedia content, game engines, 3d modeling products, 

interactive content. 

 

 

Скокът в развитието на ИТ сектора, отбелязан още през 80-те и 90-те 

години на миналия век, продължава и до днес. Всяка година се реализират нови 

хардуерни решения, предоставящи все по-голяма изчислителна мощ. Докато през 

80-те и началото на 90-те години предимно се наблюдава усъвършенстване на 

архитектурата на централния процесор (CPU), в средата на 90-те фокусът се 

насочва и към реализация на все по-мощни хардуерни решения за графично и 

визуално представяне на информацията, сега известни като графични процесори 

(GPU). По този начин обработката на информация се разделя между централния 

процесор и графичния – специализиран за обработка на графична информация, 

което повишава производителността на системата. На тази база става възможна 

визуализацията на динамично съдържание в реално време, което е предпоставка 

за създаване на игри и симулации. Паралелно с това са реализирани софтуерни 

решения, чрез които представянето на мултимедийната визуализация се 

възползва от графичните възможности на хардуера: DirectX за Windows на 

Microsoft, OpenGL – разпространяван като софтуерен пакет от производители на 

графични устройства за множество операционни системи и дори WebGL – 

аналог на OpenGL, работещ в съвременните браузъри, осигуряващ достъп през 

браузъра до графичните възможности на системата. На по-късен етап са 

създадени и други апликационни решения като Vulkan, ориентирани към още по-

висока производителност при графична обработка. На тази база става възможно 

създаването на множество приложни софтуерни решения за графично 2d и 3d 

моделиране, графични библиотеки, и 2d и 3d игрови двигатели (game engines). 

Създадени са програмни продукти в съответните области на приложение – както 

комерсиални, така и с отворен код. 
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Множество компании се насочват към разработката на 3d игри, излизащи в 

огромен тираж, за разработката на които се влагат от десетки до стотици 

милиони долари. Възвращаемостта на тези инвестиции при успешен тираж се 

реализира обикновено първите няколко месеца след пазарния старт на 

създаваната игра. Поради големия тираж продуктът се отличава с ниска 

себестойност и е достъпен за масовия потребител.     

 Формира се ситуация, при която младото поколение привиква към най-

новите технологични форми на представяне на интерактивно мултимедийно 3d 

съдържание, създавано от високо квалифицирани програмисти, арт и игрови 

дизайнери. 

В множество от съвременните игри е реализиран предварителен игрови 

тренинг, където начинаещият играч може предварително да подготви своите 

умения преди да пристъпи към същинския гейм плей.  

Една от причините учащите да не оценяват представяното учебно 

съдържание под формата на презентации, а дори и под формата на достъпни 3d 

визуализации в обучението, е, че това съдържание не отговаря нито по качество 

на визуализация, нито по степен на интерактивност на използваните в други 

сектори като игровата индустрия продукти. 

В този контекст младото поколение метафорично може да се определи като 

„дигитално разгевезено“. Докато утвърдени софтуерни гиганти, специализирани 

в разработката на интерактивно мултимедийно 3d съдържание, не намерят 

образованието като приоритетен сектор, носещ съразмерна печалба спрямо 

вложените инвестиции, е необходимо да се търсят други решения.  

За създаването на интерактивно мултимедийно 3d съдържание е 

необходим пакет от програмни продукти, включващ следните възможности: 

- Качествена триизмерна визуализация/рендеринг (игрови двигатели); 

- Създаване и анимация на 3d персонаж (софтуерни пакети за 3d 

моделиране и анимация); 

- Създаване на терени, екстериор и интериор (софтуерни пакети за 3d 

моделиране или игрови двигатели, поддържащи такава функционалност); 

- Импорт и визуализация на създаденото съдържание (игрови двигатели); 

- Импорт на анимация и система за вътрешна анимация (игрови 

двигатели); 

- Интерактивно взаимодействие на елементите в създадени сцени и 

изкуствена интелигентност (игрови двигатели);  

- Разклонени нелинейни диалогови системи, поддръжка на аудио и видео 

съдържание (игрови двигатели). 

 

1. 2d и 3d игрови двигатели (game engines) 

В много случаи големи софтуерни компании, реализирали успешен проект, 

предоставят безплатно техните програмни пакети за некомерсиални цели и дори 

за комерсиални такива до достигане определен лимит на печалбата. Такива са 

например някои игрови двигатели като Unreal Engine, Unity. Други 

производители като Unigine предоставят за свободно ползване т.н. комюнити 

версии, при които са включени не всички възможности на комерсиалната версия. 

Съществуват и решения с отворен код като Godot, при които лицензът (MIT) 

дава почти неограничени права за ползване на игровия двигател. В настоящата 
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статия са посочени само някои от най-популярните програмни продукти за 

2020 г. 

 

 

2. Продукти за 3d моделиране и анимация 

В зависимост от лиценза за ползване продуктите за моделиране и анимация 

могат да бъдат определени като комерсиални, свободни и такива с отворен код. С 

оглед на функционалностите, които предоставят, могат да бъдат разделени на 

универсални и специализирани.  

2.1. Популярни универсални продукти за 3d моделиране и анимация: 

- 3ds Max (производител Autodesk), комерсиален лиценз; 

- Maya (производител Autodesk), комерсиален лиценз; 

- Cinema 4d (производител Maxon), комерсиален лиценз; 

- Houdini (производител SideFX), комерсиален лиценз; 

- Blender (производител Blender Fondation), свободен лиценз с отворен 

код. 

Универсалните програмни продукти с комерсиален лиценз са характерни с 

многообразие от предоставени функционалности в областта на 3d моделиране и  

анимация, но в повечето случаи лицензите са с висока стойност, което ги прави 

неподходящ избор за използване от индивидуален потребител или малък екип. 

Още повече производителите преминават към годишен или месечен абонат, 

което превръща софтуерния пакет в услуга. За запознаване с възможностите на 

продукта в повечето случаи се предоставя студентски лиценз за некомерсиално 

ползване, а понякога такива версии са с непълна функционалност. Изброените 

по-горе комерсиални програмни продукти са се утвърдили като стандарт в 3d 

симулацията и кино индустрията, където се използват за създаване на анимации, 

ефекти, градове и дори виртуални светове. 

За съжаление универсалните програмни продукти за създаване на високо 

качествено 3d съдържание и анимация с отворен код не са много. Най-ярък 

пример за такъв софтуер е Blender. Първоначално много начинаещи потребители 

намират интерфейса на този продукт за труден, но с излизането на версия 2.8 

интерфейсът е променен и привлича все повече потребители. Друга причина 

ограничаваща популярността му преди е липса на комерсиална поддръжка на 

фирми, работещи с продукта, привикнали с такава при комерсиалните продукти, 

но през 2019–20 година Blender Foundation предлага и комерсиална поддръжка. С 

такава поддръжка Blender се приближава до продуктите, придобили славата на 

индустриален стандарт. Допълнителни възможности са предоставени със 

създаването на Blender Market, откъдето могат да бъдат изтеглени множество 

допълнителни разширения с отворен код, а също и комерсиални такива, което 

довежда до неограничено разширение на функционалността на основния 

софтуерен пакет. 

 

2.2. Популярни специализирани продукти за 3d моделиране и 

анимация на персонажи 

Универсалните продукти се характеризират с широка функционалност, но 

понякога това води до затруднение при изучаването им. В редица случаи е по-

практично използването на програмни продукти, насочени само към една 
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специфична област на 3d приложение като например създаване и анимиране на 

3d персонажи. Най-популярни на този етап са: 

- Reallusion Character Creator – комерсиален лиценз; 

- Mixamo character creator (Adobe Fusion) – недоуточнен лиценз (бета 

стадий на разработка); 

- Daz 3d – свободен лиценз; 

- Make Human – свободен лиценз с отворен код. 

Reallusion Character Creator представя голям брой възможности за 

създаване на 3d актьори, на база на съществуващи базови модели и библиотеки с 

облекло и други принадлежности. За съжаление голяма част от библиотечните 

пакети изискват допълнително закупуване. В допълнение за анимиране на 

актьорите е необходимо закупуването на отделен софтуер – Reallusion iClone и 

софтуер за обмен на данни между двата продукта – iClone.3DXchange. 

Последните версии на продукта се държат тромаво на твърд диск (HDD), поради 

което за удобство на потребителя е препоръчително да се използва SSD 

устройство, на което да са разположени продуктите и библиотеките. 

Mixamo Character creator е софтуер за моделиране на актьори, по-късно 

придобит от Adobe. Анимацията на създадените персонажи се извършва чрез 

ъплоуд на 3d модела на уебсървър, където към него се прилага 

rigging(прикачване и свързване на скелет към 3d меша) и впоследствие могат да 

бъдат приложени множество съществуващи на сървъра  motion capture 

(заснемане на движение) анимации. Цялата тази функционалност е предвидена 

като относително безплатна от Mixamo – продуктът за създаване на персонажа е 

безплатен, а също така автоматичното прикачване и свързване на скелет към 3d 

меша на сървъра е безплатно до достигане на определен лимит, след 

изчерпването на който се изисква платен абонамент за тази услуга. След 

придобиването на Mixamo от Adobe продуктът е преименуван в Adobe Fusion и 

засега е в бета тест на разработка, като лицензът за ползване все още не е 

изяснен. Уебуслугата все още съществува, но са премахнати множество опции, 

съществуващи преди. Според информацията на сайта на Adobe усилията са 

насочени към добавяне на 3d решения в техния водещ продукт Photoshop. 

Daz 3d e безплатен софтуерен продукт за разработка на 3d персонажи на 

база на модификация на основни модели. Предоставят се отделни свободни и 

платени библиотеки от принадлежности към персонажа. 

Make Human е безплатен софтуер с отворен код, предназначен за 

създаване на 3d хуманоидни персонажи чрез модификация на характеристиките 

на предварително избрани базови модели. Поддържат се множество опции за 

rigging (прикачване и свързване на скелет към 3d модела) директно в средата за 

разработка. Предоставени са напълно безплатни библиотеки, създадени от 

потребителите с различни принадлежности и аксесоари за окомплектоване на 

персонажа. Заедно с продукта се разпространяват разширения (plugins) към 

Blender, където към създадения персонаж могат да бъдат прилагани анимации, 

допълнителна обработка, да бъдат създавани дрехи, аксесоари и др.  

За улеснение на изследователите в областта на създаване и приложение на 

интерактивно мултимедийно 3d съдържание в обучението на диаграма 1 е 

визуализиран примерен общ модел, където са отразени връзките на 
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взаимодействие на основните компоненти и програмните продукти за реализация 

на необходимите функционалности.  

 

 

 
Производителите често променят тяхната маркетингова стратегия, което 

може да доведе до промяна на техните лицензионни съглашения. Поради тази 

причина в диаграмата с удебелен шрифт са представени продуктите с безплатен 

лиценз и отворен код (open source). 
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ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПРЕД ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА 

ПОЛЗВАНЕ НА АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА ПРЕЗ 2020 Г.   
 

Иван Г. Дечев 

 

THE OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH DISABILITIES TO USE 

ASSISTANCE SUPPORT IN 2020 

 

Ivan G. Dechev  

 

 
ABSTRACT: Assistance support is of paramount importance for the opportunities of 

people with disabilities who have difficulties in self-care to lead a dignified and independent 

life. There are various normative acts, programs and projects in Bulgaria, which regulate the 

assistance support in 2020. The report examines the current legislation, with the basic 

requirements for inclusion of candidates for users and personal assistants, as well as the 

responsible institutions for implementing the procedures. The aim is to be identified the 

weaknesses and proposal to be made for improving the access to this type of support for people 

with disabilities and to strengthen the control over the quality of care provided and the funds 

paid by the state. 
 
KEYWORDS: personal assistance, persons with disabilities, assistance support 

 

 

I. Въведение  

Асистентската подкрепа е от определящо значение за хората с увреждания, 

в невъзможност за самообслужване, за техните възможности за водене на 

независим живот и за успешно включване в общността.  

Асистентската подкрепа е условие, без наличието на което хората с 

увреждания, нуждаещи се от чужда помощ, са сериозно затруднени да се справят 

в ежедневието си и да упражняват основните си човешки права, включително 

правото на живот. 

Достъпът до асистентска подкрепа е основно изискване на Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания.  

В чл. 19 от Конвенцията е посочено, че „държавите страни признават правата на 

всички хора с увреждания да живеят в общността с възможности за избор, 

каквито имат всички останали хора и предприемат ефективни и подходящи 

мерки, така че хората с увреждания да бъдат подпомогнати за пълноценно 

упражняване на това тяхно право и за пълното им включване и участие в 

общността, включително чрез осигуряване на достъп до набор от услуги в дома, 

в социални заведения и услуги за подкрепа в общността, в това число и достъп 

до лична помощ, каквато е необходима за подкрепа на ежедневието и участие в 

живота на общността, за да се избегне тяхната изолация и сегрегация“ [1]. 

Правото на независим живот и включване в общността на хората с 

увреждания е предмет на анализ в Коментар № 5 от 2017 г. на Комитета за 

правата на хората с увреждания по чл. 19 от КПХУ [2]. С параграф 40 от 

Заключителните наблюдения и препоръки относно първоначалния доклад на 
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България по прилагането на КПХУ на Комитета от 21 септември 2018 г., 

Комитетът, в съответствие с Коментар № 5, препоръчва на България да „приеме 

законодателство относно индивидуализираната и управлявана от хората с 

увреждания лична помощ и социални и асистентски услуги, като се признава 

правото да живеят независимо и да бъдат включени в общността като субективно 

право на всички хора с увреждания, независимо от тяхното увреждане или 

необходимо ниво на подкрепа“ [3]. 

Предвид същественото значение на въпроса, в настоящия доклад ще бъде 

разгледана действащата нормативна уредба за асистентската подкрепа през 2020 

г., с основните изисквания за включване на кандидатите за потребители и 

личните асистенти, както и отговорните институции за реализиране на 

процедурите. 

Поставя се акцент върху действащите на територията на цялата страна 

актове, с които се урежда дейността на личните асистенти на хората с 

увреждания: Закон за личната помощ [4], Национална програма „Предоставяне 

на грижи в домашна среда“ [5] и проект „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания“ [6]. 

Целта е да се разкрият слабите страни на уредбата и да се дадат 

предложения за подобряване на възможностите за достъп до този вид подкрепа 

на хората с увреждания и за засилване на контрола върху качеството на 

предоставяните грижи и изплащаните средства от държавата. 

 

II. Действащата уредба за асистентската подкрепа в България 
 

1. Закон за личната помощ 

В настоящия доклад ще бъде обърнато основно внимание на Закона за 

личната помощ, с оглед на факта, че той е основният нормативен акт, по който се 

осигурява асистентска подкрепа през 2020 г.  

Съгласно обявените данни от Министерството на труда и социалната 

политика, към 14 юни 2020 г. ползватели на личната помощ са 27 550 [7].  

Законът за личната помощ /ЗЛП/ е в сила от 1 януари 2019 г. С него се 

уреждат условията и редът за предоставянето и ползването на лична помощ от 

хора с увреждания. Чрез нормативния акт се цели подпомагане на хората с 

увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, 

независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги 

и дейности [4]. 

Личната помощ в ЗЛП е регламентирана като механизъм за подкрепа на 

хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в 

обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им 

потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на 

бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира 

възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв 

начин да се осъществят дейностите.  

В чл. 8, ал. 1 от ЗЛП е определена целевата група на механизма лична 

помощ. В разпоредбата е определено, че ползвател на лична помощ е човек с 

увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно 

обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да 
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компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на 

основните му права и пълноценно участие в обществото [4]. 

Ползватели могат да бъдат пълнолетни лица с увреждания, но и деца с 

увреждания, както и потребители на социални услуги в общността, с изключение 

на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани 

институции.  

От лична помощ може да се ползва и чужденец с увреждания, който има 

разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, 

чужденец с увреждания, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец 

или хуманитарен статут, чужденец с увреждания, ползващ се от временна 

закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който 

Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена 

работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на 

действащото законодателство в Република България.  

В случаите, при които ползвател на лична помощ е малолетен или 

поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му 

представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено 

запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител [4]. 

Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или законният 

представител имат правото да избират асистентите; да участват в договарянето 

на условията на заетостта; да участват в управлението и контрола на вида и 

времетраенето на положения труд; да подписват месечния отчет на асистента за 

отработените от него часове; да уведомяват писмено доставчика на лична помощ 

за конфликт с асистента.  

С § 2 и § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на нормативния акт 

е въведено ограничение на максималния брой часове, финансирани от държавния 

бюджет за лична помощ (до 168 часа месечно, или до 8 часа грижа на ден за 

ползвател, подпомогнат със бюджетни средства) и на кръга ползватели, които са: 

1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и 

степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;  

2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и 

степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;  

3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и 

степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност [4]. 

Ограничението е предвидено да се прилага от влизането в сила на ЗЛП до 

31 декември 2020 г. 

До 31 декември 2020 г. определящо за ползването на личната помощ е 

кумулативното наличие на пет предпоставки: 

 

 Определено право на чужда помощ в експертните решения на хората с 

увреждания; 

 Извършена оценка на потребностите по Закона за хората с увреждания 

(ЗХУ) [8]  и издадено направление за ползване на механизма лична помощ с брой 

часове; 

 Подадено заявление-декларация от човека с увреждания за включване в 

механизма, подадено в общинската администрация по настоящия му адрес. 
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 Изричен отказ от добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за 

социално осигуряване /КСО/ [9]  или в случаите, при които ползвател на лична 

помощ е дете с увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 

2 от Закона за семейни помощи за деца /ЗСПД/ [10] – отказ от сума в размер до 

380 лв. от помощта. 

 Определяне на личен асистент, който да полага грижи за човека с 

увреждане. 

В следващите абзаци посочените предпоставки ще бъдат разгледани 

накратко поотделно. 

 

1.1. Определено право на чужда помощ в експертните решения на 

хората с увреждания 

Съгласно чл. 61, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 68 от Наредбата за 

медицинската експертиза (в сила от 27.06.2017 г., приета с ПМС № 120 от 

23.06.2017 г., обн. ДВ. бр.51 от 27 юни 2017 г.), чуждата помощ се определя от 

Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК)/Националната експертна 

лекарска комисия (НЕЛК) на лица, които не са в състояние да се обслужват 

самостоятелно при задоволяване на ежедневните си потребности. Потребността 

от чужда помощ се установява при степен на трайно намалена работоспособност 

(степен на увреждане) над 80 на сто ТЕЛК и НЕЛК, докато при децата чужда 

помощ може да се определи и при степен на увреждане под 90 на сто в 

зависимост от естеството на заболяването и възможността за отглеждането им 

извън семейството (детска ясла, детска градина, училище и други).  

 

1.2. Извършена оценка на потребностите по Закона за хората с 

увреждания и издадено направление за ползване на механизма лична помощ 

с брой часове 

В Закона за личната помощ не е предвидена отделна уредба за извършване 

на оценка на потребностите за ползване на лична помощ. В нормативния акт се 

препраща към комплексната оценка, извършвана по чл. 20 от Закона за личната 

помощ.  

В чл. 12, ал. 2 е установено, че броят на часовете за лична помощ се 

определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания въз 

основа на четири степени, както следва: 

1. първа степен на умерена зависимост/затруднения – при нужда от помощ 

за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на 

месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност; 

2. втора степен на тежка зависимост/затруднения – при нужда от помощ за 

реализиране на различни дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или 

необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност; 

3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения – при нужда от 

помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от 

четири пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална 

автономност; 

4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – при нужда от 

помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности 
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в ежедневния живот повече от четири пъти на ден, поради пълната загуба на 

физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност [4]. 

В чл. 21 от Закона за хората с увреждания подробно са уредени целта, 

която се преследва при извършване на оценката; компетентният орган за 

извършване на оценката и кой е активно легитимиран да подаде искането за 

извършването й. 

Така оценката е предназначена да изследва функционалните затруднения 

на човека с увреждане, свързани със здравословното му състояние, и наличието 

на бариери при изпълнение на ежедневните и други дейности, както и видът на 

подкрепата. Компетентен орган да изготви оценката е специализираният отдел в 

дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане по 

настоящ адрес на човека с увреждания. Активно легитимирани да подадат 

заявление-декларацията за оценка на потребностите са: човекът с увреждане или 

упълномощено от него лице; родителят (осиновителя), настойникът или 

попечителят на човек с увреждане; лице, на което са възложени грижи за дете с 

увреждане по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето; ръководителя на 

социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, 

която ползва дете с увреждане; директора на дирекция "Социално подпомагане" 

към Агенцията за социално подпомагане при самосезиране. Към заявление-

декларацията задължително се представя и самооценка на човека с увреждания 

за затрудненията в домашни условия и извън тях по образец [8]. 

При заявена потребност от човека с увреждания чрез формуляра за оценка 

се установяват и нуждите на човека с увреждания от предоставяне на лична 

помощ, съобразно разпоредбите на Методиката за извършване на индивидуална 

оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания [11]. 

Въз основа на заключенията в оценката органът за социално подпомагане 

издава направление за предоставяне на лична помощ с определен брой часове. 

Направлението може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния 

кодекс. Определените и влезли в сила заключения и направления са 

задължителни за всички органи и организации, отговорни за реализиране на 

правата на хората с увреждания [8]. 

В чл. 26 от ЗХУ е регламентиран още срокът на валидност на оценката на 

потребностите. Срокът е обвързан със срока на експертното решение за 

определяне процента на трайно намалената работоспособност или вида и 

степента на увреждане. Единствено при пожизнените експертни решения срокът 

на валидност на оценката е 5 години.  

Тук е важно да се уточни и че гражданите с определени вид и степен на 

увреждане 50 и над 50 на сто, установени след навършване на възрастта за 

придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от 

Кодекса за социално осигуряване, както и гражданите с намалена 

работоспособност, навършили възраст за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване в 

срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК), се приемат, че имат пожизнени експертни 

решения [8]. Това означава, че и техните индивидуални оценки на потребностите 

имат 5-годишен срок на валидност.  
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1.3. Подадено заявление-декларация от човека с увреждания за 

включване в механизма, подадено в общинската администрация по 

настоящия му адрес 

В чл. 13 и 14 от Закона за личната помощ е установен редът за подаване  на 

документите за включване в механизма лична помощ и сроковете за 

разглеждането им [4].  

От текстовете на разпоредбите става ясно, че нуждаещият се от ползване 

на лична помощ следва да подаде лично чрез упълномощено от него лице или 

чрез законния си представител заявление-декларация по образец пред 

общинската администрация по настоящия му адрес. Към заявление-декларацията 

се прилага и направлението за ползване на личната помощ с определения брой 

часове по чл. 25, ал. 2 от ЗХУ. В заявлението лицето декларира, че не получава 

друга подкрепа за задоволяване на същите потребности. 

Съществено облекчение за правоимащите и техните представители е 

създадената възможност в чл. 14 документите да се подават с писмо с известие за 

доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по 

електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната 

идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на 

вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от 28 

август 2014 г.), и на Закона за електронния документ и електронните 

удостоверителни услуги. При доказана с медицински документ необходимост за 

хора със сериозни увреждания и невъзможност за придвижване, без близки и 

роднини, документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане [8].  

Срокът за разглеждане на документите от общинската администрация и 

проверка за съответствие с изискванията на закона е 7-дневен от постъпване на 

документите или от отстраняване на констатираните непълноти в документите. В 

рамките на този срок кметът на общината подготвя сключването на 

споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. 

 

1.4. Изричен отказ от добавката за чужда помощ по чл. 103 от КСО 

или в случаите, при които ползвател на лична помощ е дете с увреждане, за 

което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД – отказ от 

сума в размер до 380 лв. от помощта 

Важно условие за включване в механизма лична помощ е изричното 

съгласие в заявление-декларацията на човека с увреждания добавката за чужда 

помощ по чл. 103 от КСО да не се получава повече от нуждаещия се от 

асистентска подкрепа, а да се превежда от Националния осигурителен институт 

на Агенцията за социално подпомагане и да се изплаща като част от 

възнаграждението на личните асистенти [4]. 

По сходен начин е уреден въпросът при децата с увреждане, за които се 

получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от ЗСПД. В тези случаи сума в 

размер до 380 лв. от помощта, като конкретният размер съответства на 

определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, се 

превежда за изплащане на възнаграждението на асистента, осигуряващ личната 

помощ [4]. 
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В чл. 13, ал. 4 и 5 са създадени важни гаранции за правата на ползвателите, 

като в случаите, при които броят на часовете, определени в направлението, е по-

голям от броя на часовете, които се заплащат с цитираните  средства, 

доставчикът на лична помощ следва да предостави на ползвателя пълния брой 

часове, определени в направлението. Уредено е, че ползвателят на лична помощ 

продължава да ползва месечната помощ или добавката, ако доставчикът на лична 

помощ не може да сключи договор с асистент, което е важно за правата и 

интересите на човека с увреждане [4].  

 

1.5. Определяне на личен асистент, който да полага грижи за човека с 

увреждане 

Освен изложените четири основни предпоставки, съществено условие за 

ползването на личната помощ е изборът на личните асистенти.  

Още при подаването на заявление-декларацията в общината по настоящ 

адрес кандидатът за ползвател има право да посочи асистент и асистент-

заместник, съгласно чл. 2а от Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване 

в механизма лична помощ [12]. Когато в заявлението не са посочени асистенти, 

доставчикът на лична помощ може да предложи такива. 

В чл. 24 и 25 от ЗЛП са уредени изискванията към асистентите, които имат 

право да предоставят личната помощ. Съгласно разпоредбите асистентът следва 

да бъде физическо лице, избрано от ползвателя да предоставя лична помощ, 

което не е поставено под запрещение и не е осъждано за умишлено престъпление 

от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за 

защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ [4]. 

Кандидатите за асистенти могат да предоставят документи, 

удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент, или документ, 

удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно 

равнище. При възможност от страна на доставчика, може да се провежда 

въвеждащо обучение на кандидатите за асистенти.  

Редът и срокът за предоставяне и ползване на личната помощ, както и 

правата и задълженията на страните, се определят в споразумение между 

ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ, въз основа на което се 

сключва трудов договор между доставчика на лична помощ, в качеството на 

работодател, и избрания асистент (работник), при спазване на действащите 

правила и норми. Споразумението се сключва за срока на издаденото 

направление за предоставяне на лична помощ. 

Предвидено е, че изпълнението на задълженията по трудовия договор на 

асистента започва не при сключването му, а от 1-во число на месеца, следващ 

месеца на сключване на договора. Договорът на асистент-заместника е от датата, 

определена в договора за начало на неговото изпълнение [12]. 

Асистентите получават възнаграждение, като в чл. 31 от ЗЛП е 

регламентирано, че часовата ставка за положен труд се определя въз основа на 

коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена 

за страната за съответната година; социалноосигурителните и 

здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е 

осигурен на друго основание, и допълнителното трудово възнаграждение за 

трудов стаж и професионален опит [4]. 
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Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените 

часове за един календарен месец чрез отчет, представен на доставчика на 

личната помощ и се изплаща до 20-то число на месеца, следващ отчетния [4]. 

В § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на нормативния акт е 

предвидено, че до 31 декември 2020 г. максималният брой часове, финансирани 

от държавния бюджет за лична помощ, се определят както следва: 

1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения – до 15 часа месечно 

право на лична помощ; 

2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения – до 42 часа месечно 

право на лична помощ; 

3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа 

месечно право на лична помощ; 

4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – до 168 часа 

месечно право на лична помощ. 

До 31 декември 2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд 

по чл. 31, както следва: 

1. за 2019 г. – 1,0; 

2. за 2020 г. – 1,2 [4].  

 

Слаби страни 

Законът за личната помощ е важна стъпка напред към изпълнение на 

международните стандарти за регламентиране на асистентската подкрепа в 

България. С нормативния акт се осигурява устойчивост на финансирането и 

подкрепата, предвидимост, значителна гъвкавост и единен подход за оценяване 

на потребностите и за включване на кандидатите за потребители и личните 

асистенти, съществена възможност за избор на асистентите от хората с 

увреждания. 

Независимо от изложеното, при прилагането на нормативния акт се 

констатират недостатъци, които е необходимо да бъдат отстранени, за да се 

гарантират правата на нуждаещите се от такъв вид подкрепа и да се изпълни 

утвърденият принцип на международното движение за независим живот, че 

„личната помощ е средство, което позволява независим живот“ [13]. 

  

Основните недостатъци на Закона за личната помощ са: 

 Договорите не може да започнат да се прилагат веднага, а следва да се 

изчака 1-во число на следващия месец. По този начин нуждаещите се са 

принудени да чакат понякога и над 20 дни без асистентска подкрепа. 

 От влизането в сила на нормативния акт до предвиденото действия на 

въведените ограничения на целевата група не е създадена възможност за хората с 

увреждания с определение между 80 и 90 на сто вид и степен на 

увреждане/трайно намалена работоспособност, но с право на чужда помощ в 

експертното решение, да ползват механизма лична помощ.  

 В Годишния доклад на омбудсмана пред Народното събрание за 2019 г. 

[14] е посочено, че хората с увреждания са недоволни от отнемането на 

добавката за чуждата помощ. По същия начин е поставен и проблемът с 

родителите на децата с увреждания, които следва да избират дали да се откажат 



385 

 

от 380 лв. от получаваните от тях месечни помощ за отглеждането на детето им и 

да ползват механизма лична помощ, или да продължат да получават 930 лв. 

 Липсва реален механизъм за подкрепа на самотни граждани, в малки 

населени места, които отговарят на условията на Закона за личната помощ, да си 

намерят личен асистент, който да ги обгрижва. Независимо от усилията и на 

общините по места, някои граждани остават без асистентска подкрепа за дълъг 

период.  

 Не са осигурени механизми за подкрепа на ползвателите по време на 

отсъствие на асистентите поради отпуск или заболяване. 

 Индивидуалната оценка на потребностите не оценява адекватно 

потребностите на хората с психични заболявания, които имат запазена 

двигателна активност.  

 Механизмите за контрол на личните асистенти и на предоставяните от 

тях грижи не са адекватни и не гарантират качествено изпълнение на 

задълженията. Това особено силно важи за случаите, при които личните 

асистенти са част от семейството на човека с увреждане. 

 Не се изисква подробна отчетност на изразходваните средства за лична 

помощ, поради което в някои случаи средствата се използват единствено за 

допълване на доходите на семействата. 

 Не са въведени достатъчно механизми за професионализиране и 

подобряване на качеството на грижите и за оценка на удовлетвореността на 

ползвателите и постигане на целите на механизма. 

 Трудовият договор и законодателството, което го урежда, не може да 

обхване всички хипотези при предоставяне на асистентската грижа. 

 Не са предвидени средства за текущи обучения на хората с увреждания 

как да управляват личната помощ и да си определят личните асистенти. Няма 

адекватни обучения и на личните асистенти, на отговорните общински 

служители и на социални работници. Според доц. Людмила Векова това е едно 

от съвременните предизвикателства на социалните дейности в България пред 

системата за социална защита [15]. 

 

2. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ 

/Програмата/ 

Програмата е създадена в отговор на проблема с липсата на осигурена 

възможност на хората с увреждания, които не попадат в обхвата на Закона за 

личната помощ през 2020 г.  

В действителност до 31 декември 2019 г. хората с увреждания, които не 

попадаха в обхвата на Закона за личната помощ, имаха възможност да ползват 

социалната услуга „Личен асистент“, предоставяна от общините по силата на 

Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на 

държавния бюджет на Република България за 2019 г. [16] и Постановление № 

180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на 

Министерството на труда и социалната политика за 2019 г. [17]. 

След 1 януари тази възможност отпадна и близо 13 000 нуждаещи се от 

асистентска подкрепа останаха без грижи [18 и 19]. 
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Програмата е утвърдена със Заповед № РД 01-87 от 10.02.2020 г. на 

министъра на труда и социалната политика.  

Целевата група по Програмата са: 

 Хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност 

или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ; 

 Хора на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са 

освидетелствани по съответния ред от органите на медицинска експертиза в Р 

България [5]. 

В Програмата е дадена и дефиниция на „хора на възраст над 65 г. в 

невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния 

ред от органите на медицинската експертиза в Р България“. Това са лица, които: 

 са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за 

включване в Програмата 

 живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват 

подкрепа 

 са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да 

задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, 

приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома). 

Отделно от това са въведени и допълнителни условия за хората, които 

имат нужда от подкрепа и които желаят да ползват услугите по Програмата: 

 месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди 

месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5 

кратния размер на гарантирания минимален доход (ГМД), определен с 

Постановление на Министерски съвет 

 да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на 

капитала на търговско дружество 

 да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу 

задължение за издръжка и/или гледане, това изискване не се прилага в случаите, 

когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в 

нетрудоспособна възраст или хора с увреждания 

 да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една 

година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и 

или идеални части от тях 

 да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот 

и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като 

общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД 

 не са включени в механизма лична помощ 

 да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в 

домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови 

механизми, програми и проекти [5]. 

Съгласно приетите правила от общинските администрации желаещите да 

се включат в Програмата или техен законен представител подават в общинската 

администрация по настоящ адрес заявление-декларация за ползване на услугите 

по Програмата. Общинските администрации изпращат в съответната дирекция 

„Социално подпомагане“ заявлението за извършване на проверка за наличието 

на условия за включване в Програмата. След проверка от социалната служба и 
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изпратена информация за всеки кандидат-потребител, общинските 

администрации следва да извършват индивидуална оценка на потребността от 

персонални грижи в домашна среда, по критерии, утвърдени от кмета на 

съответната община. Въведено е условие за един потребител продължителността 

на предоставяните персонални грижи да не може да надхвърля 4 часа дневно. 

След извършване на оценките общините е необходимо да представят в 

съответната дирекция „Бюро по труда” заявка-спецификация за необходимия 

брой работни места, придружена със списък на одобрените кандидат-

потребители и адресите на обслужваните от тях лица. 

Дирекциите „Бюра по труда” насочват подходящите безработни лица и 

след одобрението им от общината и обгрижваното лице, сключва договор с 

работодателя за изплащане на средства от държавния бюджет за всяко 

безработно лице, наето по реда на Програмата за работа по трудов договор на 

пълно или непълно работно време. Самият трудов договор се сключва между 

кмета на общината и безработния гражданин. 

Гражданите, които следва да полагат грижи за хора с увреждания, са 

назначавани на длъжност „Домашен помощник“. 

В случаите, когато поради финансов недостиг не могат да бъдат 

удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на 

горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на 

подаването на заявленията [5]. 

Програмата е с продължителност до 31 декември 2020 г., като на основа на 

мониторинга и оценката за изпълнение на Програмата е предвидена възможност 

да се предложи продължаване срока на нейното действие. 

 

Слаби страни 

Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ 

съдържа редица недостатъци, които не позволяват да бъдат задоволени 

потребностите на нуждаещите се от адекватни грижи: 

 Основната цел на Програмата е насочена не към задоволяване на 

потребностите на граждани с увреждания в невъзможност за самообслужване, а 

за "осигуряване на заетост на безработни лица".  

 Не са въведени единни критерии за извършването на индивидуалната 

оценка, като тази важна за правата на гражданите с увреждания дейност е изцяло 

оставена на общините. Това беше един от основните недостатъци на 

действащите до момента програми и проекти [20]. Проблемът е особено видим в 

малките населени места, в които гражданите зависят от волята на кмета. Липсата 

на единни критерии позволява на кметовете да определят максималния брой 

часове на граждани, чието състояние не е толкова тежко и по този начин да 

ощетяват действително нуждаещите се.   

 Въведеното ограничение за един потребител продължителността на 

предоставяните персонални грижи да не може да надхвърля 4 часа дневно 

означава, че определящи са не потребностите на човека с увреждания и неговите 

права, а финансовият ресурс.  



388 

 

 Нуждаещите се са лишени от възможност сами да избират асистентите 

си, които задължително следва да бъдат безработни и регистрирани в Дирекция 

"Бюро по труда". 

 Не е предвидено обучение за кандидатите за домашни помощници. 

 От целевата група са отпаднали хората с увреждания с определени от 50 

до 100 % трайно намалена работоспособност, без определена чужда помощ. 

 Програмата предвижда подоходен критерий за кандидатите за 

потребители, което автоматично изключва значителна част от нуждаещите се. 

 Не е предвидена процедура за извършване на контролната дейност на 

действията на общинската администрация. Няма ясни механизми за 

осъществяване на контрола и за установяване удовлетвореността на 

потребителите от качеството на предоставяните грижи. 

 Не е въведено задължение за кметовете на общините да предвидят 

процедура за оспорване и разглеждане на извършените индивидуални оценки. 

 Не е предвидена възможност включените потребители на Програмата да 

ползват друг асистент и/или подходяща социална услуга за периода, през който 

личният асистент ползва полагащия му се годишен отпуск или е болничен. 

 

3. Проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ 

Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, 

финансиран Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 

г. започна, през 2019 г. и продължава през 2020 г.  

Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален 

компонент и има за цел да се подобри качеството за живот и грижа на лица с 

тежки заболявания и увреждания и самотно живеещи хора, чието 

самообслужване е невъзможно и да се намали рискът от зависимост от 

институционален тип грижи на лица, нуждаещи се от помощ за обслужване и 

социално включване [6]. 

От услугата могат да се възползват възрастни хора над 65 г. с ограничения 

или в невъзможност за самообслужване и пълнолетни хора с увреждания, които 

се нуждаят от подкрепа в домашна среда, и техните семейства, хора с хронични 

заболявания, които се нуждаят от продължително наблюдение и здравни грижи, 

както и хора след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се 

от краткосрочно наблюдение и здравни грижи, и техните семейства. 

Патронажната услуга се предоставя от специалисти, които подпомагат хората в 

техните домове, в ежедневните им дейности съобразно индивидуалните 

потребности на всеки. В повечето общини, в които се реализира проектът, освен 

асистентска подкрепа, се предоставят и други услуги като: рехабилитатор и 

психолог. 

Услугата може да се ползва до 2 часа на ден, като заявления се подават в 

общинската администрация по настоящ адрес на нуждаещия се гражданин. 

 

Слаби страни  
Патронажната грижа не може да замести услугата „Личен асистент“, тъй 

като: 



389 

 

 Патронажната грижа е до 2 часа на ден, докато асистентските услуги по 

действащите програми/проекти предоставят възможност за осигуряване на 

повече часове асистентска подкрепа; 

 Патронажната грижа се предоставя единствено от специалисти 

(рехабилитатори, психолози, медицински сестри), което ограничава 

възможностите на близките на човека с увреждания да бъдат включени в 

проекта; 

 Не всички общини са кандидатствали по проекта, докато Законът за 

личната помощ и Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна 

среда“ обхващат всички населени места в страната. 

 В някои общини са въведени ограничения в обхвата на целевата група 

правоимащи. (напр. децата с увреждания в някои общини са изключени). 

 Не са въведени изисквания за контрол на удовлетвореността на 

ползващите услугите. 

 

III. Заключение 

Във връзка с представените изисквания по програмата и изложените слаби 

страни могат да бъдат направени следните предложения за изменения в Закона за 

личната помощ, с цел подобряване на достъпа на нуждаещите се до асистентска 

подкрепа и удовлетвореността на ползвателите от качеството на предоставяните 

грижи: 

 Да се предвиди възможност за предоставяне на асистентската подкрепа 

по Закона за личната помощ веднага след сключване на трудовия договор на 

личните асистенти; 

 За хората с увреждания, без близки и роднини, които разчитат само на 

пенсия за инвалидност, е особено тежко отнемането на средствата от добавката 

за чужда помощ.  В тези случаи е възможно да се отнема не цялата добавка, а 

само част от нея или хората с увреждания напълно да бъдат освобождавани от 

това задължение. Добре е да се обмисли и въвеждането на механизъм, който да 

позволява на хората с увреждания да се отказват пропорционално от средствата, 

в зависимост от броя часове за ползване на асистентска подкрепа. 

 Да се осъществят промени във формуляра за извършване на оценката на 

потребностите, чрез които да бъдат установявани реалните нужди на хората с 

психични заболявания, които са запазили двигателната си активност. 

 Да се предвиди друг тип договор, въз основа на който личните асистенти 

да полагат грижи за ползвателите на личната помощ и който да гарантира, че 

хората с увреждания ще получават определената им месечна подкрепа. 

 Да се предвиди механизъм за осигуряване на подкрепа на хората с 

увреждания по време на периодите, през които личните асистенти са в болничен 

или в отпуск. 

 Да се въведат задължения и ресурси за провеждане на обучения на 

ползвателите на личната помощ как да организират личната помощ и от каква 

подкрепа имат нужда; на личните асистенти и на служителите, които 

администрират процеса по предоставяне на механизма. 

 Да се въведат периодични и чести анкетни проучвания с ползвателите; 

регулярни срещи с тях без присъствието на личните им асистенти; горещи 
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телефони и други канали за комуникация, чрез които те да могат да подават 

оплаквания за качеството на предоставяните грижи. 

 Да се създадат индикатори за осъществяване на ефективен контрол и 

мониторинг на предоставяната асистентска подкрепа и за постигане на целите на 

Закона за личната помощ, особено за водене от хората с увреждания на 

независим живот.   

 Да се предвидят възможности за професионализиране на грижите и 

осигуряване на системна подкрепа на нуждаещите се. 

По отношение на проектите и програмите за предоставяне на грижи в 

домашна среда, биха могли да бъдат изведени следните предложения: 

 Да бъде променен подходът за предоставяне на грижите, като в центъра 

на услугата се постави човекът с увреждания, а не осигуряването на заетост на 

безработни граждани, регистрирани в дирекция „Бюро по труда“. 

  Да се предвидят гъвкави изисквания, които да позволяват на нуждаещите 

се да имат достъп до програмите/проектите. 

 Да се въведат единни критерии за извършване на оценката на 

потребностите на хората с увреждания. 

 Да се създадат индикатори за осъществяване на ефективен контрол и 

мониторинг на качеството на предоставяната асистентска подкрепа. 

 Задължително е всички действия за предприемане на изменения да бъдат 

предварително обсъдени с хората с увреждания и с техните организации и с 

всички заинтересовани страни, тъй като хората с увреждания са едни от най-

застрашените от бедност, а както отбелязва проф. Георги Шопов „борбата с 

бедността е многоаспектна и изисква координираност между политиките в 

икономическия и социалния сектор, както и усилия от страна на държавните 

институции и на структурите на гражданското общество, базирани на широк 

обществен консенсус“ [21].  

 

 
Литература: 

1. Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета от ОС 

на ООН на 13.12.2006 г., ООН. 

2. Коментар № 5 от 2017 г. по чл. 19 от Конвенцията на ООН за правата на 

хората с увреждания, издаден от Комитета за правата на хората с 

увреждания.  

3. Заключителните наблюдения и препоръки относно първоначалния 

доклад на България по прилагането на Конвенцията за правата на 

хората с увреждания, утвърдени от Комитета на ООН за правата на хората с 

увреждания на 21 септември 2018 г. 

4. Закон за личната помощ, обн. в ДВ, бр. 105 от 18.12.2018 г.  

5. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, 

утвърдена със Заповед № РД 01-87 от 10.02.2020 г. на министъра на труда и 

социалната политика.  

6. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“, 

финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 

– 2020 г.  



391 

 

7. Анализ за предоставяне на механизма лична помощ, изготвен от 

Министерството на труда и социалната политика, юни 2020 г. 

8. Закон за хората с увреждания, обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г. 

9. Кодекс за социално осигуряване, обн. ДВ. бр.110 от 17 декември 1999 г. 

10. Закон за семейни помощи за деца, обн. ДВ. бр.32 от 29 март 2002 г. 

11. Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от 

подкрепа за хората с увреждания, приета с Постановление № 64 на 

Министерския съвет от 29 март 2019 г. (обн. в ДВ, бр. 27 от 02.04.2019 г., в 

сила от 01.04.2019 г.). 

12. Наредба № РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична 

помощ, обн. ДВ. бр.53 от 5 Юли 2019 г. 

13. Младенов, Т., “What is good personal assistance made of? Results of a European 

survey”, published on 08 June 2019, Изтеглено от: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09687599.2019.1621740). 

14. Омбудсман на Република България. (2019). Годишен доклад на 

омбудсмана на Република България, Изтеглен от: 

https://www.ombudsman.bg/reports/5313#middleWrapper. 

15. Векова, Л. „Социалните дейности в България в аспекта на съвременните 

предизвикателства пред системата за социална защита“ В: Сборник доклади 

от   Международна научна конференция “Икономическо развитие и 

политики: реалности и перспективи”, посветена на 70-годишнината на 

Института за икономически изследвания при БАН, Изд.М.Дринов, С., 2019. 

16. Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението 

на държавния бюджет на Република България за 2019 г. 

17. Постановление № 180 от 18 юли 2019 г. за одобряване на допълнителни 

разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика 

за 2019 г. 

18. Омбудсман на Република България. (2020). Омбудсманът Диана Ковачева 

предупреждава: Хиляди хора с увреждания са без личен асистент, Изтеглено 

от: https://www.ombudsman.bg/news/5272?page=8#middleWrapper. 

19. Вестник „Монитор“, „13 000 души с увреждания без лични асистенти, 

МТСП търси решение“, 15.01.2020 г.,  https://www.monitor.bg/bg/a/view/13-

000-dushi-s-uvrejdanija-bez-lichni-asistenti-mtsp-tyrsi-reshenie-185867. 

20. Омбудсман на Република България. (2018). Годишен доклад на 

омбудсмана на Република България, Изтеглен от: 

https://www.ombudsman.bg/reports/5014#middleWrapper. 

21. Цанов, В., Шопов, Г., Белева, И., Христосков, Й., Луканова, П. (2012). 

Пазарът на труда и социалната защита в икономическото развитие на 

България (1990-2011): Социалното подпомагане в периодите на 

икономическо развитие след 1990. София: „Марин Дринов“. 

 

 

Иван Георгиев Дечев, докторант, 

катедра „Социални дейности“ 

Педагогически факултет 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“  

 



392 

 

СОЦИАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В БЪЛГАРИЯ ОТ 

ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО 1944 ГОДИНА 

 

Иван С. Иванов 
 

SOCIAL LEGISLATION IN BULGARIA FROM THE LIBERATION 

UNTIL 1944 

 

Ivan S. Ivanov 
 

 
ABSTRACT: The current study reviews and traces historically the establishment of 

social work respectively social legislation in Bulgaria. The purpose is to present the historical 

background of the Bulgarian state on solving social economic problems concerning social 

protection from the Liberation to 1944, as well as some of the reasons for legislation initiation 

from social and legal perspectives. 

 

KEY WORDS: social policy, social legislation, social protection, historical background, 

labor organizations, labor law.  

 

 

Научното изследване на част от историята на социалното законодателство 

е проведено, като се анализират фактите от теорията  и практиката в България  на 

законодателството от социална и юридическа гледни точки. Приемаме, че 

основната причина за създаването на социалното законодателство и през чуждия 

опит са работническите организации. 

Според Брентано още в края на XVIII столетие в Англия спонтанно се 

появяват първите работнически синдикати. Също така спонтанно се пораждат и 

първите "скръствания на ръцете" и стачките, за да се принудят работодателите да 

облекчат трудовите условия. Използвайки политическите си права, а понякога и 

естественото право на бунт, работническите сдружения разширяват своите 

синдикални завоевания чрез натиска върху правителствата и парламентите, което 

е довело до създаването на мощна система на социално законодателсво в някои 

страни, за да се стигне до 1919 г., през която се създава Международната 

организация на труда.  

От направените изследвания на причините и произхода на социалното 

законодателство лесно може да се определи същноста му. А тя е интервенция на 

обществото в отношението на капитала и труда, да се съхрани самото общество. 

Намеса на държавните власти – законодателна, изпълнителна и съдебна, за да се 

запази работническото население от една страна, от неограничената 

експлоатация на работодателите, а от друга, от нищетата и масовите 

заболявания. 

Целите и задачите също се открояват при по-дълбоко вникване в 

изследваната материя: 

- от хигиенна гледна точка социалното законодателство има за задача 

ограничаване на заболяемостта и смъртността и създаване на възможност за 

прилагане на хигиенни норми за живот в интерес на обществото, което е 
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изложено на заразни болести и епидемии, които намират благоприятна почва в 

мизерията на бедните обществени слоеве. 

- от стопанска гледна точка законодателството цели развиване 

работоспособността на главния фактор в производството – работника; 

- от морална и културна гледна точка задачата на тези закони е да 

издигнат етиката в работническото население, е изложено на очевидни 

опасности при тежките трудови и жилищни условия. Да му дадат време и 

материална възможност за културно развитие; 

- от гледна точка на демокрацията това законодателство дава възможност 

на една голяма част от народа да вземе съзнателно и активно участие в 

политическия и обществения живот; 

- от правна гледна точка трудовите закони са едно постепенно, но сигурно 

ограничаване на абсолютната, индивидуална собственост, която е несъвместима 

на със съвременните принципи на демокрация и обществена солидарност. (Илия 

Янулов, Социалната политика в чужбина и в България 1924 г.). “Собствеността, 

тъй твърдо почиваща върху римското право, е всеки момент разклащана от 

интервенционистическия принцип и историята на социалното законодателство 

не е почти нищо друго освен история на постепенното ограничение и 

разчленение на тази абсолютна собственост” (Paul Luis, “Les lois ouvrieres”); 

 - от общочовешка гледна точка социалното законодателство очертава 

пътя на прогрес, мир и благоденствие. Против разрушителните войни били те на 

стопанска или военна почва, които поглъщат безвъзвратно най - голямата част от 

енергията на човечеството; 

Откриваме разделение на три основни периода в историята на социалното 

законодателство в България. (Иван Цачев, ИГДТИОО, V–X,1941г.) 

ПЪРВИ ПЕРИОД: 1905 – 1923 година, който се характеризира със защита 

на женския и детския труд, установяване на максимален работен ден /8 часов 

работен ден и 6 часов нощен труд/ в обществените и частните заведения и 

предприятия, създаване на специална регламентация относно хигиената и 

предпазване от трудови злополуки.  

ВТОРИ ПЕРИОД: 1924 – 1933 година, който се характеризира главно с 

тенденцията към цялостно обхващане на общественото осигуряване /закон за 

обществените осигуровки/ и регламентиране настаняването на работа и 

осигуряване при безработица.  

ТРЕТИ ПЕРИОД: 1934 – 1941 година, през който се създават 

законодателни разпоредби относно уреждане на трудовите отношения между 

работниците и работодателите /наредба закон за трудовия договор/, 

регламентиране на минималната надница чрез колективнo договаряне /наредба 

закон за колективния трудов договор и уреждането на трудовите конфликти/ и 

учредяване на Институт за цялостна организация на общественото осигуряване. 

През този период държавата, чрез своята планомерна намеса за установяване на 

социален мир в страната, е вече инициатор в създаването на социално 

законодателство. 

Интерес представлява изследването на Радоилски, който на базата на 

“Дискусията по периодизацията на българската история“ прави следната 
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класификация, според, която правната регламентация през епохата на 

капитализма се разделя на следните периоди : 

1. Период на първоначално натрупване на капитала /1878г. – 1900г./. 

2. Период на индустриалния капитализъм /1900г. – 1917г./. 

3. Период на прояви на финансовия капитал /1918г. – 1944г./, който се дели 

на съответните подпериоди. 13 

 Първи подпериод – положение на революционна криза /1918г. – 

9.VI.1923г./. 

 Втори подпериод – период на частична стабилизация на капитала 

/1923г. – 1930г./. 

 Трети подпериод - период на стопанска криза /1930г. – 19.V.1934г./. 

 Четвърти подпериод – период на открита монархофашистка диктатура 

и подготовка на втората световна война. /19.V.1934г. – 1.IX.1939г./  

 Пети подпериод на втората световна война /1939г. – 9.IX.1944г./ 

Според Радоилски трудовото право се явява резултат от принудените 

отстъпки на буржоазията, направени поради борбата на работническата класа и 

на упражнения от нея натиск. “Успехите в социалното законодателство се 

дължат на класовата борба на работническата класа под ръководството на 

социалдемокрацията. 14  “Борбата на работническата класа за работническо 

законодателство у нас винаги е била важна задача на българската 

социалдемократическа партия” (Радоилски Л.).  

Трудовото право е непълно, с неясно редактирани текстове, с малки 

санкции, с неорганизиран или умишлено зле организиран контролен апарат за 

преследване на нарушенията по него. Поради това капиталистът е в изгодна 

позиция да плати глобата за нарушение на закона, отколкото да го спази, защото 

печалбата му при нарушаването била много по-голяма отколкото глобата. 

Независимо от това, тези закони са прилагани за кратко време , като при 

известни случаи се е прибягвало до административни мерки, които затрудняват 

приложението на закона. Те са били до голяма степен агитационно средство за 

буржоазните правителства.  

• Период на първоначално натрупване на капитала /1878г. – 1900г./. 

Анализирайки  последствията от Руско - турската освободителна война 

/1877г. – 1878г./, виждаме, че България  не само получава  национална свобода и 

независимост, но и ускорява започналия по-рано процес на западане на 

феодалното земеделие. С това Освободителната война изиграва роля на 

антифеодална, буржоазно - демократична революция. За разлика от 

напредналите капиталистически страни, в които през периода на първоначално 

натрупване на капитала е създадено антитрудово законодателство, 

предназначено да освободи самостоятелните стокопроизводители от 

собствеността върху средствата за производство, у нас такова законодателство не 

е създадено и е нямало нужда да се създава. Младата българска буржоазия си е 

послужила с други средства за пролетаризирането на селяните и занаятчиите. 

Режимът на либерализъм в стопанската политика при задължителната клауза на 

                                                           
1 "Известия на историческия институт на БАН " 1951 г., н. 1 – 2. 
14 Д. Благоев , сп. “Ново време”, 1905г., кн. 5, стр. 330 
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“отворени врата” по Берлинския договор създава пълна възможност за 

безпрепятствена конкуренция на развитите капиталистически страни - това е 

било първото средство за разоряване на селяни и занаятчии. Второто средство 

е било лихварството, което особено зле се отразило върху селяните (лихва от 20 

до 200%). На трето място данъчната политика на държавата, особено с преките 

си данъци, е била така изградена, че съществено е подпомагала освобождаването 

на селяните и занаятчиите от притежаваните от тях средства за производство. 

Под влиянието на тези три фактора голяма част от селяните и занаятчиите се 

пролетаризирали и се създала работническа класа. 15 

 Период на индустриален капитализъм /1900г. – 1917г./ 
През този период, особено до войните, капитализмът е бил във възход. 

Трудовото право възниква при определени стадии на развитие на капитализма 

като продукт на едрата фабрична индустрия. То може да възникне само тогава, 

когато капитализмаът е толкова развит, че от печалбата може да се отдели 

известна част за посрещане разноските по трудовото право, тъй като всяка 

трудово правна разпоредба представлява за капиталиста една разноска, която той 

се стреми всячески да избегне. Този стадий е бил на лице през 1905г., когато е 

бил издаден първият в България трудов закон. Към края на 1904г. нормата на 

принадената стойност за насърчаваните от държавата предприятия е била 

124,71%. 16  Това показва, че капитализма е достигнал до такъв стадий на 

развитие, при който е възможно буржоазията да въведе известни мерки за 

закрила на труда. Едновременно се показва и степента на жестокост на 

експлоатацията на работниците, особено жестока за жените и децата. Налице е 

бил и друг необходим фактор – работническата класа, организирана и бореща се 

за жизнените си права. През 1905г. е имало около 277 000 работници. 17 

Наличноста на тези обективни фактори без участието на работниците не е била 

достатъчна за издаването на трудовите закони.  

  

 Политическата и икономическата борба на работниците води до 

приемането на първия български трудово-правен закон: Закон за женския и 

детския труд в индустриалните заведения, обнародван в “Държавен вестник”, 

брой 68 от 26.III.1905г. Трябва да се отбележи, че в същия брой е обнародван и 

новият закон за насърчаване на местната индустрия, тъй че в буквален смисъл на 

думата може да се каже, че работниците са заплатили направените им отстъпки. 

“Твърде недостатъчна бе закрилата на труда на децата и жените, която този 

закон даде”.18 Това трябва да се има предвид поради факта, че експлоатацията на 

жените и децата е била особено жестока. Но слабата закрила на труда може да се 

обясни, като се вземат предвид мотивите на закона, според който основната 

грижа на държавата е грижата за развитието на българската индустрия. Обсегът 

на приложение е ограничен  – той засяга само индустриалните и занаятчийските 

                                                           
15 Ж. Натан, Иконом. история на България след Освобождението, София, 1938, стр. 41 – 
44, 50 – 55 
16 Ж. Натан, Иконом. история на България след Освобождението, София, 1938, стр.101 
17 Др. Коджейков, Материали по синдикалното движение в България, 3 изд., София, 
1948г.,стр.8,9 
18 В. Коларов, Избрани произведения, т. 1, стр.114 
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заведения, като оставя извън всякаква закрила жените и децата в областта на 

размяната (хотелиерство, гостилници, кръчми и други), селското стопанство и 

домашната индустрия. Определя се минимална възраст по начало 12 години, но с 

редица изключения се допуща работа и на 10-годишни деца, което всъщност е 

било общото правило. Работният ден за децата от 10 до 12 години се определя, 

на 6 часа, от 12 до 15 години – 8 часа, от 15 години нагоре – 10 часа. От това 

правило законът не постановява изключения. От цифрите 19  за 

продължителността на работния ден през 1910 година, когато Законът действа, 

се вижда, че този Закон е бил нарушен в 99% от случаите. Оттук можем да  

съдим за нарушенията на останалите не толкова категорични правила, които са 

били повсеместни и постоянни. Този закон съдържа и някои други защитни 

правила, обаче всички норми са скрепени с твърде слаби санкции за 

нарушаването им при един твърде неефикасен контролен апарат. “Известно е, че 

през шестте години, които се изминаха от създаването на Закона за детския и 

женския труд, властта систематически оставяше отворени всички врати, за да 

могат господарите най - безогледно да тъпчат този Закон и да продължават 

своята безчовечна експлоатация над женския и детски труд. През този шест 

годишен период министерството не намери даже време да изработи 

необходимият правилник за прилагане на Закона, а неговите “титулярни 

инспектори” играеха през всичкото време ролята на тайни съветници и агенти на 

господарите, като ги учеха как най сигурно да заобикалят и нарушават закона.”20 

През този период се приема Еснафският закон /1906/, който според Радоилски е 

антитрудов и цели запазване на дребното занаятчийство, като стоварва тежестите 

си върху гърба на наемните работници – калфи и чираци. Разглежданият закон е 

имал за цел да удари работническите синдикати, като предвижда задължително 

членуване на калфите и чираците в общи организации с господарите, без да имат 

право на глас и участие в управлението. Въвежда  се задължителна еснафска 

книжка, намираща се в работодателя. Под натиск на работниците еснафският 

закон спира да се прилага от 1907г. Антитрудовото законодателство през този 

период е било изразено и в наказателните закони против стачките, без да могат 

стачките да се спрат, понеже причините за тях не престават да съществуват. 

Забраняват се сдруженията на държавните служители. През периода се създават: 

Закон за инспектората по труда от 1907г., Законът за празниците от 1911г., както 

и някои закони, които поставят началото на общественото осигуряване в твърде 

ограничен размер. Към края на Първата световна война, когато общественото 

недоволство достига своят връх, управляващите се принуждават да приемат два 

закона, които имат за цел да намалят поне отчасти това недоволство, които след 

многобройни изменения са били в сила до влизането на Кодекса на труда: 

 Законът за контрол на парните котли и резервоарите от 1917 г., който 

предписва известни мерки за хигиена и безопасност на труда при работата с 

парните котли и който въвежда 11 - часов работен ден;  

 Законът за хигиената и безопасността на труда, също от 1917г., който 

предвижда мерки за хигиенизиране и обезопасяване на производството във 

                                                           
19 Ж. Натан, Икономическа история, стр. 103 
20 Г. Димитров, Съчинения, т. II,стр. 7; В. Коларов, Избрани произведения, т.I,стр. 151 - 155 
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всички отрасли. Той също така въвежда минимална възраст и работен ден 8 часа 

за децата до 16 - годишна възраст и 11 часа за всички останали; 

 Период на прояви на финансовият капитал /1918 – 1944/. 

През този период са налице монополите, господството на финансовия 

капитал, неговото срастване с индустриалния и търговския капитал. Но 

особеностите се състоят в това, че България не изнася капитали, а е обект на 

износ (предимно германски), поради което икономиката  е зависима от 

германската. В същото време има нарастване броя на работниците (през 1921г. – 

426 хиляди, а през 1926г. – 485 хиляди). Това е период на масови стачки – 

железничарската, септемврийското въстание 1923г., налице е борба за трудово 

законодателство.  

Първи подпериод – революционна криза /1918г. – 9.VI.1923г./. 

Този период се характеризира със стопанска криза, за която е способства 

войната. Направени са отстъпки по отношение на трудовото законодателство, 

указ от 1919г. (издаден и по съображения от политическо естество), с който е 

въведен с изменения чл. 18 от Закона за хигиена и безопасност на труда – 

Осемчасовият работен ден. Чрез сключения Ньойски мирен договор България е 

приета за член на Международната организация на труда. През 1918г. е приет 

Законът относно общественото осигуряване на работниците в случаи на болест и 

злополука, който не е цялостно уреден. 

Втори подпериод – частична стабилизация /1923г. – 1930г./. 

От 9 юни 1923г. настъпват промени в политическото състояние на 

страната. Работническият синдикален съюз е закрит, правителството на Цанков 

въвежда Обществено осигуряване, което обхваща социалните рискове: болест, 

злополука, инвалидност, старост, смърт и безработица. Урежда се с два закона от 

1924 г.; 

 Закон за общественото осигуряване ; 

 Закон за настаняване на работа и осигуряване срещу безработица; 

 

Правим изводи, че общественото осигуряване по тези закони е легнало в 

тежест главно на работниците, с така наречената трипартитна система на 

осигурителните вноски – 1/3 плащат работниците, 1/3 работодателите и 1/3 

държавата. Държавата, намираща се постоянно в бюджетни затруднения, никога 

не внася своята част. Работодателите с мъка внасяли своята част, а често пъти не 

само че не внасяли своите вноски, но и прибирали удържаните от работниците 

вноски. На практика фондът се образувал от работническите вноски. И него 

държавата разхищавала чрез отпускането на заеми (на практика несъбираеми) на 

общините. Размерът на обезщетенията и пенсиите поради ограниченията при 

ползването на осигуровките, както и организацията на лечебното дело, са били 

на ниско равнище.  

Трети подпериод - период на стопанска криза /1930г. – 19.V.1934г./. 
Стопанската криза обхваща последната година от управлението на “Сговора” и 

управлението на “Народния блок”. Управлението на Народния блок не 

възстановява демокрацията, както са обещавали в предизборната си агитация. 

Периодът е период на кризи, безработица, стачки (работници от текстилната и 

тютюневата промишленост). В областта на трудовото законодателство няма 
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особени резултати, единствено Закон за пенсиите за произслужено време от 1932 

г., който има кодификационен характер и събира в един закон постановленията 

за пенсиониране по старост на държавните служители.  

Четвърти подпериод – период на открита монархофашистка 

диктатура и подготовка за Втората световна война /19.05.1934г. – 

1.09.1939г./. “Мероприятията на “деветнадесетомайското” правителство в 

областта на вътрешната политика обективно създадоха предпоставките и 

формите, от които се възползва най - черната реакция и дворцово - фашистка 

клика, за да установи открита монархофашистка диктатура в България”.21 Чрез 

преходните кабинети през 1935г. след свалянето на деветомайското правителство 

от края на същата година започва открита фашистка диктатура. През този период 

законадетелните факти в областта на трудовото право са от две различни 

категории, свързани обаче с безуспешните опити на управляващите да създадат 

социална база на диктатурата си. Създават се редица закони относно 

професионалното организиране на трудещите се и работодателите. Това 

законодателство започва още от “деветнадесетомайското” правителство, което 

изхожда от теориите за корпоративно представителство на организираните 

професии на италианския фашизъм. През месец септември 1935г. излиза наредба 

- закон за професионалните организации (Държавен вестник бр. 134 от 

13.09.1934г.). С тази наредба се премахва правото на свободно професионално 

сдружаване, като се предвижда всички професии да образуват задължителни 

професионални сдружения, които имат назначено ръководство и задължителен 

членски внос. Тези професионални организации представляват работещите тези 

професии, независимо от факта дали някои работници от тази професия 

фактически членуват в организацията, или не. Основният резултат от това е бил 

създаването на казионния български работнически съюз, чрез който 

“фашистката” диктатура е привлякла работничеството към себе си, за да осуети 

неговата борба. Втората категория законодателни фактори насочени към същите 

цели, е издаването на Наредба - закон за трудовия договор (Държавен вестник, 

бр. 200 от 5.09.1936г.) и Наредбата - закон за колективния трудов договор и 

уреждане трудовите конфликти (Държавен вестник, бр. 214 от 22.09.1936г.). Тези 

два закона представляват най - крупното постижение на работническото трудово 

законадателство за този период.  

Пети подпериод – период на Втората световна война /1939г. – 1944г./. 
Цялото законодателство през този период е било последователно отнемане 

придобивките на работниците през предшестващите периоди. Първият от тези 

закони е Законът за гражданската мобилизация в (Държавен вестник бр. 100 от 

4.05.1940г.). За цел откриваме осигуряването на предвоенното и военно 

стопанство с кадри и материали, поради частния характер на притежанието на 

средствата за производство. Гражданското мобилизиране се явява всъщност 

закрепостяване на работника към частния работодател, при който работи. 

Неявяването на работа, напускането на работа, неизпълнението на трудовите 

задължения се свързва с наказателни санкции, предвиждащи строг тъмничен 

                                                           
21 В. Червенков, Истинска поука, в.Раб. дело, бр. 206/19.05.1945г. История на България, 
изд. на Историческия институт на БАН, т.II,стр 662. 
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затвор до 15 години, във военно време и смърт. През 1941  г. се преурежда 

професионалният режим със Закона за професионалните организации  

(Държавен вестник, бр. 141 от 1.07.1941г.). 

Основните принципи (според чл. 10), залегнали в този закон, са: 

 - да обединяват лицата от съответните професии в името на държавната 

цялост, на обществената и стопанската солидарност и на професионалните им 

интереси;  

 - да се грижат за възпитанието на членовете си в национален дух и да 

развиват в тях привързаност към държавата и нейните институции;  

През 1941г. (Държавен вестник бр. 95 от 2.05.1941г.) е изменена 

Ннаредбата - закон за колективния трудов договор. Основното изменение на чл. 

6 установява възможност за предсрочно прекратяване на колективния трудов 

договор, ако обстоятелствата са се изменили след влизането му в сила. При 

военновременната обстановка това означава неограничена възможност за 

работодателите да се отказват от поетите чрез колективния трудов договор 

задължения.  

Тогавашното правителство изтъква своята политика на “заковаване на 

цените”, но в същност са осигурени всички възможности и предпоставки за 

повишаването им. Категорично остава само заплатата на работниците и 

служителите, посредством за пръв път създадения надничен блок (60 ПМС от 

30.12.43г. , ДВ, бр. 30 от 9.02.44г., издадено въз основа на чл. 22 и 31 от Закона за 

гражданската мобилизация). Надничният блок установява минимална заплата, 

като отнема възможността тя да бъде колективно договаряна. Така заплатите са 

били “заковани”. Настъпилото силно понижение на реалната стойност на 

работната заплата, поскъпването на живота, намиращо се във връзка с 

инфлацията и спекулата, непрекъснатите протести на работниците принуждават 

правителството, под форма “на грижа за държавата, за прираст на 

населението и за заздравяване на семейството”, да въведе от 1.06.1942г. 

семейна добавка за деца под формата на допълнение към работната заплата. Тази 

добавка е била по размер толкова минимална в сравнение с равнището на цените, 

че изглеждала като подигравка.  

“От краткия преглед на историята на трудовото право в България през 

епохата на капитализма се вижда, че българската работническа класа 

продължително и упорито се е борила за трудово законодателство, че в известни 

исторически периоди тя е достигала значителни резултати, че българската 

буржоазия винаги, след като е правила отстъпки, се е мъчила да ги отнеме или да 

не приложи издадените закони.”22 
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ИНТЕРАКТИВНИ ПРАКТИКИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

Иванка В. Бурова 
 

INTERACTIVE PRACTICES IN ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 

IN JUNIOR HIGH SCHOOL STAGE 

 

Ivanka V. Burova 

 

 
ABSTRACT: The article discusses the possibilities for applying some interactive 

practices in teaching. Emphasis is placed on those practices that can be successfully applied in 

entrepreneurship education in the junior high school stage. An examplary model for creating 

interactive content in the development of role-playing games in education is presented. 

 

KEYWORDS: entrepreneurship, education, role-playing games, interactive practices, 

interactive content. 

 

 

След влизане на България в ЕС националната образователна система 

определя предприемачеството като една от ключовите компетентности за учене 

през целия живот редом с други ключови компетентности – дигитални умения, 

способност за анализиране на информация, медийна грамотност и др. Създадена 

е рамка за предприемаческа компетентност (ENTRECOMP), където 

предприемачеството се дефинира като способност да се действа въз основа на 

възможности и идеи за създаване на стойност за другите – социална, културна 

или финансова, във всяка ситуация: от учебната програма до иновациите на 

работното място, от инициативи на общността до приложно обучение в 

университета.  

EntreComp описва компетенциите – знания, умения и нагласи, които 

правят един човек предприемчив [3]. Рамката  съдържа три области на 

компетентност и общо 15 взаимосвързани и еднакво значими компетентности: 

- В действие: 

Поемане на инициатива; 

Планиране и управление; 

Справяне с несигурност и риск; 

Работа в екип; 

Учене чрез опит. 

- Ресурси: 

Самопознаване и вяра в себе си; 

Мотивация и упоритост; 

Мобилизиране на ресурсите; 

Финансова и икономическа грамотност; 

Мобилизация на другите. 

- Идеи и възможности: 
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Виждане на възможности; 

Креативност; 

Визия; 

Оценка на идеи; 

Етично и устойчиво мислене. 

 

Формирането на предприемаческа грамотност в прогимназиален  етап е 

заложено в обучението по технологии и предприемачество като раздел от 

учебния предмет, а учебната програма е съобразена с приетите рамкови 

компетентности за обучение. От трите основни компетентности и 

взаимосвързаните петнадесет компетентности се забелязва, че освен 

придобиването на знания и умения в тази област на обучението е необходимо да 

се формират и определени качества, което много изследователи в областта на 

предприемачеството определят като първостепенни. Посочените по-горе 

рамкови компетентности са в синхрон с новата образователна парадигма за 

активно участие на ученика в обучението, където централна роля заема 

обучаваният, а учителят насочва обучението в определена посока. Такова 

обучение изисква гъвкав подход при представянето на учебния материал, 

взаимодействие ученик–ученик, учител–ученик и допълнителни взаимодействия 

с налични дигитални технологии. Необходима е групова и екипна работа, работа 

по проекти, при което обучаваните придобиват необходими качества за бъдещата 

им реализация и  социални умения. Възниква необходимост от представяне на 

учебното съдържание като част от взаимодействието между участниците в 

обучението под формата на интерактивни практики. 

Интерактивните практики се тълкуват като начини/форми на съвместни 

дейности на ученици, учители и ресурси, в които те като участници в процеса на 

обучение си взаимодействат един с друг, за да обменят информация, да решават 

проблеми заедно, да симулират/моделират ситуации, да се оценяват един друг, 

да се „потопят” в истинския дух на сътрудничество, да се предоставят 

възможности за себереализация в различни видове учебни дейности, да се 

предоставят възможности за качествено изучаване на учебното съдържание.  

При прилагане на интерактивни практики в обучението по 

предприемачество първоначалната творческа роля при съставяне на 

интерактивните ресурси за обучение се пада на учителя и се базира на неговата 

педагогическа и методологическа подготовка. Учителят разработва урочен план 

под формата на интерактивни упражнения и задачи, при изпълнението на които 

учениците усвояват учебното съдържание. Те се явяват основен компонент на 

интерактивния урок. 

Едни от най-често използваните интерактивни методи в обучението са 

беседите и дискусиите, поради относително свободната им форма на прилагане в 

рамките на учебния материал. За усвояване на специфични знания обаче е 

необходимо по-тясно насочване на процеса на обучение към съответната 

специфика, което изисква разработка и прилагане на по-гъвкави и същевременно 

детайлни интерактивни упражнения и задачи. Такива се явяват ролевите игри, 

където участниците в обучението изпълняват роля на предварително зададени 

персонажи (примерно предприемач, производител, фермер, банков служител и 

др.), а сценарият на играта следва зададени правила. Подготовката на такива 
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интерактивни практики се явява процес, който изисква повече усилия за 

създаването му, но в замяна на това води до допълнително мотивиране на 

участниците в играта,  до преодоляване на стопиращи фактори спрямо 

определено учебно съдържание и преодоляване на евентуално съществуваща 

ниска самооценка на ученика. 

Процесът по създаването на интерактивни упражнения и задачи под 

формата на дидактически игри може да бъде улеснен, ако се използват 

съществуващи методи в игровата индустрия – например нелинейни разклонени 

диалогови системи. При тези диалогови системи участниците в диалога освен 

комуникацията помежду си задават въпроси, като по-нататъшното развитие на 

сценария се развива в едно или друго направление в зависимост от направените 

избори. При прилагане на този подход могат да бъдат отчетени следните 

предимства: 

- Многократно провеждане на играта до проиграване на определен брой 

развития на сценария (вариативно проиграване на отделни части от учебния 

материал); 

- Размяна на ролите на участниците (първоначално всеки персонаж 

получава само тези диалогови материали, характерни за ролята му). 

За осигуряване на по-добра симулация на действителността в диалозите 

могат да бъдат включени и елементи на случаен избор (интерактивни елементи) 

– теглене на жребии, хвърляне на зарове. Като интерактивни елементи могат да 

бъдат представени и различни представени казуси, след решаването на които се 

преминава към определена сюжетна линия. В класната стая такива елементи 

могат да бъдат предварително изготвени задания, представени на определен 

носител на информация. За носители на информация могат да бъдат използвани 

различни източници – от разпечатани на хартия задачи, част от учебен материал 

(учебник или учебна тетрадка) до дигитални устройства като смартфони, 

таблети, лаптопи и др. В ИТ игровата индустрия често се използва т.н. игра в 

играта (известна като мини игра) – това обикновено е симулация на дигитално 

устройство, на екрана на което се зарежда задача, която играчът трябва да реши, 

за да продължи развитието на игровото ниво (извършване на изчисления за 

намиране на код за изход; решаване на казус, разрешаване на симулиран ребус, 

подреждане на пъзел и др.) Такива практики могат да бъдат използвани и в 

класната стая, като мини играта не се симулира, а се изпълнява директно на 

налично дигитално устройство – например съставяне на бизнес план, пресмятане 

на приходи и разходи, задачи, свързани с формирането на семеен бюджет или 

започване на малък бизнес. Представени като игра в играта, учебните задачи за 

решаване се възприемат като предизвикателство и се явяват основа за 

допълнителна мотивация.  

 

 

 

 

 

 

 

 



404 

 

 
 

 



405 

 

От представения досега материал следва, че процесът по създаване на 

ролеви игри за обучението е трудоемък, необходима е предварителна 

педагогическа и методологическа практика, както и фантазия на авторите. С цел 

улесняване създаването на интерактивно съдържание за ролева игра, на диаграма 

1 е представен базов примерен модел по създаване на такова съдържание.  

Моделът представя пет вида игрови сценарии: 

- по зададени роли; 

- с полузададени роли; 

- разработен от участниците; 

- импровизационен, 

като най-подробно процесът по създаване на интерактивното съдържание е 

представен за сценарий с предварително зададени роли, където изготвянето на 

учебния материал се извършва от учителя. Акцент е поставен и върху сценарий с 

полузададени роли, при който сценарият и интерактивните елементи се 

разработват от учителя, а диалоговите форми се импровизират от участниците в 

играта. 

За улеснено създаване на нелинейни диалози за урочни фрагменти може да 

се използва специализиран за целта софтуер от типа „диалогово дърво“ (Фигура 

1), а след това диалоговото съдържание да се експортира в подходящ за 

разпечатване текстови формат, след което се изготвят ролеви карти за 

персонажите. Едно от предимствата на този метод се състои в това, че моделът 

на създадените интерактивни задачи е съвместим с диалоговите модели, 

използвани в игровата индустрия и може да послужи като готово дидактическо 

съдържание за дигиталната му реализация от софтуерни специалисти. 

 

 
Фигура 1. 

 

Може да бъде използван и обикновен текстов редактор или електронна 

таблица, но при разработката създателят на интерактивното съдържание 

вероятно ще бъде затруднен с общия поглед върху сценария и изгражданата 

логика.  

Учебният предмет „Технологии и предприемачество“  в прогимназиален 

етап и е в структурата на общообразователната подготовка. Обучението по този 
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предмет продължава изграждането на основите на технологичната грамотност и 

уменията за организираност, инициативност и предприемчивост. Чрез учебното 

съдържание се реализират ключовите компетентности за учене през целия 

живот.  

Включените теми в учебното съдържание, свързани с предприемачеството, 

водят до разширяване и задълбочаване на знанията и усъвършенстване на 

уменията на учениците. Те трябва да разберат, че всяка  една дейност трябва да 

бъде проучена, организирана и планирана  предварително и осъществена в 

условията на сътрудничество и  екипност. Учениците трябва добре да познават 

основните форми на икономическата дейност – производство, търговия и услуги, 

разпознаване по основните им белези на доходи и разходи и елементите на 

личния бюджет. 

Като се има предвид, че  икономическата грамотност включва знания и 

умения за дома, технологиите, икономиката, предприемачеството и отношението 

към тях, умения за решаване на икономически проблеми в бита, умения, 

свързани с изграждането на технологична прецизност и дисциплинираност, 

трябва да се разбере важността на този вид знания, умения и компетенции за 

подготовката на младото поколение за живота. Прилагането на различни задачи 

в тези раздели дават възможност да се усъвършенстват уменията на учениците за 

работа в екип. Те могат да аргументират различни начини за разпределението на 

работата в екипа и между отделните членове. 
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СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИ МОДЕЛ ЗА НЕФОРМАЛНО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА И МЛАДИ ХОРА ОТ УЯЗВИМИ 

ОБЩНОСТИ 

 

Илиян С. Ризов 

 

A SOCIAL-PEDAGOGICAL MODEL FOR NON-FORMAL 

EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FROM 

VULNERABLE COMMUNITIES 

 

Iliyan S. Rizov 
 

 
ABSTRACT: The report presents a social-pedagogical model for working with children 

and young people from vulnerable communities, which has been developing for more than 10 

years in the municipality of Varna ("Maksuda"). This model seeks a solution to the problem of 

difficult access of marginalized groups to non-formal education, aimed at the development of 

personal and social skills and prevention of risky behavior. Specific activities and results of the 

evaluation of the work model are presented, which show possible ways to support the process of 

integration of children and young people from the Roma- ghettos. 

 

KEYWORDS: children and young people from vulnerable communities; a social-

pedagogical work; non-formal education; mobile workers; field work; development of personal 

and social skills; prevention of risky behavior 

 
  

Този доклад е изработен във връзка с изпълнението на вътрешноуниверситетски 

проект на тема: „Експериментиране на иновативни образователни технологии“ 

(Договор №РД 08 - 127 от 04.02.2020г.), финансиран от фонд „Научни изследвания“. 

 

 

1. Описание на социално-педагогическия модел 
Моделът е разработен и реализиран в процеса на работа с деца и младежи 

във Варна („Максуда“) през периода 2008−2020г. 

Идеята на социално-педагогическия модел за работа с деца и младежи е да 

се предложи силно адаптивен процес спрямо индивидуалните, груповите и 

общностните нужди в конкретната ситуация. Работа с деца и млади хора от 

уязвими общности предполага реализирането на цели, свързани с подобряване на 

житейската им ситуация, чрез постигането на определени знания, умения, 

нагласи, водещи до разширяване на възможностите им за вземане на решения, 

предприемане на нови избори и разрешаване на проблеми.  

В съответствие с Концепцията за мобилна работа с юноши [Шпехт, В: 

2007] приложеният модел е система от дейности, които се осъществяват в 

рамките на четирите взаимосвързани форми: работа на терен, работа с групи, 

работа с индивидуален случай, работа с местната  общност. 

1) Работа на терен. Осъществява се от вътрешни за общността мобилни 

работници. Те са свързани социално и културно с общността, в която работят. 



408 

 

Например живеят в същия квартал, където работят, имат общ етнически, социален 

произход. В някои случаи това са хора, които са имали рисково поведение (наркомании, 

асоциално поведение и др.), от което трайно са се отказали, и в настоящия момент 

работят с хора и групи за превенция на рисковото поведение.  

Екипът от мобилни работници включва две поколения − „младши“ и „старши“ 

мобилни работници, подкрепяни от социални работници, психолози, педагози и други 

специалисти.  
Работа на терен е насочена както към изграждане на контакти и тяхното 

поддържане, така и към непрекъснато задълбочаване и актуализиране на знанията за 

житейската ситуация и социалната среда на целевата група.  

Чрез редовно провеждана работа на терен мобилните работници създават 

необходимата близост с младите хора, които сами трябва да преценят могат ли да 

изградят доверителна и постоянна връзка с мобилните работници и да решат дали да 

се обърнат към тях за консултация и помощ.  
Успешно проведената работа на терен осигурява на мобилните работници 

внедряване, насочено към конкретната общност, а от друга страна, тя осигурява на 

младите хора достъп до конкретни услуги, от които се нуждаят, както и възможност 

да се възползват от предложения, които биха били интересни за тях.  

Едно от предложенията по време на работата на терен, което отправят 

мобилните работници, е свързано с възможността младите хора да посещават 

младежкия клуб, който функционира като част от модела на работа. Това е 

нископрагов център, който се посещава свободно от младите хора както индивидуално, 

така и групово. В него младите хора могат да се срещат и самостоятелно да 

организират свои дейности. Там те се срещат с мобилните работници и биха могли да 

получават от тях информация, консултации, обучения и различни предложения за 

свободното време. Клубът е място, в което неформални групи или индивиди могат да се 

чувстват сигурни, защитени и подкрепени, когато имат нужда. Необходимо е да се 

сведат до минимум всички условия и бариери, които могат да попречат за създаването 

на постоянен контакт или да попречат на групата да се възползва от предложенията 

за помощ. 

2) Работа с групи. Мобилните работници се интересуват както от всеки млад 

човек, чиито живот протича основно на улицата, така и от съществуващите местни 

неформални групи.  

Като се основаваме на разбирането, че неформалните групи предлагат на 

младите хора среда и възможности за индивидуално развитие, мобилните работници 

подпомагат тези групи по различни начини. На първо място като предлагат подходящи 

места за срещи на младите хора и за провеждане на различни дейности. Тази 

своеобразна логистика от страна на мобилните работници постепенно се развива във 

взаимодействие с групите, което разкрива по-богати възможности за подкрепа на 

нейните членове. Вместо да поучават младите хора, мобилните работници предлагат 

възможности (място, срещи) и при необходимост оказват подкрепа (ако бъде 

потърсена) на групата или на неин член.  

Факторът време е основен в работата с групи. Необходимо е достатъчно време 

(месеци, година или повече), през което мобилните работници да изграждат 

доверителни отношения, докато се премине към етап, в който пред групите се 

появяват нови перспективи за действие, като им се предоставят възможности за 

развитие на социалните умения и вътрешно-груповите взаимодействия. Мобилните 

работници помагат на групите да идентифицират своите нужди и да изготвят 

алтернативни предложения за дейности, които представляват „функционални 

еквиваленти” [Шпехт, В., 2007:102], заместващи девиантното им поведение.  

Предложенията могат да идват както от групите, така и от мобилните работници. 
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Задължително е участието и самоорганизирането на младите хора в тях. Това 

могат да бъдат: спортни дейности, излети, кратки екскурзии, празнуване по 

конкретни поводи, отбелязване на важни събития, тематични дни, провеждане на 

тематични срещи, дискусии, обучения (тренинги) и други дейности, насочени 

към преживяванията на групата. 

Фокусирането върху преживяванията на групата е важна стратегия в 

мобилната работа, която осигурява развитие на базови социални и личностни 

умения на младите хора.  

Заедно с дейностите, в контекста на свободното време и преживяванията на 

групата, мобилната работа предлага много възможности за разработване на местни 

инициативи за удовлетворяване на други специфични нужди на младите хора, свързани с 

тяхното бъдеще – учене, работа, създаване на семейство. Този процес е подпомаган от 

мобилните работници в качеството им на информатори, консултанти и 

фасилитатори.  
Системната работата с неформални групи може по необходимост да постави 

мобилните работници и в ролята на посредници (медиатори) при възникването на 

проблеми и конфликти както в самите групи, така и между самите групи, или между 

групите, местното население и институциите.  

Продължителната мобилна работа с неформални групи може да доведе до 

качествени изменения в самите групи като естествен ефект от подобрените умения на 

нейните членове − да се изслушват, да обсъждат възникнали проблеми, заедно да 

вземат решения. При това промените в групата в по-голяма степен следват своя 

собствена динамика, с водещата роля на нейните членове. Ролята на мобилните 

работници е да бъдат подкрепящи по отношение на задоволяването на интересите на 

групата (ако не противоречат на нечии права) и в никакъв случай не могат да се 

държат като хора, принадлежащи на институции, императивно изискващи промяна на 

групите, с които работят.  

3) Работа с индивидуален случай. Работата с индивидуален случай често 

възниква в процеса на работа на терен и при обсъждане на груповите предложения. 

Може да започне от възникнал въпрос по време на контакт на терен, да продължи 

постепенно в интензивно консултиране и да се достигне до изработване на конкретни 

планове за промяна.  
В повечето случаи мобилните работници достигат до конкретни млади хора чрез 

техните групи и в тяхната среда, но са възможни и други пътища за достигане до 

индивидуални случаи. Има примери за работа с млади хора, които не са интегрирани в 

конкретна група, в процес на ориентиране са, пребивават в по-големи референтни групи 

с висока динамика. Възможно е мобилните работници да достигат до конкретни млади 

хора случайно, по различни поводи или чрез провеждането на т.нар. домашен аутрич. С 

течение на времето, заради доверието на общността към мобилните работници и 

заради тяхната компетентност, те могат да се превърнат в ключови за общността 

хора, и да бъдат търсени от млади хора които до този момент не са имали контакти с 

тях. 

Мобилните работници оказват подкрепа за разрешаване на индивидуални 

проблеми, които младите хора искат да решат съвместно с тях. Това включва 

консултиране, насочване, придружаване и посредничество. Формата и структурата на 

това подпомагане във всеки индивидуален случай е различна, няма точно определен ред, 

по който трябва да се работи.  

Разнообразието от случаи и начини за оказване на подкрепа на младите 

хора е неизчерпаемо, така както са различни и специфични проблемите, които 

хората решават: от търсенето на работа и отказването от зависимост (или от 
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друго рисково поведение) до преодоляване на загуба, раздяла; скъсване с 

обкръжението; „започване на живота отначало”. Понякога индивидуалната 

промяна заразяващо води до промени и на други членове на групата, и в крайна 

сметка – до промяна на цялата група.  

4) Работа с местната  общност. Мобилната работата с деца и младежи 

(особено чрез функционирането на клуба) бързо става факт в местната общност, 

който не може да остане незабелязан от хора и институции с различно отношение към 

този начин на работа. Не само заради любопитството на околните, породено от 

безпокойство или интерес, но и заради това, че мобилната работа се извършва в среда, 

която може да бъде подкрепяща или възпрепятстваща работата с млади хора, е 

необходимо да се работи за изграждане на доверие и добри взаимодействия между 

младите хора и останалите части от общността.  

Работата с общността представлява не само една от четирите форми за 

работа, но чрез нея социално-педагогическият модел придобива цялостен, 

завършен вид. Защото работата с общността има за цел да позитивира 

обществените нагласи по отношение на младите хора и на начина, по който се 

работи с тях.  

Работата с местната общност има най-различни проявления, но във всички 

случаи това са дейности, инициирани и извършвани от младите хора с 

подкрепата на мобилните работници. Първоначално тези дейности могат да 

бъдат кратки кампании, чрез които младите хора искат да съобщят нещо на 

своите връстници и/или на възрастните, или кампания за подкрепа на дете, 

възрастен или семейство в беда. В такива ситуации случайността и готовността 

на младите хора за подкрепа и взаимодействие си дават среща, след което те 

стават още по-готови за следващи предизвикателства, които имат по-сложна 

организация и по-дълготраен ефект.  
Провеждането на информационни кампании за превенция на рисковото поведение 

(наркомании, ХИВ, сексуална експлоатация, трафик на хора с цел трудова 

експлоатация и др.) чрез повишаване информираността на населението и намаляване на 

предразсъдъците им също може да бъде част от мобилната работа с общността.  

Работа с местната общност се провежда и в случаите, когато младите хора се 

нуждаят от подкрепа, за да разрешат проблеми, които те имат със своята 

непосредствената среда, в която живеят. Мобилните работници и младите хора 

участват в изграждането на мрежи от заинтересовани страни: институции, 

организации, обществени съвети и други органи на самоуправление на местно равнище, 

за да могат да подобрят ситуацията на младите хора в общността. Мобилните 

работници поддържат контакти с всички важни за младите хора институции и 

организации, стремят се да посредничат за разрешаване на конфликтите, които 

младите хора имат с институциите (например полиция, община и др.) или с 

гражданите. Като резултати от тази дейност мобилните работници могат да 

осигурят достъп на младежите до важни ресурси. Например: до социални служби,  

центрове за консултиране на наркозависими (дроп-ин центрове), културни, 

образователни и медицински центрове, центрове за професионално ориентиране, 

спортни съоръжения и др.  

Представеният социално-педагогически модел на работа е оценен от 

гледна точка на неговия ефект на въздействие върху житейската ситуация, 

личностните и социални умения и равнището на рисково поведение на деца и 

младежи, включени в процес на взаимодействие с мобилните работници.  
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2.  Ефект на въздействие на модела на работа с деца и млади хора във 

Варна („Максуда”) 

2.1. Методология на изследването 

Изследването има за цел да установи ефекта на въздействие на модела на 

работа върху житейската ситуация, личностните, социалните умения и 

равнището на рисково поведение на деца и млади хора, включени в процес на 

взаимодействие с мобилните работници.   

Изследването е насочено към две групи: (1) деца и млади хора, които са 

били обхванати от социално-педагогическия модел на работа в предходен период 

преди провеждане на изследването; (2) деца и млади хора, които са обхванати от 

социално-педагогическия модел на работа по време на провеждане на 

изследването.  

За да се установи наличието или липсата на трайни тенденции в 

поведението на изследваните, е възприето, че двете групи млади хора трябва да 

са били включени в процеса на работа не по-малко от една година, а за първата 

група изследването трябва да е проведено поне една година, след като лицето е 

прекратило контактите си с мобилните работници. Смята се, че това е достатъчен 

период изследваното лице да е в състояние обективно да оцени дали са 

настъпили промени в неговия живот и доколко те имат отношение към социално-

педагогическия модел на работа, в който са били включени.  

Методологията на изследването включва оценяване на основата на 

комбинация от качествени и количествени критерии. 

Общият брой на изследваните лица е 46. Средната им възраст е 18г. 

Техният подбор е извършен на случаен принцип. С първата група са проведени 

14 стандартизирани интервюта. С втората група е проведено анкетното 

проучване. Анкетните карти са разработени така, че да включват 

стандартизирани отговори, но също така дават възможност за свободно 

отговаряне на въпроси, върху които допълнително се провеждат кратки (20−30 

минути) интервюта. Интервюирането се налага и поради факта, че част от 

изследваните лица не владеят добре български език, както и заради това, че този 

метод разкрива повече значения на казаното и повече личностен смисъл.  

 

2.2. Резултати от качественото оценяване 

Интервюираните лица посочват редица трудности, пред които са били 

изправени преди да започнат да се срещат с мобилните работници и да 

посещават младежкия клуб. Най-често срещани трудности, според обобщението 

на резултатите от проведените интервюта, са: липса на ориентация за бъдещето и 

чувство на изолираност; липса на подкрепа от околните; проблеми в училище 

(включително отпадане от училище); проблеми с родителите; проблеми между 

партньорите в младото семейство; агресивни нагласи; престъпно поведение; 

употреба на наркотици и др. 

От гледна точка на младите хора, в резултат на техните срещи с мобилните 

работници и участието им в младежкия клуб, са настъпилите някои положителни 

промени в живота им. Илюстрация за това е изказването на един младеж, 

посещавал 3 години клуба в „Максуда”: 
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„Тук всеки има някакви проблеми, но ако не бяха хората от клуба – по-

младите и по-старите, сега щях да се мотая някъде и нямаше да знам какво да 

правя. Те обръщат внимание на всеки, всеки е важен за тях и му помагат с 

нещо. Ето аз например се научих да чета и пиша, и сега не ме е срам от 

приятелката ми.” (Исмаил) 

 

От всички отзиви на интервюираните става ясно, че главното, което 

получават от мобилните работници е доверието, изградено с тях. Отношенията 

им с мобилните работници, според тях, се характеризират със стабилност, 

доверителност и надеждност в контактите. Мобилните работници, са 

ориентирани към техните лични проблеми и преживявания, системно проявяват 

готовност да оказват подкрепа на нуждаещите се. Отбелязват се факти, които 

свидетелстват, че мобилните работници остават партньори на младите хора, дори 

след като те са преустановили редовните посещения на клуба и контактите с тях.  

Друго постижение в очите на младите хора е възможността да имат свое 

място (клуб) и да се срещат там със своите приятели. Възможността да се 

запознават с нови хора и да изграждат отношения на добронамереност с млади 

хора от други части на квартала, и дори с млади хора извън квартала, е един от 

най-често споменаваните аргументи. Ето част от едно признание на момче, което 

рядко напуска територията на „Максуда”: 

 

„Знам, че българите са расисти. И никога не съм мислил, че ще имам 

приятели от тях, с които мога да говоря и да им имам доверие.”(Ахмед) 

 

Осмислянето на свободното време по нов начин, изборът на предложения 

за свободното време, липсата на натиск към младите хора да се държат по 

определен начин, който непременно ще се хареса на мобилните работници, се 

отбелязват също като достойнства в работата с тях. Възможността да могат да 

избират и да вземат решения особено много се харесва на интервюираните. 

 

„Тук никой не ни принуждава за нещо. Правим това, което решим. .. Е, 

имаме си и правила… не е съвсем свободно, но никой не се обижда от това. Така 

сме се разбрали.” (Кадир) 

 

От изказванията на децата и младите хора, които посещават клуба, е 

очевидно, че това е нископрагово място, достъпно за всички, но начинът, по 

който се използва, се договаря предварително. Тази среда стимулира развитието 

на социални умения, които се пренасят и по отношение на реализирането на 

други дейности в групите, когато са извън клуба.  

Контент-анализът на получените отговори от втората група млади хора 

позволява да се откроят няколко ключови области (категории), които са 

представени в следната таблица: 
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Таблица №1. 

Въпроси  

Съдържателни 

области (категории) в 

отговорите на 

интервюираните лица 

Примерни коментари на младежите 

Част I: Промяна на поведението  

1.  

Какво 

ново 

научих? 

1.1. Междуличностни 

отношения с 

връстници, приятели  

„Осъзнах колко е важна връзката ми с 

приятелите.” 

1.2. Рисково поведение: 

наркотици, ХИВ, 

трафик на хора, агресия 

„Научих се да не се бия, да не псувам, да 

не използвам наркотици и алкохол.”; 

„Научих за трафика на хора, за 

работата на полицията.” 

 1.3. Грамотност, учене, 

училище 

„Научих се да чета и  пиша.”; 

„Много неща научих, като това, че 

училището е много важно нещо…” 

1.4. Социални умения „Научих, че е важно да имаш добри 

приятели, научих се да не се карам с 

тях.”; 

„Научих много игри, които не знаех, че 

ги има.” 

2.  

От какво 

се 

отказах? 

2.1. Референтни групи, 

взаимодействия с 

приятели и връстници 

„Спрях да се движа с хора, които ми 

действат лошо.”; 

„Спрях да се събирам с лоши компании, 

мога да преценявам риска.” 

2.2. Девиантно 

поведение: кражби, 

рушене и др. 

„Отказах се да крада чужди вещи, без 

да знам за какво.”; „Отказах се от 

някои лоши навици, като чупене на 

прозорци.” 

2.3. Организация на 

времето 

„Спрях да се шляя по цял ден в махалата, 

без да правя нещо.” 

3.  

Какво 

ново 

започнах 

да правя?  

 

3.1. Учене, училище, 

грамотност 

„Записах се да уча в „Отец Паисий.”; 

„Завърших средното си образование, 

изкарах курсовете за шофьор.”;  

„Започнах да наблягам на ученето, имам 

по-добро държание в училище.” 

 3.2. Взаимодействие с 

връстници и приятели  

„Започнах да уважавам и подкрепям 

приятелите си.” 

3.3. Социални умения „Станах по-внимателен с хората, 

започнах да се включвам в дейности и да 

бъда по-дълго време с мобилните 

работници.” 

3.4. Свободно време „Започнах да си планирам свободното 

време.” 

3.5. Спорт „Започнах по-активно да спортувам.” 
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3.6. Работа „Убедих се, че по-добре е да си намирам 

работа, отколкото да търся други 

начини да печеля.”  

3.7. Религия „Започнах да ходя на джамия, 

благодарение на това, че вече мога да 

чета.” 

Част II: Фактори за настъпилите промени в поведението 

4. Ако има 

промяна с 

мен, на 

какво 

най-много 

се дължи?  

 

4.1. Срещите с 

мобилните работници, 

посещения в клуба 

„Дължи се на честите ми посещения в 

клубчето, където говорим за проблеми и 

по какъв начин да ги решаваме; „Дължи 

се на интересните разговори, в които 

участвам.” 

 4.2. Взаимодействие с 

връстници и приятели 

„Запознах се с младежи, които 

спортуват и покрай тях и аз се 

промених.”;  

„Дължи се на честите ми срещи с 

останалите младежи.” 

Част III: Бъдещи планове 

5. Какво 

очаквам и 

на какво 

се 

надявам?  

 

5.1. Подкрепа от 

мобилните работници 

и младежите, 

посещаващи клуба, по 

отношение на: учене, 

образование, хоби 

„Да направя хаос музика, да ме научат 

на тая програма.”; 

„Да продължа да уча, в клубчето хората 

да ми помагат за уроците.” 

5.2. Запазване на 

добрите 

взаимоотношения и 

приятелства  

„Да се запази приятелството ми с 

младежите от клубчето и да се запазят 

добрите ни отношения.” 

5.3. Нови запознанства 

в клуба, привличане на 

нови хора 

„Надявам се малките момичета от 

махалата да осъзнаят нуждата от 

клуба и да го посещават.” 

5.4. Забавления през 

свободното време 

„Надявам се повече да се забавляваме, 

като излизаме на кино, в морската 

градина.” 

5.5. Продължаване на 

постигнатите лични 

промени: учене, 

образование, свободно 

време 

„Искам да продължа образованието си и 

да се срещаме и занапред.” 
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 5.6. Очаквания, 

свързани с бъдещето на 

мобилната работа: 

развитие,  

доброволчество, 

бъдеща реализация на 

младежите като 

мобилни работници 

„Искам занапред да стана част от 

екипа; да се срещам с нови хора и да 

помагам в клубчето; да има повече 

клубове и по-големи, за да можем да се 

събираме повече младежи.” 

6. Кой би 

могъл да 

ми 

помогне?  

 

6.1. Мобилни 

работници и 

специалисти 

„Могат да ми помогнат всички 

работещи в клубчето.” 

6.2. Младежите, които 

посещават клуба 

„Може да ми помогне един приятел, 

който идва в клубчето”; „Правилните 

хора и специалистите, които идват в 

клуба, могат да ми помогнат”.; „Могат 

да ми помогнат хората от клуба и 

новите приятели, които намирам там.” 

6.3. Собствени 

личностни ресурси 

„Моето участие в клуба и желанието 

ми.” 

 

Съдържанието на част I от Таблица №1 представя разнообразна палитра от 

ефекти, върху които рефлектират младите хора, описвайки промените на своето 

поведение. Промяната на собственото поведение те виждат в по-добрата си 

информираност по отношение на посочените в таблицата области, както и в 

предприемането на важни решения за отказ от определено поведение и 

продължаване на промените, свързани с подобряване на социалните уменията на 

личността.  

Съдържанието на част II от таблицата показва, че интервюираните 

определят два основни фактора, влияещи върху промяната на тяхното поведение. 

От една страна, това са срещите с мобилните работници и посещенията в клуба, а 

от друга страна, това са самите взаимодействия на младите хора с техните 

връстници и приятели. Изтъкването на втория фактор за личностни промени 

свидетелства за това, че моделът на работа оправдано разчита на развитието на 

вътрешногруповите и междуличностни взаимодействия сред младите хора. 

Бъдещите планове (част III от Таблица №1) се свързват с продължаване на  

контактите и взаимодействията с мобилните работници (в и извън клуба), 

очаквани бъдещи позитивни промени за подобряване на житейската ситуация и 

очаквания, насочени към развитие на модела на работа в квартала. Младите хора 

отбелязват, че за всичко това ще продължат да разчитат на мобилните 

работници, на своите приятели и връстници и, разбира се, на себе си. 

 

2.3. Резултати от количественото оценяване 

Предварително посочените твърдения в анкетната карта за втората група 

изследвани лица са свързани с промени, настъпили в живота им. Сред тях могат 

да се разграничат две равнища на изказвания: експлицитно, показващо явно 

изразени ефекти, свързани повече с ежедневните умения, и имплицитно, 
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разкриващо неявно изразени ефекти, които се отнасят до вътрешните за 

личността аспекти на развитие. 

По отношение на имплицитните ефекти, на първо място прави 

впечатление, че висок процент (75%) от запитаните декларират промяна в своето 

самочувствие, увереност. Тъй като повишаването на личностната увереност е 

резултат от разнообразни фактори и има комплексен характер, разбираемо е, че 

тя е свързана с други личностни постижения. Например нарастващата увереност 

може да е свързана с повишаване на личностната удовлетвореност и позитивна 

самооценка след стабилизиране на отношенията с околните или след успешно 

завръщане в училище, намиране на работа и др., които от своя страна, също 

могат да бъдат постижения на личността, свързани с модела на работа, в който са 

включени. Повишаване на личностната увереност е съвкупен продукт, който е 

изключително важен за личността, защото гарантира цялостно (чрез външни и 

вътрешни ефекти) удовлетворително самовъзприемане, способност за вземане на 

решения и продължаване на процеса на развитие на личността. Безспорно, 

увереността е субективно преживяване, най-тясно свързано със способността на 

личността да се чувства добре, да изпитва радост, да има оптимистични нагласи 

и да бъде щастлива. 

 

Диаграма №1. Устойчиви ефекти при описание на собственото поведение 

(имплицитен контекст) 

 

 
 

 

Подобрените отношения с околните (връстници, приятели и родители) се 

открояват сред най-важните ефекти от модела на работа според изследваните 

лица. Очевидно, удовлетворявайки потребностите си от общуване и развивайки 

социални умения, младите хора преоценяват своите контакти и преструктурират 

взаимоотношенията си. Ето какво признават момиче и момче: 
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„Осъзнах каква връзка имам с приятеля си, който е възнамерявал да ме 

проституира.”(Анка) 

„Спрях да се движа с хора, които ми влияят лошо.” (Илия) 

 

В потвърждение на казаното 53% от запитаните са отбелязали, че вече по-

малко се доверяват на хора, които им отправят предложения, за които нямат 

достатъчно информация. 

По отношение на експлицитните ефекти, 91% от изследваните лица 

посочват, че сега по-добре прекарват свободното си време. Въпреки отсъствието 

на системна образователна работа по тема, свързана с управление на личните 

финанси, 44% от запитаните посочват, че имат положителна промяна в начина, 

по който изразходват своите средства. Този ефект е следствие на по-доброто 

планиране на свободното време и намаляване на рисковото поведение, за което 

свидетелстват: повишеното внимание към собственото здраве (38% от 

запитаните); преодоляване на проблеми, свързани с отпадането от училище 

(31%); завръщане в училище (22%); преустановяване на проблеми с полицията и 

други органи (16%); намиране на работа (13%); преодоляване на проблеми със 

зависимости (9%). Посочените проценти по отношение на някои от показателите 

не са високи, но трябва да се има предвид, че те са спрямо общия брой на 

запитаните млади хора, част от които не са преодолели посочените проблеми, 

защото не са ги имали. По отношение на тези, които са заявили, че вече нямат 

проблеми с полицията, наблюденията показват, че посочената част представлява 

приблизително една трета от броя на младите хора, които преди това са имали 

проблеми с полицията. 

 

 

Диаграма №2. Устойчиви ефекти при описание на собственото поведение  

(експлицитен контекст) 
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Заключение 

Съществуват множество емпирични изследвания, които доказват 

ефективността на различни социално-педагогически модели за работа с деца и 

младежи от уязвими групи [Виж например: 2, 3, 4]. Това обаче не обезсмисля 

въпроса с какво най-много въздейства всеки предложен модел в конкретния 

случай на приложение. Той е важен от гледна точка на осигуряване на 

качеството на социално-педагогическата работа и нейното развитие.  

Анализът на частично представените тук количествени и качествени данни 

показва, че моделът на работа, приложен в „Максуда”, предлага на първо място 

две важни за младите хора възможности: (1) безпроблемен достъп (нисък праг) 

за взаимодействие с мобилните работници; (2) постигане на доверителни 

отношения между младите хора и мобилните работници. Това са същевременно 

и двете най-съществени характеристики на модела – достъп и доверие, които 

осигуряват условия за неформалното образование на младите хора от уязвими 

общности. 

Данните от проучването насочват към изводи, които се отнасят до 

развитието на социално-педагогическия модел на работа в „Максуда”. Очевидно 

е, че той се е превърнал в дългосрочно и придвидимо предложение към децата и 

младите хора от квартала. Този вид алтернативна работа с „труднодостижимите” 

вече е част от социалната инфраструктура в квартала. Тя има характера на 

системна професионална дейност, която се организира, мониторира, супервизира 

и ресурсно се развива с подкрепата на множество специалисти. 

В професионално отношение социално-педагогическата работа в 

„Максуда” се развива като интегративна подкрепа на децата и младите хора, 

ориентирана към личния им живот и оставаща на разположение в социалното им 

пространство. 
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ABSTRACT:  The reality in many school organizations, and perhaps in most of 

them, is that the functions associated with Strategic human resource management are 

not being applied in the most efficient way. That is why the purpose of this report is to 

point out the main reasons defining the necessity of its use in schools and also to note 

the main elements of Strategic human resource management applied in the system of 

Bulgarian school education. 
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1. Необходимост от стретегическо управление на човешките ресурси в 

училищните организации  

Концепцията за стратегическото  управление на човешките ресурси 

(СУЧР) възниква в САЩ скоро след развитието на концепцията за управлението 

на човешките ресурси (УЧР) през 80-те години на миналия век. Оттогава тя 

придобива широко международно признание и привлича вниманието на 

изследователи от целия свят. След 90-те години на  XX-ти век СУЧР започва да 

се развива интензивно и се превръща в едно от най-важните направления на 

УЧР, което чрез практиките си улеснява прилагането на ефективни политики в 

областта на човешките ресурси, за да отговори на изискванията на служителите, 

като същевременно допринася за постигането на организационните цели. 

СУЧР в съвременното училище като специфична социална институция  с 

идеална цел и като особен обект на управление, придобива все по-голямо 

значение в условията на непрекъснато развиващото се общество, основано на 

знанията и в резултат на процеси като глобализация, иновации, технологичен 

напредък, автономност, децентрализация, конкуренция на пазара на 

образователни услуги. Ето защо необходимостта от прилагане на 

Стратегическото управление на човешките ресурси в училищните организации 

се признава все повече през последните години. И това е така, тъй като СУЧР 

притежава сериозен потенциал за увеличаване на образователните резултати на 

учениците чрез засиленото участие, мотивация на учителите, а оттам и за 

ефективното постигане на стратегическите училищни цели. 

Няколко са основните причини, поради които училищата следва да 

прилагат СУЧР. Първата от тях е свързана със съвременната външна среда на 

функциониране на училищата, която става все по-сложна, динамична, 
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турболентна  и трудна за прогнозиране. Никоя организация, в т.ч и училищната, 

не съществува във вакуум, a развива дейността си в среда, в която съществува и 

се конкурира. Адаптирането на всяка организация към външните промени 

изисква време за изпълнение, което само креативното стратегическо планиране с 

всеобхватна външна ориентация  може да осигури.  

В тази връзка от ключово значение за успеха на всяка организация, 

включително и училищната е способността й да реагира адекватно, ефективно и 

навременно на промените във външната й среда, което не може да се осъществи 

чрез използването на традиционните методи за управление. Традиционният 

авторитарен, ориентиран към контрола стил на управление, прилаган в 

несигурна среда (каквато е днешната), може да доведе до неадекватно поведение 

спрямо промените и тяхното закъсняло адаптиране. Както посочва Петър 

Балкански ,,в практически план административно-командният стил на 

управление на училището нанася вреда на развитието на училището, деформира 

съзнанието, убива инициативата‘‘ (Балкански, П., 2005, с. 9). Въпреки това 

,,начинът на управление на не малка част от училищата продължава да 

възпроизвежда наследени от миналото традиционни административно-

бюрократични практики, стереотипи и манталитети, които са в остро 

противоречие с изискванията за качество, ефективност и професионализъм в 

управленската дейност‘‘(пак там, с. 5). 
За да може училището да се превърне в гъвкава, адаптивна и учеща 

организация, способна да отговаря адекватно на промените в социално-

икономическите условия, в които съществува,  то трябва да прилага системен 

подход към стратегическото управление на човешките си ресурси. 

Прилагането на СУЧР може да помогне на директорите в  развитието на 

нови умения (като например креативност и иновативност при управлението на 

организационните промени) и разработването на стратегии за управление на 

училището като сложна и адаптивна система в непредсказуема и несигурна 

външна среда.  

Типичен пример за това как промените във външната среда оказват 

влияние върху развитието на училището, е пандемията COVID – 19, която 

засегна учебната 2019/2020г. Усилията за намаляване на  разпространението й 

чрез социално дистанциране и самоизолация доведоха до пълното затваряне на 

всички училища в страната. В резултат на това учениците преминаха от 

традиционна към онлайн форма на обучение. Ключов фактор за успешния и бърз 

преход е спосособността на училищата да реагират навременно и да се адаптират 

към променящите се обстоятелства – готовност да управляват новите реалности 

и да се възползват от възможностите, което се постига чрез ефективно прилагане 

на СУЧР. 

На второ място е признаването на факта, че учителите играят основна 

роля в постиженията на учениците, следователно успехът на училищата в 

посрещането на непрекъснато нарастващите очаквания относно постиженията на 

учениците,  зависят главно от компетентността и усилията на техните учители. 

Както посочва Д. Господинов ,,качеството на образователния продукт, създаван 

от системата на средното образование, не може да надхвърля качеството на 

учителите, ангажирани в процеса на обучение‘‘(Господинов, Д.,2015, с.50). В 
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този случай СУЧР може да се разглежда като средство за усъвършенстване 

дейността на учителите в постигането на училищните цели. 

Въпреки че учителите оказват най-голямо влияние върху резултатите на 

учениците, дейностите по човешките ресурси често са действията, които правят 

това обучение възможно. Например чрез СУЧР могат да бъдат наети ефективни 

учители, подходящо компенсирани, задържани и развивани за по-нататъшно 

увеличаване на резултатите на учениците. Очевидно е, че ефективните училища 

са тези, които се развиват като продукт на ясно планирани процеси под формата 

на стратегическо управление.  

Следващата причина е свързана с  качеството на образование. Една от 

съществените причини, свързана с различията в качеството на образованието 

между училищата, е качеството на прилаганите управленски практики. 

Доказателство за това са резултатите от последното участие на България  в 

Програмата за международно оценяване на ученците (PISA) през 2018г., които 

отбелязват спад спрямо тези от 2012 г. и 2015 г. и в трите изследвани области – 

четене, математика и природни науки.  Средният резултат по отношение на 

четивната грамотност на българските ученици е 420 точки, който е значително 

по-нисък от средния за ОИСР – 487. Това поставя България на 54-то място от 

общо 79 държави, участвали в PISA, 2018 г. Тревожен е фактът, че делът на 

учениците с резултати под второ равнище (определя се като критичен праг в 

постиженията на учениците) е 47,1 %  ( 22,7 % за ОИСР)   и само 2, 4 % ( 8,7% за 

ОИСР) са с резултати на пето и шесто равнище (най-високите равнища). 

Подобен е резултатът и по математика – 436 точки спрямо средният резултат на 

учениците в държавите членки на ОИСР - 489. По този показател България е на 

49- то място. Данните също така показват, че учениците под второ равнище са 

44, 9% ( 28,7% за ОИСР), а с резултати на пето и шесто равнище – 4, 2% ( 9, 4 % 

за ОИСР). Що се отнася до природонаучната грамотност, страната ни заема 56-то 

място, като средният резултат на учениците е 424 точки, а този на държавите от 

ОИСР – 489. Изследването показва, че 46,6 % от учениците са под второ 

равнище и едва 1, 5 %  са се справили с задачите от пето и шесто равнище ( 

PISA, 2018) .  

Тези резултати показват, че в България делът на учениците с резултати под 

критичния праг на постижения (под второ равнище) е изключително висок, а  

делът на тези с високи резултати ( на пето и шесто място) – тревожно нисък. 

Изследването потвърждава запазването на негативната тенденция към силното 

проявление на феномена ,,образователна бедност‘‘, което изисква мерки за 

промяна, касаещи и учителите. Неоспорим е фактът, че качествените учители са 

едни от най-важните свързани с училището фактори, които могат да подобрят 

образователните резултати на учениците и които обясняват поне част от 

разликата в ефективността между самите училищата. Ето защо, за да подобрят  

качеството на своите преподаватели, училищата могат да използват следните три 

механизма, които попадат в областта на СУЧР:  набиране на качествени учители, 

тяхното стратегическо задържане  (и отстраняване на по-малко ефективните 

учители)  и професионално развитие на учителите, които вече са в училището. 

Тези три механизма е добре да бъдат използвани взаимно, а не поотделно, тъй 

като дори да може да наеме ефективни учители, ако училището не успее да ги 
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задържи, то тогава ефектът е краткосрочен. Дори и да запази добрите си учители, 

но не ги развива, ефектът пак е същият. 

Сериозен проблем е и недостигът на преподаватели особено в малките 

училища в страната, които срещат затруднения в привличането на  

квалифицирани учители поради:  

 недостатъчно заплащане на учителския труд; 

 нисък социален статус на учителската професия;  

 непривлекателност на професията за младите хора;  

 лоша материална база на училищата в малките населени места; 

 необходимост от пътуващи учители в селските училища; 

 трудности при работата с ромския етнос; 

 проблеми в отношенията с родителите на учениците; 

 поради демографските тенденции и произтичащото от тях намаляване 

броя на учениците част от работните места в малките училища са с непълен 

норматив (Господинов, Д., 2019, с.114). 

Въпреки мерките, които държавата предприема с цел привличане на 

бъдещи учители, все още е на лице ясна тенденция към застаряване на 

педагогическите специалисти, което от своя страна също води до недостиг на 

преподаватели. Така например, според данни на НСИ за учебната  2018/2019 

година, 50, 2 % от общия брой на всички педагогически специалисти в 

общообразователните училища (50846) в страната е на възраст над 50 г., което 

означава, че само след няколко години те ще достигнат пенсионна възраст, като 

11, 8 % от преподавателите вече са над 60 г.  В същото време само  4,7 % са под 

30 годишна възраст.,  т.е. образователната ни система трябва много спешно да 

реагира на острата нужда от осигуряването на достатъчно компетентни и 

мотивирани млади учители. Но не всички училища знаят как да привлекат и 

запазят точно този запас от учители. Програмите за наемане на учителите са най-

ефективни, когато се прилагат като част от по-широка, цялостна стратегия за 

задържане, а не самостоятелни инициативи.  

Недостигът на млади учители представлява един стар и остър проблем в 

системата на нашето училищно образование, изискващ стратегически мерки в 

УЧР, тъй като значителна част от младите учители напускат училище не само в 

първите години, но и първите няколко месеца от тяхното назначаване. Една от 

основните причини за това е, че те не получават достатъчно подкрепа при 

постъпването на работа. Това, което поддържа добрите учители, са 

структурирани и интензивни програми за  професионално развитие, които 

позволяват на новите учители да бъдат наблюдавани и да наблюдават по-

опитните от тях, да бъдат част от групи, където всички учители споделят и 

израстват заедно и се учат да уважават работата на другия.  Важно е да се 

отбележи, че професионалното развитие е невъзможно без действащи програми 

за въвеждане на новоназначените служители. Въвеждането е цялостен, 

съгласуван и многогодишен процес на професионално развитие с цел обучение, 

подкрепа и задържане на новите учители, което след това безпроблемно става 

част от програмата за учене през целия живот. Няма две еднакви програми за 

въвеждане. Елементите на всяка програма зависят от индивидуланата култура и 

специфичните нужди на всяко уникално училище или район. От друга страна, 



423 

 

важен компонент на процеса на въвеждането е наставничеството. То 

представлява действие, чиято основна функция е да помогне на новоназначените 

учители.    

Понастоящем въвеждането на новоназначените учители в училище се 

свежда основно до използването на наставничеството и то дава определени 

резултати. Необходимо е обаче за в бъдеще да се използват в по-голяма степен, 

като се използва опитът на развитите страни – обучение на наставниците, 

обучение на новоназначените учители без трудов опит, консултации, споделяне 

на опит между млади учители, наблюдение занятията на колеги с опит, оказване 

на помощ за интегриране в системата на неформалните отношения и др. 

Друга причина, налагаща необходимостта от прилагане на СУЧР, са  

промените в образованието, които изискват усвояването на нови 

компетентности от учителите, касаещи училищното образование, в резултат на 

което те  трябва да се обучават и развиват професионално, за да могат да 

прилагат наученото в  ежедневните си практики. В тази връзка, СУЧР може да се 

разглежда като начин, чрез който училищата да предлагат на своите учители 

възможности за непрекъснато професионално развитие.  

Тези нови компетентности могат да бъдат:  

 Компетентност за работа със съвременни информационни технологии; 

 Компетентност за работа в интеркултурна образователна среда; 

 Компетентност, необходима за успешното задържане на ученици, които 

са в риск от отпадане от училище; 

 Компетентност за работа с ученици със СОП; 

 Компетентност за работа с ученици със затруднения в ученето;  

 Компетентност, свързана с подобряване на постиженията от PISA. 

 

И накрая, но не на последно място, училищата по целия свят изпитват 

затруднения в привличането на достатъчно висококвалифицирани учители, 

но дори и да ги привлекат, твърде много млади учители се отказват поради 

факта, че работната среда не отговаря на техните очаквания. Най-честите 

причини, свързани с трудността при привличането на талантливи млади хора, са 

свързани с: ниското заплащане, отрицателното отношение към учителите в някои 

обществени слоеве, ниският престиж на преподавателската професия, влошаване 

на дисциплината в час, недостатъчни възможности за професионално развитие, 

непривлекателни условия на работа и др. За да имат мотивирани и ангажирани 

учители и за да могат те да посрещат непрекъснато нарастващите очаквания от 

страна на обществото, училищата трябва да се превърнат в учещи организации, 

които съзнателно и постоянно да се стремят към подобряване на качеството, 

което от своя страна изисква прилагане на СУЧР.  

Задържането на таланти също е важен аспект от СУЧР. Всъщност 

нарастващото значение на задържането на служителите за успеха на 

организацията се дължи на възхода на СУЧР. Върху задържането на талантливи 

учители в училище влияят следните четири елемента: въвеждане и менторство, 

управление на изпълнението, професионално развитие и възнаграждения.  

Ето защо СУЧР може да бъде ключът към минимизиране недостига на 

персонал в училищата.  
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Привличането и задържането на учители е сериозен проблем за селските 

училища, училищата в отдалечени райони и за училищата в които учат висок 

относителен дял ученици от ромски етнос. Високото текучество при тези 

училища, сериозно затруднява нормалното им функциониране и също изисква 

стратегически подход за неговото решаване или минимизиране. 

 

2. СУЧР в системата на българското училищно образование 

Вече почти две десетилетия в нашите училища се прилага стратегическо 

управление. С приемането на ЗПУО през 2016 г. се запази неговият 

задължителен характер. Във връзка с изискванията на чл. 263. (1), т.1 от ЗПУО, 

всички училища в системата на училищното образоване са длъжни да разработят 

стратегия за своето развитие за период от 4 год. Законът не изисква от 

училищата мерки в сферата на стратегическото управление на човешките 

ресурси, поради което се прилагат само отделни техни елементи в отделни 

училища.    

Една от основните цели на Националната стратегия за развитие на 

педагогическите кадри (2014−2020) е ,,създаване на условия за привличане, 

задържане и развитие на нови за системата педагогически кадри и на 

специалисти с високо равнище на професионална подготовка‘‘ (Национална 

стратегия за развитие на педагогическите кадри‘‘ (2014−2020), с.37). В 

стратегията могат да се откроят някои дейности, имащи пряко отношение към 

прилагането на СУЧР в училище във връзка с реализирането на тази цел са (пак 

там):  

 Разработване на адаптационни програми за учители на възраст до 35 

години според нуждите на области, общини и др. 

 Разработване и прилагане на механизъм за привличане, професионално 

развитие и задържане на педагогически кадри на възраст до 35 години. 

 Осигуряване на подкрепяща среда за педагогически кадри на възраст до 

35 години. 

 

В Стратегията се предвижда тези дейности да се осъществят чрез: 

 Разработване на пакет от мерки и стимули за повишаване мотивацията на 

педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и активност при 

прилагането на иновативни практики. 

 Създаване на механизъм за обвързване на професионалното развитие на 

педагогическите кадри със съответстващо възнаграждение. 

 Разработване на механизъм за ангажиране на институциите, бизнеса и 

неправителствения сектор за осигуряване на допълнително финансиране и 

ресурсно обезпечаване на мерките за привличане и задържане на педагогически 

кадри на възраст до 35 години в образователната система. 

 Разработване на социални пакети за учители на възраст до 35 години – 

минимален праг на заплащане, достъп до информация, възможност за 

възстановяване на транспортни разходи, когато местоживеенето и местоработата 

са в различни населени места, и др. 

 Увеличаване дела на педагогическите кадри, които са участвали в 

продължаваща квалификация. 



425 

 

Прилагането на СУЧР в българското училище е необходимо и с оглед 

успешното изпълнение на следните функции на директора като орган за 

управление и контрол на държавно и общинско училище,  установени в чл. 31. ( 

1) от Наредба 15 за статута и професионалното развитие на учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти, а именно: 

 Управлява и развива ефективно персонала; 

 Осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното 

развитие на педагогическите специалисти; 

 Утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на 

квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията. 

Ролята на директора за подобряване изпълнението както на учителите, така 

и на управляваното от тях училище е от жизненоважно значение. Човешкият 

ресурс е най-важният и уникален актив, с който всяко едно училище разполага. 

Ето защо важността на управлението на този ценен актив е предизвикателна 

задача за всеки успешен училищен директор. В тази връзка, въпросът за 

управленските компетентности на директорите и заместник-директорите  

придобива все по-голяма важност, тъй като могат да се използват като 

инструмент за постигане стртегическите цели на училището, както и за 

придобиване на конкурентно предимство. Тези компетентности се определят в 

техния професионален профил. Така например в Приложение № 3 към Чл. 42. (2) 

от Наредба 15 са посочени следните изисквания, попадащи в сферата на СУЧР,  

които училищните директори следва да притежават:  

 Притежава знания и умения за стратегическо и оперативно планиране, 

ефективно прилага политики за развитето на институцията. 

 Планира ефективно, разпределя и управлява човешките ресурси. 

 Познава и прилага подходи, методи и добри практики в областта на 

управлението и развитието на човешките ресурси. 

 Стимулира педагогическите специалисти за участие в проекти на 

институцията. 

 Подкрепя наставничеството на млади и новоназначени педагогически 

специалисти. 

 Стимулира педагогическите специалисти за създаване, прилагане и 

популяризиране на иновации и добри практики. 

 4 Прилага индивидуален подход към членовете на екипа и ги мотивира за 

професионално развитие в съответствие със стратегията за развитие на 

институцията. 

 Идентифицира собствените си потребности и определя цели, 

ориентирани към непрекъснато професионално развитие. 

Същите изисквания се отнасят и за заместник-директорите, чиито 

компетентности са регламентирани в Приложение № 4 към същата Наредба.   

СУЧР намира израз и в Стратегиите за развитие на образованието, които 

някои общини са приели, вместо изискваната  на основание чл. 197.(1) и (2) от 

ЗПУО − Стратегия за личностно развитие на децата и учениците. Основните 

приоритети, които общините си поставят, са свързани с подпомагане в 

изграждането на ключови педагогически кадри чрез повишаване на тяхната 

квалификация и мотивация.  
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Въпреки признаването на необходимостта от прилагане на СУЧР в 

училищните организации тази област все още е сравнително слабо развита в 

образователния сектор и трудно се прилага по системен и ефективен начин. По-

конкретно, училищата влагат много усилия в прилагането на единични практики 

– като програми за обучение на учители,  подобряване на процедурите за 

набиране и подбор, заплащане, свързано с изпълнението, но ефектите от тези 

усилия остават неоптимални. Причините за това могат да бъдат: лоша връзка 

между различните практики, свързани с човешките ресурси; фактът, че хората, 

които прилагат политиките, нямат необходимите знания и компетентности; и 

фактът, че много от програмите за обучение не отговарят на нуждите на 

учителите.  
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Увод. Предучилищното образование е процес и резултат от  възпитанието 

и обучението на децата от предучилищна възраст. То е и процес на тяхната 

социализация и се осъществява в детската градина (началното училище за 

подготвителните група) при целодневна, полудневна, почасова или 

самостоятелна организация като учебният ден се организира в основни и 

допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Във възпитателно-

образователния процес се включват постоянното редуване на дейностите с 

децата в детското заведение и допълнителните педагогически дейности, които не 

са дейност на детската градина. 

В предучилищна възраст детето овладява различни дейности − игровата 

дейност, изобразителните дейности, елементарните форми на труд и умения за 

учене. Това овладяване от своя страна е свързано  с обогатяване съдържанието и 

със структурните изменения на интелекта. Дейностите са основните средства на 

умственото възпитание, затова е необходима  такава организация, чрез която 

въздействието им да се интегрира и да създава непрекъснатост в преноса на 

знания и умения [3].  

Изложение. В Закона за предучилищно и училищно образование и 

Наредба №5 не е представена обобщена класификация на видовете дейности в 

детската градина. Условно те могат да бъдат разграничени на: основни и 

допълнителни.  

Целта на публикацията е да  представи обобщена класификация на 

организацията на дейностите  в детската градина.  

Задачи за осъществяване на целта: 

1. Проучване на литература относно основните и допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие  и дейностите  в детската градина. 

2. Представяне и анализ на обобщена класификация на видовете дейности, 

реализирани в детската градина. 

Основните дейности при децата в детската градина са свързани с 

основните човешки дейности играта, ученето и труда. Още през 50-те години 
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на  миналия век Елка Петрова разработва теорията за единството на основните 

дейности в детската градина, която е актуална и днес.  Според нея основните 

дейности в детската градина са играта, обучението и труда. Елка Петрова 

изследва тяхното единство, което определя методологическите основи на 

педагогическия процес. Теорията на Елка Петрова допринася изключително 

много за осъществяване на задачите на предучилищното възпитание [1; 5]. 

Всяка една от основните човешки дейности се развива  съобразно 

възрастовите особености  и има своите специфични особености. Водещо 

значение в предучилищна възраст има игровата дейност, която се обособява като 

самостоятелна творческа дейност на детето. В играта детето научава и 

възпроизвежда много неща не само за живота на хората, но и за техните 

взаимоотношения. Това показва и нейният, отразителен характер. Чрез играта 

детето изгражда и променя личността си като влиза в роля, то се „упражнява в 

реално поведение“ [5]. 

Играта създава предпоставки за появата и развитието на дейностите учене 

и труд. При децата в предучилищна възраст може да се говори за наченки на тези 

дейности. Разглеждайки ги условно ученето и труда заемат своето място в тази 

възраст, доколкото подготвят детето за участие в тях. В предучилищна възраст 

поради възрастовите особености  на децата и спецификата на учебната дейност е 

невъзможно да се формира пълноценна учебна дейност. Тъй като тази дейност 

става водеща, основна и доминираща в началното училище, в предучилищна 

възраст е необходимо да се формират само елементи на учебна дейност, 

предпоставки  за нея. Учебната дейност представлява система от действия, които 

допринасят за усвояването на знания, овладяването на умения и навици и 

приложението им при решаването на различни задачи.   Учебната дейност се 

извършва на основата на определен обем от информация и с участието на 

логическото мислене. Като тази информация детето може да получи само 

отчасти в играта. По-голямата  част от информацията, която е необходима за 

детето, то получава чрез обучението, където се дават системни научни знания. 

Обучението е процесът на организирано и системно предаване на знания на 

детето. При ученето детето получава знания, умения и навици, но в игровата, в 

трудовата, в продуктивната и други дейности. Обучението и учебната дейност 

могат да се разглеждат като относително самостоятелни и в същото време да са 

взаимно обусловени. „Чрез учебната дейност децата придобиват определени 

знания, умения и навици за овладяване на обществения опит“ [5]. 

Чрез играта у децата се възпитават качествата: самостоятелност, 

наблюдателност, съобразителност, точност, любознателност и т.н. Те овладяват 

елементарни форми на труд, което ги учи как да планират и организират 

дейността си. Изграждат се наченки на контрол и оценка на дейността. Според 

Елка Петрова „Активно се изгражда умственото действие за контрол и оценка на 

дейността. Трудовата задача е и умствена, която се осъществява в реална 

ситуация при определена целенасоченост. Точността и съобразителността са 

задължителни при изпълнение на трудовата задача.“ Изграждат се наченки за 

обобщение. „Начинът, по който се осъществява конструктивно-техническата 

дейност, води до обобщение на умствените умения в схеми за обследване. 

Обобщението по определен белег се изявява в изобразителните дейности, при 

които умствената дейност е с повишена емоционална наситеност“ [3]. 
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Детската градина и училището осигуряват игрова дейност във всички 

видове организация на предучилищното образование през учебното и 

неучебното време. За осъществяване на целите на образованието и възпитанието 

на децата в детската градина се изисква да се постави на първо място проблемът 

на играта като основна и водеща дейност в детското развитие. В тази връзка 

може да се каже, че: „Предучилищното образование се осъществява при 

осигурена среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и 

гарантираща цялостното развитие на детето, както и възможности за опазване на 

физическото и психическото му здраве“ [8]. 

Според Й. Факирска “играта е едновременно средство за възпитание и 

своеобразна форма за организиране на живота на децата”.  

Развитието на играта се осъществява чрез развитието и усъвършенстването 

на компонентите ѝ и чрез промяна на съотношението им в играта.  

Й. Факирска определя играта ката “отразителна, самостоятелна, 

подражателна и творческа дейност“ на детето. 

“Отразителна”, защото детето отразява възприетото от околната 

действителност и по-точно от човешката дейност и поведение. 

“Подражателна”, защото играта се гради на способността на детето да 

подражава на действията и поведението на възрастните. Детето влиза в роля, 

като подражава и пресъздава живота на възрастните. Това задоволява 

потребността му от участие в живота на възрастните и му носи удовлетворение. 

По този начин детето, влязло в роля, овладява образци на поведение и 

взаимоотношения. То обогатява и уточнява познанията и представите си за 

околната действителност. 

“Самостоятелна”, защото в играта няма пряка намеса на учителя – той само 

организира обстановката и обогатява предварителните впечатления на детето. 

Той може само да насочва и ръководи, ако се наложи да влезе в роля като 

участник в играта. Важното е детето да действа с усещането и убеждението, че е 

самостоятелно, което прави играта по-привлекателна и желана. 

“Творческа”, защото когато влиза в роля, детето не копира действията на 

възрастните, а ги пречупва през разбиранията и житейския си опит [5]. 

Играта според Й. Факирска е и “целенасочена, осъзната и организирана” 

дейност. 

Под “целенасочена” се разбира това, че децата предварително знаят на 

какво ще играят и приблизително как ще се развива действието, затова насочват 

усилията си и подбират съответните средства за реализирането ѝ. Ако има 

изменение на игровия замисъл или действие, ще се стигне до прекратяване на 

играта [5]. 

“Играта е осъзната”, защото децата осъзнават мястото си в играта във 

връзка с ролята, която поемат и изпълняват. При липса на достатъчно опит и 

познания да пресъздадат ролята, играта може да се развали. 

“Играта е организирана” – когато децата се организират за играта 

пресъздавайки обстановка и роли. Под ръководната роля на учителя при 

предварителната подготовка и в хода на игровото действие децата спазват 

определении правила и хода на играта. Според авторката  “Мотивът на дейността 

е в игровия процес, а не в резултата” [5]. 
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Ю. Дончева разглежда играта през призмата на усъвършенстването на 

психиката на детето. Тя обобщава, че за всеки период са характерни различни 

изменения. Във връзка с тези изменения се използват игри с предмети в ранна 

детска възраст, ролеви игри и творчество в предучилищна възраст и учебна 

дейност в начална училищна възраст.  

За психичното развитие на детето, преустройване на моториката, за 

бързина, за осмислено запомняне и възпроизвеждане на двигателни действия, 

умения за самостоятелно вземане на решения и действие в условията на 

променящата се обкръжаваща среда от съществено значение е включването във 

възпитателно-образователния процес на игри и упражнения за развитие на 

познавателните и творчески процеси и за речта. Поради това е особено важно да 

се създадат благоприятни условия за развитие на психиката в съответствие с 

възрастовите особености на детето [2]. 

От теоретична, методическа и практико-приложна гледна точка е 

необходимо детските учители да познават в детайли класификацията и 

съдържанието на игрите, предвидени за различните възрастови групи.  

В контекста на Наредба №5 от 03.06.2016г. относно целодневната 

организация през учебното време се редуват основна и допълнителни форми, а в 

неучебното време − само допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие, като се осигуряват и: „1. условия и време за игра, почивка, 

включително следобеден сън; 2. условия и време за хранене - сутрешна закуска, 

обяд и две задължителни подкрепителни закуски − между сутрешната закуска и 

обяда и между обяда и вечерята; 3. дейности по избор на детето“ [8]. 

Основната форма на педагогическо взаимодействие в детската градина е 

педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. В тази 

връзка и предвид осъществяване целта на възпитанието и цялостното формиране 

на детето играта може да се разглежда за пореден път като основна и водеща 

дейност за осъществяване на възпитателно-образователния процес в детската 

градина. В същото време играта може да се интерпретира и като средство и 

метод на обучение. 

Допълнителните форми допринасят за разширяване и усъвършенстване на 

отделните компетентности (знания, умения и отношения), необходими за 

личностното развитие и  разнообразяване на живота на децата. Допълнителните 

форми на педагогическо взаимодействие се организират извън времето за 

провеждане на педагогическите ситуации и „по преценка на учителя в 

съответствие с програмната система, прилагана в детската градина, цялостната 

организация на деня и с интересите и потребностите на децата“ (8) 

Допълнителни форми използвани в учебно време са например: самостоятелните 

дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител. 

За осъществяването на основната и допълнителните форми на 

педагогическо взаимодействие е необходимо да се прилагат основните и 

допълнителните дейности в детската градина. 

Една от допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в 

детската градина е  дейността по избор. Съдържанието на дейността по избор е 

синтез от знанията, уменията и навиците, придобити в цялостния възпитателен 

процес. Дейността по избор изпълнява и диагностични функции (в нея педагогът 

може да установи формираността на някои личностни качества, на актуалните 
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знания и умения, на компонентите на основните дейности т.е. може да се 

извърши диагностика на готовността на децата за училище); дейности с 

родителите; културни, спортни, приключенски и развлекателни дейности.  

В дейността по избор като форма на организация се реализира 

творчеството  като звено на педагогическия процес. В дейността по собствен 

избор водеща е детската инициативност, а педагогът присъства индиректно. В 

тази дейност най-ярко се открояват детските желания и интереси, знания, умения 

и личностни качества. Детето има свободата да предпочете любима дейност, да 

избере и осъществи собствена идея. Свободата се изразява във формата на 

участие – групова или индивидуална, в предпочитанията (избора) към 

партньорите, в продължителността на заниманието си  [3]. 

Преимущество на дейността по избор е липсата на ограничения детето да 

се занимава само с една дейност. То може да я замени с друга, когато загуби 

интерес и след време да се върне към нея. В дейността по избор детето проявява 

интерес към определена дейност, като по този начин се възпитава устойчивост на 

интереса [3]. 

Дейността по избор не само осигурява свобода, но тя и гарантира 

самостоятелността и инициативността на детето, крие големи възможности за 

творчество. Собствената дейност, собственият стимул и получаването на 

резултат са достатъчно условие за възпитаване на вниманието и задържането му 

продължително време върху една и съща дейност, т.е. до постигането на резултат 

[3]. 

При дейността по избор педагогът има възможност за личностно общуване 

с децата. При това той може да обогати детския опит, да провокира познавателен 

интерес към различни явления, да обогати този опит с нови интелектуални, 

практически и двигателни умения. От друга страна, децата овладяват и 

затвърдяват умения за общуване, общувайки помежду си.  

Дейността по собствен избор се обособява като звено от педагогическия 

процес в ДГ, тъй като в сравнение с другите форми на педагогическо 

взаимодействие осигурява различна позиция на детето [3]. 

Дейността по избор е начин на непреднамерено осъществяване на 

педагогическия процес и на основата на усвоеното от личния и организационния 

опит детето създава собствено творчество. „Творческият продукт става мотив за 

пренасяне на знанията и уменията в нова ситуация, поставя се началото на нов 

вид дейност“ [3]. 

В дейността по избор детето изявява както личностните си качества, така и 

готовността си за училище.  

В самостоятелната дейност на детето се извършва преобразуване на 

овладените в игровата, учебната и трудовата дейност умения: детето си поставя 

цел и задача; то подбира подходящи средства и начини за самостоятелно 

решаване на задачата. В дейността по избор детето „изпробва“ усвоеното, търси 

и други начини от тези, които владее, за да постигне целта си. Самостоятелно 

избраната дейност, самостоятелно поставената задача, постигнатият резултат го 

увличат, стимулират към нова задача. 

Резултатното протичане на самостоятелната дейност зависи и от 

организирането на материалната среда и обстановката. Например могат да се 
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обособят различни кътове в занималнята: кът на малкия художник, кът на 

музиканта, на актьора, кът на сръчния майстор и т.н. 

Близка до дейността по избор е дейността по интереси, друга интересна за 

децата допълнителна организационна форма. Тя се осъществява по центрове в 

занималнята като учителят е ситуирал различни центрове (кътове). Във всеки от 

тях децата имат възможност да осъществява различни видове дейности. Тези 

дейности можем да ги съотнесем условно към основните дейности (игра, 

обучение и труд), които се реализират в детската градина. Например – рисуване 

и апликиране, моделиране и конструиране, математически, работа с природни 

материали, изработване на поздравителни картички, работа с цветя, клонки и 

листа, аранжиране на букети, музикален център и др. Учителят насочва 

вниманието на децата да разгледат различните центрове и чрез организиране и 

договаряне между самите деца от групата да си изберат желания център и да 

започнат своята дейност в него. Същността на дейността по интереси е в 

„обединяването, интегрирането на желанието, предпочитанието, мотивът, 

интересът към определена дейност, витаещи у детето, с разработването на точно 

определена тема от програмното съдържание“ [2].  

Друга допълнителна организационна форма, която е подобна на дейността 

при интереси, е ателието. Ателието е извънучебна дейност, която се провежда с 

напреднали в дадена област деца или с деца, за които родителите им искат да се 

развиват в определено направление. Особеното при ателието е това, че групата 

от деца може да бъде от различни възрастови групи. Децата, които участват в 

него, се извеждат в определено помещение на детската градина. Обикновено 

ателието се ръководи от професионалист срещу заплащане от страна на 

родителите. Могат да се организират ателиета по чужди езици, музика, театрално 

изкуство, изобразително изкуство, спорт, танци и др. Приликата между ателието 

и дейността по избор е в това, че и тук децата участват според желанието, 

предпочитанието и насочеността си към определена дейност  [2]. 

Разликата между дейността по избор и дейността по интереси  се състои в 

това, че дейността по избор е режимен момент. Тя протича или в следобедния 

режим или сутринта след приключване на организираните форми. Тук също има 

центрове, децата ги избират и решават с кого да работят в тях. Разликата е, че 

при центровете в дейността по избор няма една и съща, обединяваща тема, 

докато при дейността по интереси това е задължително, това е нейното 

дидактическо предназначение. Или изборът и избирането от децата на 

центровете става произволно, предварително учителят не е поставил учебна цел. 

Може да се обобщи, че „дейността по избор е средство за развлечение и за 

компенсиране на активността на децата и насочването ѝ в полезни рамки, а 

дейността по интереси е организирано средство на точно определено, тематично 

обвързано, познавателно съдържание“ [2]. 

В различните етапи на организация на педагогическия процес позицията на  

учителя и детето във взаимообусловената им дейност се променят. В контекста 

на Закона за предучилищно и училищно образование и Наредба №5 

образователните дейности са основен приоритет в работата на детската градина. 

Допълнителните педагогически дейности, които не са дейност на детската 

градина, се провеждат на територията на детската градина при заявено желание 

на родителите и срещу заплащане, като се организират за децата, които 
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посещават детската градина. Те се извършват „извън времето за провеждане на 

основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при 

спазване на действащото законодателство“ [8]. Пример за допълнителни 

дейности: народни танци, английски език, карате, футбол, спортни танци и др. 

При избора на допълнителните педагогически дейности реално няма 

правило (регламент) и ограничение относно тематиката, формата и вида им. В 

детската градина биха могли да се провеждат такива дейности, които са 

съобразени с: 

- „принципите и целите на предучилищното образование; 

- програмната система в детската градина; 

- стратегическите цели на институцията;  

- с възрастта на децата“ [6]. 

На практика в детската градина могат да се включат голям обем от 

тематични дейности, които са с образователен характер: 

 „обучение по различни видове спорт – футбол, гимнастика плуване и др.; 

 обучение по различни видове танци – балет, народни, спортни, модерни и 

др.; 

 обучение по различни изкуства – музика, пеене, изобразително изкуство, 

театър и др; 

 обучение в приложни дейности; 

 обучение по конструиране − лего и др.; 

 здравно, екологично и гражданско образование; 

 обучение за развиване на емоционалната интелигентност на децата; 

 обучение по бойни изкуства; 

 чуждоезиково обучение – руски език, английски език, немски език и др.; 

 компютърно обучение и др.“ [6]. 

Конкретните допълнителни дейности, които ще се провеждат в детската 

градина се определят от директора с неговите нормативно регламентирани 

правомощия и педагогическия съвет. Съобразно Наредба №12 от 2016г. 

директорът „планира, организира, контролира и отговаря за дейностите, 

свързани с обучение, възпитание и социализация в институцията“ [9]. В тази 

връзка допълнителните педагогически дейности, които не са дейност на детската 

градина, се осъществяват под контрола, организацията и ръководството на 

директора. Провеждането на тези дейности зависи от условията и материалната 

база на детската градина, броя и възрастта на децата, желанията и възможностите 

на родителите, предлаганите форми на педагогически дейности (танцова 

формация, творческо ателие, клуб по интереси и т.н.). Обикновено в Правилника 

за дейността на детската градина е регламентиран начинът на определяне на 

конкретните допълнителни педагогически дейности.  
Съобразно очакваните резултати по образователните направления по време 

на учебната година децата може да участват в организирани прояви, изяви и 

мероприятия и организирано да посещават природни обекти, обществени, 

културни и научни институции, които посещения не са предмет на уреждане от 

наредбата по чл. 79, ал. 5 от Закона за туризма [8]. 

Такива са дейностите, организирани от детския учител – различни видове 

игри, състезания, конкурси, екскурзии, спортни празници, тържества, 

развлечения, наблюдения на обекти от околната среда и др. Те се провеждат 
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извън времето на педагогическите ситуации, както в учебно, така и в неучебно 

време.  

Видовете дейности в детската градина по своята специфика и насоченост 

могат да се определят условно и като:   

- социално-битови дейности – това са дейностите, свързани с: приемане 

на децата; текущи хигиенни дейности; хранене; почивка – следобеден сън; 

медико-биологичен контрол и др.;  

- образователни дейности – те се отличават с многообразие и произтичат 

от съответните образователни направления: 1. Български език и литература; 2. 

Математика; 3. Околен свят; 4. Изобразително изкуство; 5. Музика; 6. 

Конструиране и технологии; 7. Физическа култура;  

Дейностите по образователните направления са подчинени на целта за 

осигуряване на щастливо детство на всяко дете, както и за изграждане на 

мотивация и увереност в собствените му възможности [8]. 

- възпитателни дейности – дейностите, свързани с физическо възпитание, 

умствено възпитание, нравствено възпитание, естетическо възпитание, полово 

възпитание. Образователните и възпитателните дейности в детската градина се 

решават в диалектическо единство, независимо че в предложената класификация 

са диференцирани условно.  

Диалектическото единство на тези дейности е задължително за тяхното 

осъществяване и ефективност.  

Като примерни допълнителни образователни дейности, осъществявани по 

образователните направления, може да посочим допълнителните дейности по 

програмна система „Златното ключе“. Допълнителните дейности, произтичащи 

от образователните направления, могат да се реализират като продължение и 

допълване по темата в детската градина, а също и като обогатяване и обобщаване 

на информацията извън детската градина. Целта е детският учител да „стимулира 

практическата познавателна дейност с участието на семейството, ръководител на 

школа, музей, читалище и др.“ [4]. 

Най-общо допълнителните дейности по програмна система „Златното 

ключе“ са обособени в следните групи: игрови, художествено-творчески, 

съвместни с родителите, практически, комбинирани – мини проекти. 

„- игрови – дидактични, подвижни, състезателни, театрализирани, ролеви 

игри и игри инсценировки; 

- художествено-творчески – украса, колажи, макети, пана от природни и 

други материали и др; 

- съвместни с родителите – тържества, празници, битови и трудови 

дейности, краеведчески дейности (туризъм, екскурзии, наблюдения и др.); 

- комбинирани – минипроекти. При тях се интегрират различни знания и 

умения, форми, методи и средства за постигане на интеракция във 

взаимодействието „дете – среда“ [4]. 

Заключение: Дейностите съпътстват ежедневния живот на децата от 

предучилищна възраст в детската градина. Те се прилагат  както при основната 

форма (педагогическата ситуация), така и при  допълнителните форми на 

педагогическото взаимодействие, а също така и при всички режимни моменти на 

децата в детската градина. Дейностите, реализирани в детската градина, могат да 

са разнообразни и безкрайно много.  Считаме, че предложената условна 
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класификация на дейностите, ще бъде полезна за създаването и осъществяването 

на по-добра организация на дейностите в детската градина. 
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ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ И МЯСТОТО МУ В 

УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

Йорданка С. Пейчева 

 

PROJECT-BASED TRAINING AND ITS PLACE IN THE 

TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP EDUCATIONAL 

PROCESS 

 

Yordanka S. Peycheva 
 

 
ABSTRACT: The article examines the essence of the project-based training, the need 

for its application in modern education, the arguments for its role and place in the technology 

and entrepreneurship educational process have been systematized. A comparative analysis of 

the didactic parameters of the project-based training with those of the traditional lesson has 

been made. The results of the research on the level of competence of the teachers in relation to 

the considered problem, their attitude and opinions for application in the educational process 

are attached. 

The concept of the essence and the possibilities for implementation of project-based 

training should find its place in the curricula of Technologies and entrepreneurship, as the filed 

offers the necessary conditions for carrying out significant applied practical activity, as a result 

of which the motivation, the learning outcomes and the social adaptation of adolescents are 

being raised.  
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Работата по проект се налага като предпочитана форма за удовлетворяване 

на потребностите и решаване на проблемите в съвременното общество, което 

определя нейната значимост във всички области, като образованието не прави 

изключение. 

Думата „project” (лат.) в буквален превод означава „изследване”, 

„движение напред”. 

Смисълът на понятието „проект” в българския тълковния речник се 

изяснява като:  

1. Замисъл за осъществяването на нещо; план.  

2. Разработен план или схема, чертеж за построяването на нещо, за 

създаването на нещо. Архитектурен проект. 

3. Предварителен текст на документ, който ще бъде обсъждан, редактиран 

и приет. Проект на закон [6]. 

Първоначално терминът се е използвал предимно в областта на 

техническата сфера. За нуждите на образованието методът на проектите е 

разработен от американския философ, психолог и педагог Дж. Дюи и допълнен 

от неговия ученик У. Килпатрик в началото на XX век. Почти по същото време, 
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през 1905 год. под ръководството на руския педагог С. Шацки се правят опити 

проектните методи да се внедрят в преподавателската дейност. 

Съвременният модел на проектно-базирано обучение (project-based 

learning) е разработен от Института за образование Бък (САЩ) в края на 90-те 

години на ХХ век в отговор на усилията за училищни реформи. 

Днес проектно-базираното обучение се разглежда от педагозите в следните 

аспекти:  

 Като педагогическа технология (В. Гузеев, Е. Полат, Г. Селекво), която е 

„начин за организиране на самостоятелната дейност на учениците, насочена към 

решаване на задачи в рамките на учебния проект, интегриращ в себе си 

проблемния подход, груповите методи, рефлексивните, презентационните, 

изследователските и др.” 

 Дж. Питт, М. Павлова, М. Гуревич, В. Симоненко, И. Сасова разглеждат 

метода на проектите сато самостоятелна система за обучение и метод за 

опознаване на социума в контекста на обучението по технологии. Те считат, че 

това е правилният „начин за постигане на дидактическите цели чрез детайлна 

разработка на проблема, която задължително завършва напълно с реален, 

осезаем практически резултат, оформен в един или друг вид”. За да се постигне 

такъв резултат, е необходимо децата да се научат да мислят самостоятелно, да 

намират и решават проблеми, като за целта използват знания от различни 

области, да прогнозират резултатите и възможните последствия от различни 

решения, да установяват причинно-следствени връзки, да оценяват получените 

резултати и прилагат способи за усъвършенстване при проектиране и 

изработване на изделия. От методическа гледна точка проектната дейност на 

учащите представлява теоретично и практическо проблемно ориентирано 

изследване, което учащите провеждат за реализиране на учебните цели под 

научното ръководство на един или няколко преподаватели [3, с. 42].  

Споделям мнението, че методът на проектите може да се определи като 

„образователна технология, ориентирана не към интеграцията на фактически 

знания, а към тяхната промяна и преобразуване в нови в процеса на прилагането 

им в проектната работа. Активното включване на учениците в реализирането на 

тези проекти им дава възможност да апробират нови подходи и методи за 

мислене, учене и действане. Фокусът е върху практическата дейност, изпълнена 

чрез екипна работа, която насърчава формирането на по-задълбочено, творческо 

и самостоятелно мислене” [5, с. 308]. 

Проектно обучение в условията на образователната система у нас се 

реализира под формата на малки проекти в рамките на определена урочна тема и 

в извънурочната работа в дейностите по интереси, където реализацията се 

осъществява в по-дълъг период от време. 

При направено проучване сред 55 учители, преподаващи в І – ІV клас: 35 в 

начален етап и 20 – в целодневна организация на учебния ден, се установява, че 

за по-голяма част от тях работата по проекти съпътства преподавателската им 

дейност. Всички, които реализират учебен процес в областта на 

общообразователната подготовка на учениците се позовават  на малките проекти, 

заложени в учебното съдържание по различни предмети. 70% от втората група 
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осъществяват проекти в дейностите по интереси. По други проекти работят 3,6% 

от всички, участващи в изследването. 

За ефективно усвояване на значими теми от учебното съдържание, за които 

се оказва, че времето не е достатъчно, като например овладяване основите на 

гражданското образование, С. Лазарова предлага като решение проектно-

базираното обучение, при което се съчетават уроците по човекът и обществото 

с извънурочната дейност [7, pp 189]. 

Според Павлова М. Б., Питт Дж. и др. процесът на технологичното 

обучение предполага прилагане на проектния метод, тъй като възпитава 

творчески и активни личности, способни да вземат обоснавани решения и 

самостоятелно да учат през целия живот. Авторите са дълбоко убедени, че 

работата само по един проект в годината е съвсем недостатъчна. 

Експерименталното проектно обучение в областта на технологиите в Русия е 

доказало своята ефективност [3, с. 4,5]. 

В подкрепа на тази идея и възможността тя да бъде реализирана в 

съвременното технологично обучение се открояват следните аргументи:  

 Необходимост от адаптивни към променящите се социални условия 

личности, способни да решават проблеми.  

 Стремеж към създаване на по-мотивирани и активни участници в учебно-

възпитателния процес с цел – повишаване ефективността на обучението.  

 Във връзка с прилагане на компетентностния подход е необходимо наред 

със знанията и уменията от областта на технологиите и предприемачеството да 

се усвоят и редица социални умения.  

  Необходимост от личности, способни да прилагат усвоените знания в 

реални практически ситуации. 

 Разкриване на възможности за преодоляване на проблема за недостига на 

време за реализиране на учебното съдържание. Един учебен час по учебния 

предмет „Технологии и предприемачество“ е крайно недостатъчен за 

изпълнението на каквато и да е практическа задача. Някои педагози считат, че е 

по-удачно някои от темите да са предвидени за изпълнение в два поредни учебни 

часа. Други апелират да се увеличи броят на часовете в задължителната 

подготовка по предмета. Този факт се споделя от болшинството  учители, 

преподаващи в начален етап. 

 Възпитаване на стремеж към създаване на стойностни, значими продукти 

с идеален или материален характер. 

 Създаване на интерес и мотивация за проява на съзидателност и 

креативност. (Значителен ресурс в тази насока представлява изборът на тема от 

учениците и публичността при представяне на резултатите от познавателната и 

практико-приложната им дейност.) 

Действително, редица изследователи в областта на педагогиката споделят 

предимствата на проектното обучение при усвояване на знания и умения и 

компетентности от областта на техниката и технологиите, изискващи повече 

време за осмисляне, обобщаване и прилагане в реални, практически ситуации. 

Ролята на проектната дейност в технологичното обучение се разглежда от Д. 

Митова [2], К. Велчева поставя акцент върху творческите проекти в 

технологичното обучение [1]. Според С. Петкова „проектната дейност има място 
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в образователно-възпитателния процес по конструктивно-технически и битови 

дейности като педагогическа технология и критерий за оценка на техническите 

знания и умения на децата от предучилищна възраст” [4 с. 490]. 

В проучването на тази тема особено важно е мнението и на педагозите, 

работещи ежедневно в реални училищни условия. 

По-голяма част от анкетираните 55 учители, преподаващи в начален етап 

(69%) изразяват готовност за създаване на такава организация на учебния 

процес, която осигурява повече време и позволява по-задълбочено усвояване, 

осмисляне и прилагане на знания в една по-различна и желана от учениците 

среда, в резултат на което се създава  значим продукт.  

Такива възможности предлага проектно-базираното обучение. То може да 

се реализира както в рамките на един учебен предмет, така и на основата на 

междупредметна интеграция. В настоящото изследване се акцентира на първия 

вид, тъй като има отношение към проучване на възможностите за по-висока 

степен на осмисляне на знанията и прилагането им в практиката в резултат на 

повишена степен на интерес и мотивация. В този смисъл, проектно-базираното 

обучение се основава на тясна вътрешнопредметна интеграция между 

отделни теми от учебното съдържание, обединени от обща цел и значим 

краен резултат, който може да бъде с идеален или материален характер.  
За създаването на вътрешна мотивация за активно участие в урочната 

работа, освен интереса към темата, за малките ученици е важно резултатите от 

вложения труд да бъдат презентирани и оценени. При направеното проучване се 

установява, че  голяма част от децата (87%) се амбицират да участват в 

определена дейност или проект, ако знаят, че крайният резултат ще стане обект 

на обществено достояние: ще се представи на определен форум - пред 

родителите, в училище пред останалите ученици или ще бъде предназначен за 

участие в състезание, конкурс и други публични изяви. Затова още при 

планиране на учебната дейност по съответния предмет и особено по технологии 

и предприемачество, където потенциалът за постигане на осезаеми резултати е 

най-голям, е целесъобразно учителят да прецени и осмисли възможностите за 

структуриране на учебния материал по начин, който ще позволи да се достигне 

до това ниво, при което в най-висока степен се удовлетворяват интересите на 

учениците и се развиват техните компетентности. Необходимо е практико-

приложната дейност да се насочи към постигане на по-висока естетическа 

стойност и практическа приложимост на продукта не само със субективен, но и 

със социален характер.  

При организиране на проектно-базирано обучение трябва да имаме 

предвид следните фактори, определящи неговата ефективна реализация:  

 Проектът трябва да бъде насочен към решаване на проблеми от 

ежедневието на учениците – учебни, битови, социални.  

 Важно условие за постигане на очакваната ефективност от проекта е 

възможността за избор на тема от участниците. Ето защо учителят предлага 

повече от една тема, а учениците избират по коя желаят да работят. Във всички 

случаи тя трябва да бъде съобразена не само с целите и очакваните резултати в 

съответното направление, но и с проучване на интересите на децата в класа. 
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 Участниците трябва да имат интерес към дейностите, чрез които се 

достига до крайния продукт. В този смисъл особено важно е  създаването на 

педагогическа технология с конкретни дидактически инструменти, осигуряващи 

интерактивна образователна среда, в която учениците развиват своята 

съзидателност, познавателна активност и креативност. 

 Популяризиране на резултатите от проекта. 

Сред 85,7% от анкетираните педагози, работещи в начален етап 

преобладава мнението, че интересът на учениците към работата по проекти в 

сравнение с останалите часове е по-висок, особено в извънурочната дейност, 

където се разполага с повече време. В тези условия по-бързо и ефективно се 

стига до целта, тъй като интересът към дейности, осигуряващи интеракция е по-

голям, повече ученици проявяват активност − те предлагат, дискутират, 

защитават позиции, резултатите ги удовлетворяват в по-висока степен, защото са 

плод на тяхната креативност. 

Въпреки опита си в работата по проекти има още какво да се желае по 

отношение на компетентността на учителите за същността на „проектно-

базираното обучение”. Сравнително малък е делът на запознатите със същността 

на понятието − 32,7% го определят като проект, който обединява теми от 

учебното съдържание по една или повече предметни области и се реализира в по-

дълъг период от време в урочната или извънурочната дейност. 21,8% от 

педагозите го свързват само с малките проекти в учебниците в рамките на 

учебния час. 10,9% считат, че проектно-базирано обучение може да се реализира 

само в извънурочната дейност, а 34,5% посочват и двете възможни форми. 

На въпроса „Имате ли препоръки относно структурирането на учебното 

съдържание по технологии и предприемачество и неговата реализация за в 

бъдеще?”, 70,1% препоръчват да се увеличи броят на часовете в задължителната 

подготовка по предмета, тъй като един час е крайно недостатъчен.  

По отношение на възможността да се реализира по принцип проектно-

базирано обучение в общообразователната подготовка на учениците от начален 

етап, обединяващо различни теми на базата на вътрешнопредметно единство, 

50,9% от анкетираните педагози заявяват позитивната си нагласа. 

Когато става дума за регламентирано проектно обучение в 

общообразователната подготовка на учениците от начален етап, обединяващо 

различни теми на базата на вътрешнопредметно единство конкретно по 

технологии и предприемачество, този процент е значително по-висок. 92,7% 

подкрепят идеята за реализиране на част от съдържанието под формата на 

проекти, 1,8% считат, че това не е целесъобразно, а 5,5% не могат да преценят. 

Болшинството анкетирани преподаватели споделят мнението, че ако проектът 

дава възможност да се работи по-продължително време по една задача с 

практико-приложен характер, това е възможност за осъществяване на по-

ефективна технологична подготовка на учениците. Като предимства на този тип 

структурно-съдържателна организация се изтъкват следните аргументи и 

очаквания: 

 По−висока степен на формиране на умения за самостоятелно планиране. 

 Интересът е по-висок и устойчив. 
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 По-мотивирани ученици, които изследват и развиват множество теми и 

области от учебното съдържание. 

 По – висока степен на активност. 

 Повишава се качеството на усвоените знания и умения – те са по-

интегративни и осмислени, по- лесно и непринудено се разбират връзките и 

закономерностите между факти, явления и събития, тъй като се обединява 

определен обем учебен материал, има повече време и възможности за 

прилагането им в нови ситуации.  

 По-висока степен на усъвършенстване и затвърдяване на знания, умения 

и компетентности.  

 Повечето време за работа и идеи е предпоставка за развитие на 

творческите способности, критичното и самокритично мислене. 

 Работата по проект сплотява децата, учи ги да уважават  и зачитат 

мнението на другите, което води до по-добрата им социална адаптация. 

Очевидни са отношението и нагласите на учителите от начален етап към 

идеята за развитие на образователния процес по технологии и предприемачество 

в една иновативна насока – чрез проектно-базирано обучение, с цел създадаване 

на по-благоприятни педагогически условия за постигане на по-висок интерес и 

мотивация у децата, по-добри учебни резултати и подготвеност за реалните 

условия на живот в обществената среда. 

Факт е, че болшинството преподаватели са съпричастни към идеята за 

осъществяване на проектно-базирано технологично обучение, но когато става 

дума за готовността им за практическа реализация, само 32,7% я заявяват. Те 

споделят, че имат познания в тази област от участието си в обучения по темата. 

Двойно повече са тези, които биха подготвили свой проект в рамките на 

учебното съдържание по технологии и предприемачество за работа през 

годината, ако знаят как – 65,4%. Само 1 учител (1,8%) е категоричен, че не желае 

да го прави и също 1 счита, че не вижда смисъл от работата по проект. 

За внасяне на по-голяма яснота по проблема, е необходимо да бъдат 

диференцирани особеностите на проектно-базираното обучение от тези на 

традиционния учебен час. 

 

Сравнителен анализ на традиционно и проектно-базирано  

технологично обучение 
Дидактически 

параметри 

Традиционен учебен час Проектно-

базирано обучение 

 

Времетраене  Учебен час  Повече от 1 учебни часове 

Тематична насоченост  Тема от учебното 

съдържание  

Социално значима тема, 

формулирана на базата на 

ключови акценти от 

учебното съдържание 

Съответствие на темата 

с интереса на учениците 

Не е съобразена  Съобразена е до голяма 

степен 
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Основен подход в 

целеполагането  

Целите са свързани с 

усвояване на учебния 

материал на ниво: знания, 

умения и компетентности 

по съответната тема от 

учебното съдържание 

 

Целите на проекта са 

свързани с решаването на 

реален проблем.  

(Усвояването на учебния 

материал на ниво: знания, 

умения и компетентности 

се планира за всяка отделна 

тема, включена в проекта в 

контекста на основната цел 

на проекта) 

Основен подход при 

овладяване на новите 

знания  

Поетапно – във всеки час Обединяване на 

информацията по различни 

теми от учебното 

съдържание от общата цел 

и задачите на проекта 

Обобщеност и 

осмисленост на 

информацията 

Зависи от условията за  

активното й усвояване и 

прилагане от учениците и 

педагогическото 

майсторство на учителя 

Създават се предпоставки 

за по-висока степен на 

обобщеност и осмисленост 

поради по-големите 

възможности за проява на 

познавателна активност и 

самостоятелност у 

учениците, обединяване на 

информацията по различни 

теми от учебното 

съдържание и осигуряване 

на повече време за нейното 

овладяване 

Форма за организация 

на дейността 

Разнообразни форми: 

фронтална, индивидуална, 

работа по двойки, в екип 

Преобладава работата в 

екип 

 

 

Планиране на 

дейностите  

Учител Ученици 

Значимост на 

проявената активност на 

учениците 

Предимно за решаване на 

учебни ситуации 

Социално значима 

Степен на 

самостоятелност в 

дейността на учениците 

Относителна 

самостоятелност – във 

висока степен дейността се 

контролира от учителя 

Висока – учениците  

проявяват по-висока 

инициативност и 

креативност, вземат 

решения, взаимно се 

контролират в рамките на 

екипа 

Приложимост на 

усвоените знания и 

умения 

Предимно в учебни 

ситуации 

В реални практически 

ситации 

Характер на усвоените 

умения 

По-тясно свързани с 

учебното съдържание по 

съответната тема 

Наред със заложените в 

учебното съдържание, в по-

висока степен се развиват 
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познавателни и социални 

умения: изследователски, за 

работа в екип, 

комуникативни, 

организационни, 

рефлексивни, 

презентационни 

Значимост на крайния 

продукт 

По-често със субективен 

характер 

По-често с обществена 

значимост 

Презентация на 

продукта 

По-често пред класа Става обществено 

достояние 

 

Считам, че концепцията за същността и възможностите за реализация на 

проектно-базирано обучение трябва да намери своето място в учебните програми 

по технологии и предприемачество, тъй като направлението предлага 

необходимите условия за осъществяване на значима практико-приложна 

дейност, в резултат на което се повишава мотивацията, учебните резултати и 

социалната адаптация на подрастващите. Необходимостта от разработването на 

дидактически материали във връзка с иновативното обучение е безспорна, но те 

по-скоро трябва да се използват като насоки и ръководство, но не и като готови 

модели за приложение, поради необходимостта от отчитане спецификата на 

съответната група, за която са предназначени. 
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ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЯХНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО МУЗИКА В НАЧАЛЕН ЕТАП 

( І-ІV КЛАС ) 

 

Йорданка Ст. Ненчева 

 

INFORMATION TECHNOLOGY AND THEIR APPLICATION IN 

TEACHING MUSIC IN ELEMENTARY GRADES (I-IV CLASS) 

 

Yordanka St. Nencheva 

 

 
ABSTRACT: The world around us is changing and becoming more virtual. With the 

development of information technologies, newer and more interesting opportunities and trends 

for visualization and presentation of the scientific and cultural achievements of mankind are 

revealed. In this way, the wisdom of knowledge and the magical beauty of art reach young 

people more easily and more easily. It is their desires and tastes that are leading in the choice 

of the means to be used in the process of teaching (schooling) in music lessons. In the 21st 

century, the tools of the modern teacher are not limited to the blackboard, the pointer and the 

chalk, but include an interactive whiteboard, an Internet search engine and the appropriate 

software and hardware. This report pays special attention to the new methods and information 

technologies used in the process of teaching music to primary school students (from 1st to 4th 

grade). He systematizes the IT (information technology) tools that could or would be used in 

music lessons, and explores their effect on the teaching process. 

 

KEY WORDS: Music, IT (information technology), training, information tools, software, 

hardware.  

 

 

Иформационните технологии (ИТ) улесняват преподаването на учебния 

материал и спомагат за по-доброто му усвояване от учениците.   

В най-широк смисъл те се определят като съвкупност от хардуер, софтуер 

и свързаност към комуникационна мрежа, които служат за създаване, предаване, 

съхранение, анализ, оценка и обработка на информация.  

Компютърните технологии, касаещи обучението по музика, са особено 

обещаващи. Посредством тях учениците получават информацията чрез звук, 

образ и емоция. Ползването им решава проблемите с недостига на учебни 

помагала и повишава интереса към предмета музика. Опитът ми показва, че те са 

полезни във всички направления – теоретични знания, пеене, инструментално 

изпълнение и съчиняване на музика.   

Съвременните технологии предоставят голям набор от инструменти, които 

оптимизират процеса на преподаване и учене. Всъщност какви информационни 

инструменти използваме реално в класните си стаи , за да направим часовете по 

музика по-атрактивни и полезни?   

Много ясно, не можем без подходящия хардуер:  компютър, проектор, 

таблет, смартфон, CD/DVD-плеър, MP3(4)-плеър, синтезатор, микрофон, 

слушалки, интерактивна бяла дъска.  
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Всички тези устройства ползваме за възпроизвеждане на звук и образ за 

целите на предмета. Но освен възпроизвеждащи, те имат и записващи функции. 

Посредством тях представяме на децата фрагменти от опери, балети, мюзикъли, 

класическа и популярна музика, филми за живота и творчеството на известни 

композитори.  

Със синтезатора пък възпроизвеждаме различни музикални инструменти. 

Така учениците се запознават със звученето на инструменти, които липсват в 

класната ни стая, особено след като новата учебна програма по музика за IV клас 

разшири знанията относно съвременните музикални инструменти (клавишни, 

електрически и електронни инструменти). 

Караокето, което преди ни веселеше само в развлекатлените клубове, сега 

дойде на гости в класните ни стаи и разнообразява часовете по музика. То 

използва предварително записани акомпанименти, като някои устройства имат и 

видео, на което се вижда текстът на песента. Има записан вокал, който може да 

се пусне или изключи. Тази технология дава големи възможности на 

изпълнителите, тъй като те могат да пеят сами или едновременно с певеца, да 

повишат или понижат тоналността на песента. Използвайки караоке, учителят не 

изпълнява сам съпровода, а вместо това слуша внимателно гласовете на 

отделните ученици и им помага да ги развият. Пеенето с караоке мотивира 

учениците и повишава увереността им при изпълнение , защото те следват гласа 

от записа, който дискретно завоалира неволните им интонационни грешки. 

Ефектите от приложението на интерактивна бяла дъска (ИБД) са 

изключително позитивни: урокът протича като игра, учениците са мотивирани да 

покажат себе си и учебният процес става по-динамичен. Освен това използването 

й повишава концентрацията и така се постига по-добра дисциплина по време на 

час. 

Софтуерът е също важна подправка за музикалната кухня. Множество 

софтуерни продукти са разработени специално за обучение по музика. 

Образователния софтуер „Енвижън” например дава възможност за едновременна 

работа на множество потребители, като е нужен само един компютър и повече на 

брой компютърни мишки. Чрез административния модул на системата учителите 

разработват уроците си, които по време на час имат възможност да управляват. 

Съществува разнообразен софтуер за усвояване на теоретични знания, 

усъвършенстване на пеенето, помощ при инструментално изпълнение и 

съчиняване на музика. Сред използваните компютърни програми за създаване на 

партитури са MuseScore, който се разпространява под свободен лиценз, както и 

демоверсиите на Sibelius, Finale и др. Сред предимствата на разгледаните 

продукти, както и на други, подобни на тях (Cubase, Samplitude, KaraFun Editor, 

VanBasco’s karaoke player и др.) са: 

• лесна и бърза преносимост на информацията; 

• възможност за поставяне на индивидуални задания; 

• развиване на метро-ритмичния усет чрез използване на електронен 

метроном. 

Разработени са редица компютърни програми и приложения за смарт 

телефони и таблети, които подпомагат ученето във всеки един етап от 

образователния процес.  
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Мрежовата свързаност в лицето на глобалната комуникационна мрежа 

Интернет играе многостранна роля в образованието. Чрез нея се споделят и 

обменят добрите практики между учители и ученици и се предоставя 

възможност за дистанционно обучение. Независимо че много от ресурсите са на 

английски език, част от тях ползваме директно или просто ги адаптираме за 

целите на българското училище. Платформата YouTube например предоставя 

огромна база данни с клипове и музикални произведения, като последните могат 

да се използват непосредствено в часовете. А родният ни софтуер „Енвижън” 

има публичен портал, чрез който си споделяме учебното съдържание по 

интернет – учителите качват създадените от тях уроци и същевременно свалят 

тези , които искат да използват по време на часовете си.   

Въвеждането на ИТ в обучението по музика има редица ползи. Дали 

последните ще се реализират, зависи изцяло от нас учителите. А това означава, 

че трябва да поработим над нашите мотивация, инициативност, придобиване на 

нови езикови и ИТ компетентности, разработване на собствени помощни 

средства на основата на чуждестранни такива и т.н.  

Многопластовите функции и приложни възможности на ИТ, свързани с 

визуализацията на преподавания материал, усилване на сетивните, слуховите и 

образните възприятия на учениците, привличане на интереса и вниманието им 

върху звуците и образите, пресъздадени чрез носителите на дигитализирана 

информация, повишават ефективността на обучението и помагат на обучаващите 

се да поемат по-обемна по мащаб и по-услужлива и полезна като качество 

информация, която поради интересното си и "атрактивното" поднасяне успяват 

да усвоят и запомнят по-лесно и за по-дълго време. 

Въвеждането на съвременните интерактивни методи на обучение в 

часовете по музика увеличава интереса на учениците към преподаваната материя 

и провокира активното им участие в самия обучителен процес. Именно тази е 

целта на музикалния педагог в начален етап – да предаде повече знания и умения 

на своите ученици. А това става по-лесно, като ползва електронните 

образователни платформи и технологии, които повишават културния капацитет и 

музикалния интелект на подрастващите. Тъкмо затова музикалните уроци се 

провеждат под формата на презентации, като се подготвя и използва съответния 

инструментариум от хардуер и софтуер, а постигнатите резултати се анализират, 

за да се наложи по-добрата и ефективна педагогическа практика. 

Като педагози и дългогодишни преподаватели сме наясно, че детската 

психика е доста интуитивна и деликатна, а вниманието на учениците лесно може 

да се отклони в зависимост от дразненията на околната среда, която те 

непрекъснато опознават и изследват. Ако това детско любопитство бъде 

насочено към нещо, което е близко до интересите им и до откривателския дух на 

тяхната природа, то и резултатите от усвоения материал в училище ще бъдат по-

високи. Използването на ИТ в този смисъл помага на децата да искат да получат 

знания, а не да трябва да им се налага да ги усвояват. По този начин те стават 

естествени участници в един процес, който им е приятен и интересен, по - близък 

до детските им предпочитания и игри.       

Ето защо ползите от прилагането на ИТ в началното обучение по музика от 

първи до четвърти клас са безспорни. Те повишават мотивацията на учениците, 

улесняват разбирането на учебния материал, предоставят по-лесен и бърз достъп 
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до информация и насърчават креативното мислене и непринудената 

комуникация с децата. 
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ИЗУЧАВАНЕ НА ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ В КОСВЕНА ФОРМА В 

ТРЕТИ КЛАС 
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STUDYING INDIRECT MATH WORD PROBLEMS IN THIRD GRADE 

 

Kalina Iv. Aleksieva 

 

 
ABSTRACT: This article examines the methodological approaches and resources 

applied by authors of third-grade math study books when introducing indirect word problems 

 

KEYWORDS: indirect math word problems, schematic visualization, schematic and sign 

modeling  

 

 

Текстовите задачи, както посочихме в предходна публикация, са неизменен 

компонент от учебното съдържание по математика в началните класове. Чрез тях 

се генерират и решават основни образователни, развиващи и възпитателни 

задачи: развива се логическото мислене на учениците, реализира се 

практическата насоченост на учебния предмет математика и се осмисля 

приложимостта на математическите знания и умения, придобивани от 

учениците, в процеса на изучаването им.  

Специално място в учебното съдържание на обновените учебни програми 

по математика за 1. – 4. клас след образователната реформа от 2015  г. е отделено 

на знанията и уменията за: решаване на текстови задачи; моделиране с числени 

изрази и описване на ситуации с математически модел; съставяне на текстови 

задачи по зададени или самостоятелно събрани данни; извличане на информация 

от различни източници – таблици и чертежи и използването ѝ; преобразуване на 

текстова задача; обосноваване на  получените резултати при решаването на 

даден проблем; решаване на задачи с практико-приложен характер и т.н. Това е 

отразено в целите, формулирани в краткото описание на учебните програми за 

всеки клас, както и в съдържанието, включено в очакваните резултати от 

обучението в област на компетентност Моделиране. [11] 

В теорията и практиката на обучението по математика са познати  

елементарни (прости или обикновени, които се решават с помощта на едно 

пресмятане) и съставни (които се решават с помощта на две или повече 

пресмятания) текстови задачи. Разположението на видовете текстови задачи в 

учебниците и в урочната работа следва да отговаря на системата, в която се 

разработват основните математически понятия, операции и взаимовръзки 

(естествено число, действия с естествени числа, свойства на действията, връзките 

им и пр.) и логиката в развитието и усъвършенстването на понятията, които се 

формират у учениците. Елементарните текстови задачи имат голямо значение за 

въвеждането и усвояването на математически понятия, действия и пр., което 

обосновава включването на значителна част от тях в учебниците по математика. 
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Тъй като централно място в учебната програма заемат понятието естествено 

число и четирите основни действия с естествени числа, елементарните текстови 

задачи в началните класове на първо място са насочени към изясняване и 

осъзнаване смисъла на всяко аритметично действие (събиране и изваждане в 

първи клас и умножение и деление във втори клас). Смисълът на действията се 

осъзнава в процеса на работата с множества от познати предмети и при 

решаването на съответни елементарни текстови задачи, без да се дават някакви 

определения. Решаването на текстовите задачи създават условия за преход от 

практически към умствени действия при извършването на аритметичните 

действия [10: 13–14]. 

Елементарните текстови задачи могат да бъдат класифицирани в три 

групи. В настоящите учебници по математика се прилага съкратения вариант на 

най-широко разпространената класификация, разработена от М. А. Бантова [2: 

205–207]:  

Първа група. Елементарни текстови задачи, разкриващи  конкретния 

смисъл на аритметичните действия; 

Втора група. Елементарни текстови задачи, разкриващи връзката 

между компонентите и резултата от аритметичните действия;  

Трета група. Елементарни текстови задачи, разкриващи нов смисъл  на 

аритметичните действия: 

 прости текстови задачи от увеличаване на число с няколко единици – 

пряка и  косвена форма; 

 прости текстови задачи от намаляване  на число  с няколко единици – 

пряка и косвена форма; 

 прости текстови задачи от увеличаване на число няколко пъти – пряка и 

косвена форма; 

 прости текстови задачи от намаляване  на число няколко пъти – пряка и 

косвена форма; 

 прости текстови задачи от сравняване на две числа – намиране на 

разлика; 

 прости текстови задачи от сравняване на две числа – намиране на 

частно. 

Към елементарните текстови задачи се отнасят и тези, които се базират на 

зависимости, съществуващи между някои величини като цена, количество и 

стойност.  

Особен интерес в гореизложената класификация представляват 

елементарните текстови задачи в косвена форма, които по новите учебни 

програми се изучават в 3. и 4. клас на началното училище. 

В поредица изследвания, като тези на А. Маджаров (1994), А. Манова 

(2011), З. Новакова (2004), Г. Кирова (2014) и др. се посочва голямата трудност, 

която срещат учениците при решаване на косвени задачи. При анкетно 

проучване мнението на 191 начални учители от различен тип населени места Г. 

Кирова установява, че според тях най-сериозна трудност за учениците 

представляват текстовите задачи (73,7 %) и по-конкретно – текстовите задачи в 

косвена форма (60 %) [8: 136]. Спецификата при решаване  на тези задачи се 

изразява в това, че в текста се съдържат косвени, а не преки указания за връзката 
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между дадените и търсените величини, а от тук и за вида на съответните 

аритметични действия и за последователността на  тяхното изпълнение. Често в 

условието на задачата се съдържат думи и изрази, които учениците традиционно 

(от решаването на текстови задачи в първи и втори клас) асоциират с едно 

аритметично действие (напр. „с …  повече” – с действие събиране и т.н.),  а тя се 

решава с противоположното, т.е. взаимовръзката между известната и търсената 

величини е представена по един косвен, индиректен, обърнат начин.  

За да се преодолеят посочените трудности, е необходимо да се прилагат 

такива методически похвати на решаване, чрез които в максимална степен да се 

намалят противоречията между конкретно-образното мислене на децата и 

абстрактните математически зависимости, които се съдържат в задачата. Някои 

автори посочват за надежден  метода на сравнението, при който правите и 

косвените задачи се изучават съвместно, като им се прави подробен семантичен 

анализ.  Друг метод, успешно приложим в обучението в началните класове се 

оказва знаковото моделиране. В редица изследвания (Л. М. Фридман, Г. 

Богдански, М. В. Гамезо, В. С. Герасимова, Р. Радев, М. Богданова и др.) 

процесът на решаване на задачи се разглежда като процес на моделиране. Да се 

реши една задача означава да се построи верига от модели, чрез които да се 

достигне до модел, адекватен на задачата. Системата от модели при решаване на 

текстови задачи са:  

М1 – текстът на задачата, който е модел на реалната действителност; 

М2 – съкратен запис – модел на текста на задачата; 

М3 – графична схема; 

М4 – знаково-символен запис, определящ последователността от операции. 

Той може да бъде цифров, ако задачата се решава по аритметичен начин или 

буквен (с празно квадратче или с въпрос), ако е по алгебричен начин.  

В настоящата статия ще представим анализ на методическите похвати, 

прилагани от авторските колективи на действащите учебници за 3. клас: Т. 

Витанов, Г. Кирова и др.  на издателство „АНУБИС“ (за краткост наричан тук 

учебник 1 – У1) [4];  М. Богданова, М. Темникова, В. Иванова на издателство 

„Булвест 2000“ (за краткост наричан тук учебник 2 – У2) [3];  Юл. Гарчева, А. 

Манова на издателство „Просвета“ (за краткост наричан тук учебник 3 – У3) [5] 

и Вл. Ангелова, Ж. Колева на издателство „Просвета плюс“ (за краткост наричан 

тук учебник 4 – У4) [1] при въвеждане и изучаване на косвени текстови задачи. 

При колектива на У1 работата с косвени задачи започва непосредствено 

след темите за събиране и изваждане с едно и с две преминавания. Първите 

предложени задачи имат подготвителен характер. Отговорите на поставените 

въпроси предполагат анализ, водещ до формулиране на твърдение в права 

форма. При тези задачи е приложено доказателствено онагледяване чрез отсечки 

(фигура 1 и 2).  

Примери: 

Зад. 4/49 Прочети текстовете, разгледай схемите и отговори на въпросите. 

А. Ивайло има колекция от 36 колички. Неговите колички са с 4 повече от 

количките на Петър. Кое момче има повече колички? 

Б. Силвия има 24 лв. Нейните пари са с 3 лв. по-малко от парите на Галя. 

Кое момиче има повече пари? [4: 49] 
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Фиг. 1 У1/49 

 

 
Фиг. 2 У1/52 

 

Зад. 6/52 В жилищен комплекс има 120 двустайни жилища. Те са с 50 

повече от едностайните жилища в комплекса. Броят на кои жилища е по-

голям, на едностайните или на двустайните? [4: 52] 

Запознаването с текстови задачи в косвена форма в У1 е включено в урок 

№ 42, на тема: Текстова задача в косвена форма (У1, 54).  Заданието е да се 

сравнят задачите и да се открият приликите и разликите в текстовете. Добро и 

ефективно методическо решение на авторите е показване на двойките задачи, 

като се дава първо задачата в права форма и успоредно до нея задачата в косвена 

форма (фигура 3).  

Пояснява се, че това е една и съща задача, изказана по различен начин. 

Двете задачи са онагледени със схематичен чертеж, което улеснява учениците 

при ориентирането им в спецификата на решаване на задачи в косвена форма, а 

именно,  чрез преобразуването им в права форма. 

Пример: 

 

 
фиг. 3 У1/54 

 

Подобно методическо решение за запознаване с косвените текстови 

задачи, чрез въвеждане на двойки задачи – в права и косвена форма намираме в 

У3. Този метод е използван в урок 50 на тема: Текстови задачи от събиране и 



452 

 

изваждане (У3, 58) и в урок № 100 на тема: Текстови задачи от умножение и 

деление (У3, 114). Заданието е да се сравнят задачите и да се направи чертеж.  

Стига се до извода, че чертежът и решението на двете задачи е един и същ и това 

е така, защото задачата е една и съща, но е изказана по различен начин (фигура 

4-5). 

 

 

 
Фиг. 4 У3/58 

 

 

 
Фиг. 5 У3/114 

 

Следващите текстови задачи в У1 (54) и в У3 (58) на страницата на този 

урок и в урока за упражнение след него, също са косвени. Те са от вида:  

 Направи чертеж и реши задачите; 

 Задай друг въпрос така, че задачата да се решава с две пресмятания; 

 Замени словосъчетанието „които са с … по-малко“ в условието на 

задачата със словосъчетанието „и с … повече“; 

 Състави и реши текстови задачи, като използваш чертежите и 

словосъчетанията; 

 Свържи задачите с чертежа и решенията им. 
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Примери:
 

 
Фиг. У1/54 

 

 
Фиг. У3/65 

 

 
Фиг. У3/59 

 

 
Фиг. У1/55 



454 

 

 

 
У3/58 

 

При У4 също е избран подходът задачите в косвена форма да се въведат, 

като се представят „в двойка“ с аналогичната текстова задача, но формулирана в 

права форма. Такова представяне намираме в урок № 33, урок № 45 и урок № 58. 

Заданието при всички задачи е: Сравни текстовите задачи, разгледай 

графичния модел и ги реши 

 

 
У4/39 

 

 
У4/41 

 

 
У4/65 
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У4/51 

 

В методическо отношение водещата дидактическа цел на съдържанието на 

представените уроци по математика е овладяване от учениците на похвати за 

работа при решаване на текстови задачи в косвена форма. 

В У2 намираме по-ограничен брой текстови задачи в косвена форма. 

Авторският колектив, под ръководството на М. Богданова е включил по една 

задача в съдържанието на урок № 40, 42, 46, 47, 49, 53, 61, 63, 67, 68 без да се 

пояснява вида им. Задачите са онагледени с конкретно нагледни илюстрации и 

схематични модели (отсечки, диаграми и др.). Не се въвеждат „двойки задачи“ в 

права и в косвена форма, т.е. не се прилага метода на сравнението, съответно 

липсват задачи за откриване на прилики и разлики до урок № 106, който е за 

годишен преговор. 

 

 
У2/50 

 

 
У2 59 

 

 
У2/52 
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У2/77 

 

 
У2/56 

 

 
У2/63 

 

В урок № 106 на тема: Текстови задачи (годишен преговор) авторите за 

първи път поставят задача за откриване на прилики и разлики между текстовете, 

зададени в права и косвена форма, което е методически неприемливо решение. 

Следващите две задачи също са в косвена форма. Заданието е: да се посочи 

чертежа, който отговаря точно на текста; да се поставят въпроси по 

съответстващия на текста чертеж; да се състави задача по данните в другия 

чертеж, да се сравнят съставените задачи. Примери: У2/116 
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При запознаване на учениците с текстовите задачи в косвена форма и при 

формиране на умения за решаването им учителят има свободата да използва 

всички форми на схематична нагледност: отсечки, правоъгълници, кръгове, 

таблици, диаграми, графични знаци и др. Изискване според учебната програма за 

3. клас е учениците да умеят да представят със съкратен запис и графично 

текстова задача, да съставят задача по графичен модел и т.н., като този процес 

продължава и в 4. клас. 

Пример: [6: 50]   

 

 
 

В този смисъл работата с модели и възможностите за моделиране в 

непосредствения учебен процес би следвало да се насочва към използването им 

за: онагледяване на условието и решението на дадени задачи; съставяне на 
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текстови задачи; изразяване на свойствата на аритметичните действия; 

използване като средство за решаване на определени задачи; и т.н. За по-голяма 

ефективност е удачно разнообразието от модели  да се използват в единство.  

Ще предложим два варианта за графично онагледяване, достъпно за 

третокласниците с помощта на диаграми на Ойлер-Вен, стрелки, графични знаци 

и отношения: 

Пример: А. Участниците в часовете за избираема подготовка по 

математика са 65 и са с 25 повече от участниците в избираемите часове по 

изобразително изкуство. Колко са участниците в часовете по изобразително 

изкуство? 

Пример: Б. В Коледното състезание по математика участваха 34 

момчета от вторите класове на едно училище, които са със 7 по-малко от 

момичетата от вторите класове на същото училище. Колко момичета са 

участвали в Коледното състезание? 

 

        
Пример А                                        Пример Б 

 

Както се вижда от приведените примери, текстовите задачи в косвена 

форма и задачите, които съдържат косвени отношения са много разнородни по 

математическа структура, по степен на трудност и по сюжети. От анализа става 

ясно, че в различните учебници по математика за трети клас има значими 

различия не само в относителния дял на косвените задачи спрямо другите, но и в 

подходите, методите и средствата за тяхното въвеждане и изучаване. Добрите 

методически практики имат решаващо значение при формиране на умения за 

решаване на такива задачи и за преодоляване на стереотипа на мислене, който се 

изгражда у учениците чрез непрекъснато акцентуване на т. нар. „думи-признаци“ 

в първи и втори клас, без да се разглежда подробно структурата на задачата. 

Учителят трябва да познава тези особености, за да се постигнат положителни 

резултати в контекста на очакванията, регламентирани в разглежданата област на 

компетентност [9: 171].  

Изучаването на текстовите задачи, изразени в косвена форма, допринася за 

по-цялостно възприемане на условието на задачата с нейните връзки и 

зависимости, обогатяват се възможностите за преобразуване на обикновените 

текстови задачи, което влияе върху мисловната дейност и творческото 

въображение на децата. Опитът показва, че решаването на една и съща задача по 

няколко начина, преобразуването на задачата, съставянето на различни задачи на 

основата на едни и същи данни, дават много по-голям ефект от решаването на 
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голямо количество задачи от един и същ тип. Ето защо би било добре, ако в 

учебното съдържание за трети клас косвените задачи не се въвеждат инцидентно 

и еднотипно, а в подходяща системност и последователност, със съответните 

методически насоки за работа. 

В заключение може да обобщим, че за успешно усвояване на методика за 

решаване на текстови задачи в косвена форма и за постигане на положителни 

резултати в края на обучението са необходими следните предпоставки: 

 Достатъчен относителен дял на текстовите задачи в косвена форма в 

урочната работа по математика в трети клас; 

 Решаване на текстови задачи в косвена форма „в двойки“ с аналогичната 

задача, но формулирана в права форма; 

 Онагледяване на текстовата задача – доказателствено онагледяване чрез 

конкретна предметна нагледност, изобразена конкретна нагледност или 

схематична, символна нагледност; 

 Работа (беседа с учениците) върху отношенията, зададени в косвена 

форма – до преформулиране на задачата в права форма и избор на адекватно 

аритметично действие; 

 Решаване на текстовите задачи в косвена форма не епизодично, а „на 

серии“ – по две или три последователно, с цел затвърждаване начина на работа 

при анализ на този тип задачи [7: 83]. 
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ОСНОВНИ НАЧИНИ НА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОЗИЦИЯТА НА 

УЧЕНИЧЕСКАТА РИСУНКА 

 

Камен М. Теофилов 

 

MAIN WAYS OF BUILDING THE COMPOSITION OF THE STUDENT 

DRAWING 

 

Kamen M. Teofilov 

 

 
ABSTRACT: Among the main problems in the construction of student drawings is the 

question of how to organize the space in them? Where to place the images that are carriers of 

the basic information, with what colors, size and shapes to be presented. This report provides 

certain types of constructions and guidelines for their mastery in acquainting students with the 

basic principles of composition in the teaching of fine arts in high school. 

 

KEYWORDS: composition in drawing, pedagogy, secondary education 

 

 

Организирането на изобразителното пространство в рамките на 

изобразителното поле най-общо може да бъде охарактеризирано с термина 

„композиране“. То въвежда зрителя в емоционалния свят на авторовото виждане 

и спомага за по-пълно разкриване на идейния замисъл на художествената творба. 

Конструкцията на композицията се гради върху зависимостите между 

предметите (или обектите) в изобразителното пространство. Поради това 

колкото повече знания за структурирането на композиционните елементи 

притежава рисуващият, толкова повече нарастват и неговите възможности за 

правилното им организиране. Всяка художествена творба е носител на определен 

естетически заряд. Част от това нейно въздействие се дължи на способността на 

автора да представи по определен начин съдържанието на творбата. 

Eстетическото въздействие на творби на визуалното изкуство може да се 

осъществява и посредством чисто композиционни похвати. Според Св. 

Чилингиров:„Развитието на естетическите възприятия предполага наличие на 

естетическо отношение към действителността (…) Колкото тези представи са по-

пълни и по-богати, толкова възможността за създаване на по-интересни в 

композиционно и цветно отношение по-изразителни детски творби (рисунки, 

апликации, пластики) е по-голяма, толкова по-пълно децата са способни да 

възприемат съдържанието на едно живописно, графично или скулптурно 

произведение“ [Чилингиров 2017: 27]. Ето защо познаването на законите на 

композицията e следващият етап в развитието на уменията на учениците в 

обучението им по изобразително изкуство. Д. Балкански  смята, че една от 

основните задачи на обучението по изобразително изкуство е:“…системното 

обогатяване, конкретизиране и диференциране на възприятията и образните 

представи при общуване с творбите на изобразителното изкуство.  Със системни 

и последователни занимания учениците придобиват познания за специфичните 
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особености на отделна художествена творба, за своеобразието и мястото на 

отделен автор в общите процеси на развитие на изкуството, за видовете и 

жанровете на изобразителните изкуства за изразните средства и технологичните 

им характеристики“ [Балкански 2015:59]. Изучаването на основните видове 

композиции подпомага формирането на умения за нейното правилно 

построяване и дешифриране от учениците. Съчетаването на елементи по нов 

начин, търсенето на нестандартни изобразителни точки провокират 

креативността на учениците. Детската художествена креативност се активизира 

чрез поставяне на детето в интригуваща, проблемна ситуация; чрез казус, който 

очаква своето подобаващо решение. Такъв казус може да е организацията на 

изобразителното пространство при съобразяване с принципите на 

композиционното поместване. Модел за основните съотношения между 

предмети (обекти, елементи и т.н.) в композиционната рамка представя М. 

Мелтев. Той определя следните композиционни съотношения: 

1. Взаимодействието между предмет и рамка има силно визуално 

въздействие върху зрителя. Поставеният в центъра обект е стабилен и спокоен, 

когато е разположен на еднакви разстояния от рамката на композицията. Тогава 

той не предизвиква усещане за дисбаланс и внушава спокойствие. Въпреки това 

много творци намират тази статичност на обектите за скучна и  избягват нейното 

прилагане.  

2. При преместване на обекта над центъра, композицията става 

интригуваща и губи предишната статика. Разпределението на пространството в 

рамката е неравномерно, а основата под предмета придобива по-голяма 

собствена тежест и осъществява балансираща функция. 

3. Поместването на два предмета, еднакви по размер, в изобразителното 

пространството, които споделят равни отдалечености от центъра и ръбовете на 

рамката, съответства на изискванията за композиция. Това изображение също е 

статично – в него има поместена група от предмети с еднаква големина, 

поставени в центъра, които не предизвикват емоционално натоварване, защото е 

необходимо един елемент да доминира над останалите. В случая отсъства 

доминация и композицията е скучна и лишена от  интерес. Вниманието се 

разпределя по равно между двата обекта. 

4. При поместване на два предмета, които са поставени плътно до 

страничните ръбове на рамката, зрителят усеща дискомфорт от факта, че вместо 

да са привлечени един към друг в една съединителна композиция, тези предмети 

са приковани до  страничните ръбове. 

5. Предметите трябва да бъдат поставени в състояние на баланс и силата 

на привличане един към друг да е равна на силата, която ги отблъсква назад към 

рамката на кадъра. Така тези две сили взаимно се анулират. Когато силите на 

привличане надделяват над силите на отблъскване (които ги дърпат към 

рамката), зрителят също се чувства неспокоен, сякаш изпитва желание да 

приближи рамката към  предметите, за да се постигне перфектният баланс. 

За равновесието в композицията Т. Бишоп казва: „Когато основният 

мотив е поставен вън от центъра на една картина, трябва да се намери 

допълнителен, вторичен център на внимание в противоположната страна, за да 

се установи верният баланс. Този процес може да се оприличи на процеса на 

равновесие при везните, където два еднакви по тежест предмета установяват 
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баланс помежду си или един предмет може да се балансира с два по-малки, но 

равностойни по маса с първия. По същия начин по-лек предмет може да 

балансира по-тежък чрез преместване по-далеч от центъра, като придвижване по 

лост по отношение към опорната точка. Съществуването на опорна точка се 

усеща при всяка композиция, в която има равновесие между неравни обеми 

(центрове на внимание)” [Бишъп 1933: 13]. 

6. Наличието на предмет с по-голяма маса уравновесява двата по-малки, 

когато те са поставени по-далеч от центъра. При тяхното преместване по-близо 

до центъра по-големият елемент придобива по-голяма тежест в композицията. 

Това визуално надмощие на един елемент над останалите се нарича визуална 

доминанта. 

7. При повече обекти вниманието привлича този, който контрастира с 

останалите. Контрастът може да бъде в размера (по-голям или по-малък) или в 

цвета (тъмно-светло, цветно-безцветно) [по Мелтев 2015].  

Според Тортън Бишъп „Композицията е хармонично съчетаване на два или 

повече елемента, един от които доминира над останалите по отношение на 

интерес. Поради привлекателната си сила за човешкото око, този елемент става 

фокус, който се нарича център на внимание” [Бишъп 1933: 13].  Съществуват 

различни видове изразни възможности, но най-общо ориентирането на 

изобразителното поле е разделено на 2 основни типа: 

вертикално (портретно), дългата страна на изобразителното поле е ориентирана 

във вертикал; 

хоризонтално (пейзажно), дългата страна на изобразителното поле е ориентирана 

в хоризонтал. 

 Вертикаленият тип на ориентация на изобразителното поле е принцип на 

работа, при който дългата страна на изображението е ориентирана във вертикал. 

Този способ помага при акцентирането върху определен детайл, който може да 

бъде най-пълно разкрит (или загатнат).  

 Хоризонталният тип на ориентация на изобразителното поле също може 

да бъде прилагано за портрети. То е наричано „пейзажно“, поради спецификите 

на „широкия формат“, чиято особеност е разполагането на дългата страна на 

изображението по хоризонталата. 

 Уедряване. При този подход изображението на сюжетно важния елемент 

се представя в уедрен мащаб. Целта е да се представи същественото, онова, което 

освен център на композиция, може да съставлява и само по себе си цялостна 

концепция.  

 Поставяне на главния обект в кадъра на преден план  

При този подход главният обект на композицията (човешка, или 

животинска фигура, сграда или природен обект) се поставят в предния план на 

изобразителното поле, като по този начин се натоварва емоционално-смисловата 

характеристика на композицията. Едновременно с това не бива да се подценява 

ролята на средния и задния план на изображението – те следва да имат 

поддържаща роля, да подпомагат изявяването на основната идея. 

Различие между обекта и фона 

За по-пълно изявяване на отделни компоненти от композицията е особено 

подходящ методът на тоналното различие между обект и фон. Концепцията може 
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да бъде реализирана двояко, като в единия случай се разчита на градация в 

съотношенията между светли и тъмни петна, а в другия – на чисто цветови 

контпрапункт.  

• Контраст 

При обекти, които имат приблизително еднакво разположение в 

композицията, вниманието се привлича от този, който контрастира с останалите. 

Контрастът може да бъде в размер, цвят, тоналност, форма и т.н.  

• Златно сечение 

Автор на принципа за „златното сечение” е древногръцкият математик 

Евклид. Изразени чрез принципите на геометрията при „златните пропорции“ на 

композицията страната на рамката се дели на две части, които се отнасят 

помежду си така: по-голямата към по-малката, както цялата дължина на страната 

към по-голямата. Когато и другите страни на рамката се разделят по същия 

начин и се прекарат мислени линии по зрителното поле, които свързват точките 

на деление, могат да се определят точките на „златното сечение“. Основната 

идея на този принцип е насочването на вниманието на зрителите в определена 

посока. 

• Правило на третините 

Зрителните центрове в композицията са 4 на брой и са разположени на 

разстояние 3/8 и 5/8 от краищата на рамката на изображението.. За предпочитане 

е да се използва принципът на „третините“, при който изобразителното 

пространство се разделя в хоризонтал, диагонал или вертикал на три 

относително съизмерни компонента. Това може да бъдат плаж, море и небе в 

една композиция, или чрез засичане на нейните елементи да се постигне 

„триединство“ на изграждането. 

• Обрамчване на обекта 

При „рамкиране“ на елемент от композицията следва да се има предвид, че 

поставеният в такава позиция елемент придобива доминиращ смислов характер. 

За да бъде постигнато това впечатление, е необходимо рамкиращият обект да 

притежава естетическа стойност. Такива обекти могат да бъдат: сводове, 

входове, колони или природни елементи с подходяща форма.  

Използване на линии 

Някои композиционни елементи имат ритмично повтарящ се характер и са 

ориентирани в хоризонтал, вертикал или диагонал. При употреба на линии за 

емоционално въздействие на зрителя следва да се имат предвид следните 

психологически специфики: извитите, плавни линии действат успокояващо, 

начупените предизвикват дразнене и се асоциират с агресия; вертикалните 

придават величие и издълженост на формите; хоризонталните – спокойствие и 

допълнително разширяват пропорциите, а диагоналните внасят динамика. 

Препоръчително е правите линии да не  излизат извън изобразителното поле, 

защото така го разделят на части.   

• Ритъм в композицията 

Търсенето на ритъма на повтарящи се елементи се изразява в повторение 

на линии, форми, обеми и цветове в изобразителното поле. Включването на  

обекти в предния, средния и задния план пресъздава усещане за триизмерност в 

двуизмерно изображение. Перспективата като изобразително средство придава 

пространственост на обкръжаващата среда, която се характеризира като 
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съвкупност от трите измерения – височина, широчина и дълбочина. Р. Тодорова 

препоръчва употребата в обучителния процес на мултимедийни презентации, 

които: “…се установиха като основен метод за преподаване на базисните 

теоретични постановки на линейната перспектива, както и на историческите 

данни за развитието на различните перспективни системи, употребявани в 

изобразителното изкуство.“ [Тодорова 2019: 325].   Чрез този начин на 

огледяване се разширяват и обогатяват визуалните познания и култура на 

учениците. Един от елементарните и често използвани способи е употребата на 

водеща линия и застъпване на елементи като сгради или планини. Сред  широко 

използваните методи намира приложение и ритмичността (повторяемостта на 

елементи от композицията). Чрез нея се създава усещане за логична 

последователност и хармония. Има няколко подхода при реализацията на този 

специфичен похват:  

- повтарящ се ритъм на обекти, при които няма промяна в големината, 

цвета или посоката на ориентация;  

- редуващ се  ритъм, който представлява смяна на хоризонтално с 

вертикално, динамично със статично положение и т.н.;  

- прогресивен (регресивен) ритъм, при който елементите постепенно 

увеличават (или намаляват) броя си съобразно композиционния замисъл. 

Ритъмът в композицията може да представлява баланс (чрез симетрия или 

асиметрия), контраст (между голямо и малко, тъмно и светло и т.н.), да служи за 

насочване на вниманието (чрез подредба на елементите в изобразителното поле), 

за определяне на мащаба (по отношение на другите композиционни елементи), за 

съчетаване (на разнородни елементи в единна структура). Прилагането на 

„ритмуване“ в композицията допринася за предаване на послания, за насочване 

на вниманието и за определяне на мащаба на обектите. 

Композирането е само един от аспектите на художествената рисунка. 

Важността му за изграждането на художествената творба обаче е от решаващо 

значение. Педагозите трябва да отделят съществена част от времето на урочната 

си работа за изясняване на неговите елементи. Чрез разширено визуално и 

теоретично представяне, под формата на изобразителни задачи трябва да се 

упражняват различните видове композиция и плановост на изобразителните 

проблеми. По този начин учениците придобиват знания за естеството на 

основните принципи при организиране на художествена творба, развиват 

естетическото си усещане при нейното изграждане или анализ, проявяват 

адаптивност при разрешаването на поставените изобразителни задачи.   
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ПРОЕКТНАТА ДЕЙНОСТ В ГРАФИЧНАТА ПОДГОТОВКА  

В ОСНОВНОТО УЧИЛИЩЕ 
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DESIGN ACTIVITY IN GRAPHIC PREPARATION IN 

THE PRIMARY SCHOOL 

 

Keranka G. Velcheva 
 

 
ABSTRACT: The purpose of this article is to present structurally and meaningfully two 

generic types of projects in the graphic preparation of students in primary school: research and 

creative projects. The types of projects designed have been developed in accordance with the 

state educational requirements for the educational field "Technology and Entrepreneurship" 

and the development of the creative and artistic and constructive abilities of the individual. 

 

KEYWORDS: project activity, graphic preparation, research and creative project 
 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект 

„Предизвикателствата пред съвременното компетентностно ориентирано 

образование“ РД-08-153/05.02.2020 г . 

 

Целта на настоящата статия е представяне в структурно и съдържателно 

отношение на два обобщени вида проекти в графичната подготовка на учениците 

в основното училище: изследователски и творчески проекти. Конструираните 

видове проекти са разработени, съгласно държавните образователни изисквания 

за образователната област „Технология и предприемачество“. 

Специалистите по технологично обучение определят метода на проектите 

като начин на организация на познавателно-трудовата дейност на учениците с 

цел решаване на проблем, който разглежда „определени потребности на хората, 

разработване на идеи за изработване на изделия или извършване на услуги за 

задоволяване на тези потребности, оценяване на техните качества, определяне на 

реалното търсене на пазара на стоки” [13]. Приложението на метода на проектите 

способства възникването на отношения между самите ученици и с възрастните, 

при които за постигането на целите на проекта се реализират творчески усилия 

на личността на ученика. Работата по различни видове проекти има и важна 

възпитателна роля. Извършването на разнообразни технологични дейности по 

време на работа по проекта формират позитивно отношение към процеса на 

труда и неговите резултати. 

Важна цел на проектирането в технологичното обучение се явява и 

диагностиката, която според Й. Пейчева „създаването на система от критерии и 

показатели за отчитането на ефективността от обучението“ дава възможност за 

оценяване на резултатите като динамика на развитие на всеки ученик [8]. За 

други учени постигането на целите на проектирането се оценява от ръста на 
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динамика на показателите, които се фиксират в учебната група и/или у всеки 

ученик като: 

• информационна осигуреност (представи, знания, тезаурус, разбиране); 

• функционална грамотност (възприемане на обяснения, писмени текстове, 

умение за задаване на конструктивни въпроси, работа с технически обекти, 

методи за безопасна работа и др.); 

• технологични умения (способност за изпълнение на по-рано усвоени 

технологични операции, правилно използване на инструментите и 

приспособленията, достигане на зададеното равнище на качество, разбиране на 

свойствата на материалите, осигуряване на лична безопасност, рационална 

организация на работното място и др.); 

• интелектуална подготвеност (способност за вербализиране на 

технологичните операции, разбиране на постановката на учебните (теоретични и 

практически) задачи, сравнение на предметите по размер, форма, цвят, 

материалите и тяхното предназначение, осъзнато възприемане на новата 

информация, умение за работа с учебната литература и др., за рационално 

планиране на дейността, в това число и съвместно с други хора); 

• подготвеност за целенасочена и системна работа (стремеж за изпълнение 

на  поставените учебни задачи, внимателно отношение към указанията на 

учителя и учебната ситуация, поддържане на култура на труда, доброжелателно 

взаимодействие с другите ученици, проява на толерантно отношение в екипа, 

преодоляване на психологическите и познавателните бариери, способност за 

търсене и даване на помощ и др.) [3, 5]. 

Проектирането е творческа дейност, която обединява идеите на детето с 

действие; хуманитарната култура – с култура на технически труд; трудът – с 

творчески; художествената дейност – с проектиране и конструиране; 

технологията – с оценяване на икономическите, екологичните и социалните 

последствия от преобразяване на предметния свят.  

Проектната дейност на учениците е проявление на творческа дейност. А и 

методът на проектите и самият учебен проект са неразделни с понятието 

творчество. Образователният продукт на учебно-творческата дейност е 

творческият проект (в частност, творческия проект в технологичното обучение). 

Учебният творчески проект се изпълнява в три етапа: изследователски 

(подготвителен), технологичен и заключителен. На всеки етап от съвместната 

дейност учениците и учителя решават определени задачи [5]. 

По първи тип могат да се идентифицират следните видове проекти: 

Изследователски проекти. Тези проекти изискват по-добре подбрана 

структура на проекта, определена цел, проекта за всички страни, да има социална 

значимост, разработен, прокоментиран, включително и опитна и 

експериментална работа;  

Творчески проекти. Тези проекти обикновено не притежават подробна 

структура, тя само се планира и продължава да се развива, по силата на логиката 

и интересите на участниците в проекта. Те могат да се споразумеят за желаните 

резултати (спортни игри, експедиции и т.н.);  

Приключенски (ролеви) проекти. В тези проекти структурата е планирана, 

но остава отворена до края на проекта. Това може да е на литературен герой, 

симулиране на социални или бизнес отношения. Резултатите от такива проекти 
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могат да бъдат определени в началото на проекта, но могат да се развиват до 

своя край. Степента на творчество е много висока: 

Информация за проекти. Този проект първоначално има за цел да събира 

информация за всеки сайт, за да запознае участниците с тази информация, да 

анализира и синтезира фактите, предназначени за широка аудитория. Такива 

проекти, както и изследвания, изискват добре проектирана структура и 

възможност за системно коригиране в хода на проекта; 

Практически проекти. Тези проекти се отличават от самото начало с 

резултат от дейността на участниците в проекта. Нещо повече, този резултат е 

задължително насочен към социалните интереси, на участниците в резултат на 

вестници, видеофилм, звукозапис, изпълнение, програма. Подобен проект 

изисква добре проектирана конструкция. Определянето на функциите на всички 

участници трябва да е ясно на всеки в проектирането на крайния продукт. Това е 

особено важно, добра организация и координация на работата в условията на 

"стъпка по стъпка дискусии, за разработка на общи и индивидуални усилия за 

организиране и представяне на резултати и евентуалното им прилагане в 

практиката[5] . 

Творческият проект е ориентиран към решаване на учебни проблеми, 

творчески задачи с технологичен характер. Един от важните му признаци е 

резултатът от осъществяване на новите знания, умения и компетенции, 

творческите способности на личността.  

Добрата материална база е предпоставка за създаване на положителна 

мотивация за практико-приложна дейност. Планирането на организацията за 

изпълнението на проекта трябва да бъде съобразено с изискванията на дизайна и 

ергономията, текущия контрол и корекция на дейността. Осигуряването на 

ергономични и безопасни условия на труд за учениците е предпоставка за добър 

край на творческия проект. Специализираните учебни кабинети и работилници 

по технологично обучение предполагат разработването на творчески проекти с 

различни направления с цел създаване на творческа образователна среда в 

училище. Проектният метод на дава възможност за прилагане на нови 

интерактивни методи и форми на работа в технологичното обучение. Дава 

основание за превръщането на специализираните кабинети в творчески 

педагогически лаборатории за разработване и изпълнение на обществено-

социални проекти [6]. 

Окончателният вариант на темата и проблемът на ученическия проект – 

това е съвместен избор на учениците и учителя (като ръководител, координатор, 

главен консултант на проекта), който провежда консултации, обсъждания, 

отчита ресурсите, времето, учебно-познавателната насоченост на проекта, 

знанията и уменията, необходими за реализацията на дадения проект, 

включително разходите за актуализиране и получаването на новото знание в 

процеса на проектната дейност. 

Изборът на тема за проекта трябва да отговаря на определени методически 

изисквания, специфични за технологичното обучение: 

• обектът (изделието) трябва да бъде познат, разбираем, и главното, 

интересен; 

• бъдещото ново изделие трябва да се изработва по познати технологични 

процеси, с определяне на броя според масовия или единичен потребител; 
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• участниците в проекта трябва да са убедени, че изборът на изделие им 

дава възможност за творчество и реализиране на собствените им идеи и могат да 

се справят с поставената задача; [4]. 

Творчеството като съзидателна дейност има голяма обществена стойност 

не само поради това, че чрез него се осъществява реализация на материални и 

духовни богатства за обществото, но и поради това, че то има огромна 

възпитателна стойност като процес, в който се извършва развитие и 

саморазвитие на личността 

Тази структура от учебното съдържание по предмета създава богати 

възможности за формиране и развитие на творческите способности на учениците 

като: 

• способност за усвояване на технологични знания; 

• способност за формиране на технологични умения; 

• способност за наблюдение и анализ на различни обекти; 

• способност за самостоятелно мислене, активност при решаване на 

теоретически проблеми; 

• способност за обосноваване на решения и за оперативно изпълнение. 

Художественото конструиране, както всяко художествено творчество има 

две начала: интуитивно-емоционално и логически-научно. Първото е тясно 

свързано с личността на автора, неговия вкус, склонности, вътрешния му мир. 

Тази особеност дава собствен, неповторим, индивидуален отпечатък на 

творческия процес. Но не толкова интуицията, емоцията и чувството ръководят 

творческия процес при проектирането. Той трябва да се направлява от знания, 

обективни принципи и закономерности на формообразуването. 

Разглеждайки формообразуването като процес, не може да не бъдат 

отбелязани два взаимно допълващи се подхода в дизайнерската практика: 

първият предполага включването на обекта на проектиране във вече известна 

система за формообразуване, а вторият е насочен към създаване и оформяне на 

закономерности, които пораждат нови серии форми. Развитието и осмислянето 

на тези програмни закономерности се приемат в дизайна като програми за 

основен подход и творчески концепции [12]. 

В областта на образованието е налице предпоставката за формиране на 

общоспециални способности у учениците. Чрез дейността (играта, учението, 

труда, творчеството), човек създава материалните и духовните продукти, в които 

влага вече усвоените умения и знания и изразява своите способности. 

Благоприятна възможност за развитието на творческите художествено-

конструктивни способности създават и богатите вариативни крайни решения на 

задачите за конструиране. По своята същност художественото конструиране е 

усилена интелектуална дейност на личността за построяване на образи, 

представи на предмети, обекти в мислен план, дейност за изграждане на 

оперативни образи, свързани с материализацията и практическото изработване 

на тези идеални модели. 

Като се вземат предвид всички основни характеристики на дейността в 

структурата на творческите и художествено-конструктивни способности на 

личността, могат да бъдат включени цяла система от множество разнообразни 

свойства на психическите познавателни процеси и личностни качества. В ядрото 

на тази система са: способности за формообразуване; способности за творческо 
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мислене; способности за творческо въображение, композиционни способности; 

техническите способности. 

Откриване наличието и развитието на комбинаторните способности в 

голяма степен е свързано с наличието и развитието на богатството и динамиката 

на пространственото мислене и въображение. Този процес се доказва чрез 

прилагане на специална методика на модулно изграждане на формата в 

пространството или на композиция от обемни форми. Осъществява се, като пред 

учениците се поставят два вида задачи: 

1. Първи вид изискват конструктивни решения, базиращи се на 

повторението и комбинацията на един и същ модул. 

2. Втори вид ‒ изискват използване на комбинации от няколко различни 

модула. 

Комбинаторните способности са елемент от системата на общите 

възможности за комбиниране в художествено-конструктивната дейност и са в 

тясна връзка и зависимост с всички останали структурни елементи. В тази 

система те се разглеждат като системообразуващ и като водещ компонент. От 

друга страна, комбинаторните способности в системата са свързани и с 

множество на брои допълнителни елементи (водещи и системообразуващи). Като 

основни и водещи посочваме следните два елемента от системата, определящи и 

нейното ядро: 

1. Способност за формообразуване. 

2. Композиционни способности. 

Чрез обединяващия специфичен метод в технологичното обучение ‒ 

инструктажа, специфичен става и начинът на организация и протичане на 

процеса комбиниране, но в никакъв случай различен от конкретната 

художествено-конструктивна дейност. 

Формите, продължителността, честота, повторяемостта, мястото в 

структурата на художественото-конструиране, насочеността на субекта, 

функционалната съдържателност, резултата и др. характеристики на процеса 

комбиниране зависят от вида на поставените учебни комбинативни и 

художествено-конструктивни задачи. 

Учителите и учениците в училището (част от разработените проекти бяха 

апробирани с ученици от СУ „Йоан Екзарх Български“, гр. Шумен, със ст. 

учител Ив. Бурова) имат минал опит в работата по проект и бяха убедени в 

неговата ефективност, но не бяха го използвали в условията на урочната дейност. 

В тази връзка решихме да използваме за основа учебното съдържание по 

технологии и предприемачество, свързано със запознаване и изработване на 

техническа рисунка, скица и чертеж. Считаме, че темата е подходяща за 

формиране на самостоятелност при изработването на скици, чертежи и чертеж на 

разгъвка и за развитие на пространствено мислене и въображение на учениците. 

Това не само би повишило технологичната им култура, но може да вдъхнови 

децата за творчески процес [11] . 

Рационален подход в приложението на проектния метод в графичната 

подготовка е решаването на технически задачи.  

За тяхното успешно решаване е необходимо: 

• да се извършва предварителна подготовка на подходящи за решаване 

технически задачи; 
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• да се подготвят необходимите материали и инструменти за практическа 

работа, а също и техническата документация; 

• да се дава ясно и изчерпателно обяснение на същността на предвидената 

за решаване задача, като в зависимост от нейната сложност се преценява 

необходимостта от допълнителни обяснения и подходящи примери за 

ориентиране към правилното й решаване; 

• да се създава спокойна, ведра и творческа обстановка за работа на 

учениците. 

За осигуряване на условията за решаване на техническите задачи в 

проектното обучение сме разработили равнища и задачи за формиране, 

затвърдяване на графичните знания, умения и отношения:  

І равнище – осигуряване на необходима система от знания и умения за 

анализ на конструкция на различни обекти в бита и домашната работилница 

Задачи: 

• формиране на знания за изобразяване на обект в изгледи; 

• формиране на умения за използване на различните видове линии, мащаб 

и геометрични построения; 

• формиране на оценъчни отношения при изработване на идейна скица и 

несложен чертеж. 

ІІ равнище – пренос на умения за анализ на несложни конструкции 

Задачи: 

• знания за изобразяване на вътрешни повърхнини и умения за разчитане 

на графични изображения с разрези и сечения; 

• умения за представяне на идеи в различни форми (писмена, таблична, 

графична). 

ІІІ равнище – знания и умения за анализ на конструктивни и технологични 

решения и словесното им описание, като се използва правилна техническа 

терминология 

Задачи:  

• формиране на знания за необходимостта от стандарти и използване на 

правилната терминология в областта на техниката и технологиите; 

• формиране на умения за графично представяне на конструктивни 

решения в продуктивна дейност с практико-приложен характер; 

• формиране на умения за проектиране, умения за разчитане и изготвяне на 

конструктивна и технологична документация на несложни обекти с цел 

постигане на оригинални и целесъобразни в екологичен аспект решения. 

Важна особеност на учебното съдържание със заложени проектни 

дейности е специфичното за предмета единство между теоретични знания 

(които, са преобладаващо технологични ) и практическа дейност, която е водеща 

за периода на прогимназиалния етап на основната степен. Предложените и 

конструирани проекти са разработени съгласно държавните образователни 

изисквания за образователната област „Технология и предприемачество“. 
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Изследователски проект „Дидактически средства за формиране на 

графичната култура и диагностика на учениците в основното образование 

по технологии и предприемачество“ 

Целите на изследователския проект: Формиране у учениците на знания и 

умения за представителите на конструктивната документация (техническа 

рисунка, скица и чертеж).  Диагностика на пространствено мислене. 

Задачи: Развитие на пространствено мислене и въображение, формиране 

на самостоятелност при изработването на скици, чертежи и чертеж на разгъвки 

на прости геометрични тела. 

І. Разработване и авторови тематични единици, чрез които се осъществява 

проекта. Адаптиране на учебното съдържание за целите на проекта при спазване 

на очакваните резултати на ниво учебна програма.  

ІІ. Разработване на подходящ дидактически инструментариум за 

диагностика на знанията и уменията за конструктите на техническата 

документация (тестова батерия). 

ІІІ. Разработване и предлагане на свитък от забавни графични задачи за 

избираема учебна и факултативна учебна дейност по технологии и 

предприемачество „Дидактически средства за формиране на графичната култура 

и диагностика на учениците в основното образование по технологии и 

предприемачество “. 

Предложеният свитък от забавни графични задачи е структуриран в три 

направления:  

• Формиране на пространствени представи; 

• Практически графични дейности;  

• Диагностика на графичните знания и умения. 

Тематични единици 

Темата „Видове линии“ е първата тема, с която започва реализирането на 

изследователския проект. Учебното съдържание насочва към основни понятия за 

видовете линии. При предаване на техническа информация в графичните 

изображения се използват различни видове линии. Всяка една от тях има 

специфично приложение. В чертежите те биват прекъсвани и непрекъснати и 

могат да се използват като контурни, спомагателни, размерни и осеви. Нашата 

идея бе насочена към приложението на стандартните  линии  в чертането. 

Темата „Техническа  рисунка, скица и чертеж“ е втората тема, с която 

продължава осъществяването на проекта. Учебното съдържание насочва към 

основни понятия за изделие ‒ продукт на материалното производство; детайл ‒ 

основен градивен елемент на изделието и техническа документация ‒ главен 

информационен източник на трудовата дейност в производството. В учебната 

програма има стандарт ‒ усвояване на видове стандартни линии, но 

предложената практическа работа е доста елементарна и безинтересна. Нашата 

идея бе насочена към приложението на стандартните  линии  в чертането. 

Темата „Изработване на скица и чертеж“ е третата тема, с която 

продължава осъществяването на проекта с учениците. Учебното съдържание 

насочва към основни понятия за чертожен лист, мащаб, разгъвка и изобразяване 

на детайли в изгледи. 
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Творчески проект „Художественото конструиране на изделия от 

конструктивни материали в основното образование по технологии и 

предприемачество“ 

Целите на творческия проект: Формиране у учениците знания за 

пространствените форми и отношение на основата на техните графически 

изображения, разкриване на развитие на композиционните способности.  

Задачи: 

1. Разширяване и задълбочаване знанията, уменията и сръчностите; 

2. Развиване на конструктивното мислене, даване на нови знания и умения; 

3. Учениците да откриват противоречия, да довеждат всяка работа до край; 

4. Развиване на индивидуалните способности, наклонности, дарования; 

5. Възпитаване на любов, уважение, готовност за работа; 

6. Увеличаване на дела на самостоятелната работа и „ученето чрез 

откриване". 

Теми за творчески проекти по технологии и предприемачество 

Творчески проект №1 „Дзен камбани от листов метален материал“ 
Развитие на способността за формообразуване; богатството и 

асоциативността на творческото въображение; равнището на комбинаторните 

способности за структурно изграждане на композиция от модулни елементи, 

наличие и степен на комбинативност и вариативност на творческото 

въображение; развитие на логическото и дивергентно мислене; пространствени 

форми и отношение на основата на техните графически изображения; разкриване 

на развитие на композиционните способности.  

Формиране на: 

 практически умения за работа с ръчни инструменти за обработване на 

метални материали, с обработващи машини; 

 умения за рационално подреждане на работното място, съгласно 

изискванията на техническата естетика; 

 умения за спазване на здравословни и безопасни условия за труд в 

технологичното обучение; 

 умения за сътрудничество и екипна работа. 

Материално-техническо осигуряване на проекта: презентация, албуми, 

технологична карта, чертожни инструменти и материали; листов материал, 

ножица за ламарина, комплект пили за метал, пробивна машина, свредла с 

различни диаметри, свързващи елементи, боя за метал. 

Информация: Предложените проекти за изделия от листов материал имат 

естетическа функция – за интериорен дизайн на отворени външни пространства 

(беседки, веранди, балкони и др.). 

Дзен камбаните осигуряват релаксиращо и отморяващо спокойствие с 

приятното си звънене, след полъх на вятъра. 

Творчески проект №2 „Стенно пано – „техника изонит” 

Цел на проекта: Развитие на способността за формообразуване; групиране 

по цвят, по сила на светлината; запознаване с нюансите на цветовете – светъл, 

тъмен, по-светъл, по-тъмен; сравняване и работа с плоски и обемни фигури; 

ориентиране в пространството.  

Материално-техническо осигуряване на проекта: готови изделия, 

изработени по техниката „изонит”, презентация, албуми, технологични карти, 
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цветни моливи, чертожни инструменти и материали; дървена плоскост, 

гвоздейчета, конци тип „Мулине” (различни цветове), ножици.  

Информация за техниката „Изонит”: Тя е представител на т.нар. „вихрови 

повърхнини”, които освен с приложно декоративен характер могат да намерят 

приложение и при графичното решение на някои колиета, медальони и др. 

накити. Широко приложение в изработването на покривни конструкции могат да 

намерят пространствените композиции от прави линии. Всяка една от правите 

играе ролята на подпорна метална или дървена греда, изгражда скелето на 

сложни пространствени решения с богата пластика и висок художествен ефект. 

Пространствените структури могат да играят и чисто декоративна роля като 

текстилни пластики в интериор. 

Вариант на схема за стенно пано – техника „Изонит” – „Пеперуда и 

глухарче” 

  
 

 

Творчески проект №3 „Детски спален комплект ‒ техника „пачуърк”  

Цел на проекта: Развитие на способността за формообразуване; 

сравняване на различни предмети по величина, по свойства; групиране по цвят, 

по сила светлината; запознаване с нюансите на цветовете – светъл, тъмен, по-

светъл, по-тъмен; сравняване и работа с плоски и обемни фигури; ориентиране в 

пространството; работа по образец – геометричен.  

Материално-техническо осигуряване на проекта: готови изделия, 

изработени по техниката пачуърк, презентация, албуми, технологични карти, 

цветни моливи, чертожни инструменти и материали; парчета плат, конци 

ножици, игли, шевни материали и принадлежности, шевна машина . 

Вариант на скица на основния мотив за детския спален комплект 

 

   
 

Творчески проект №4 „Проектиране, конструиране и моделиране на 

правилен многостен“ 
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Цел на проекта: Развитие на способността за формообразуване; 

богатството и асоциативността на творческото въображение; равнището на 

комбинаторните способности за структурно изграждане на композиция от 

модулни елементи, наличие и степен на комбинативност и вариативност на 

творческото въображение; развитие на логическото и дивергентно мислене; 

развитие на пространствено мислене; творчески способности за анализ и синтез 

на пространствени форми и отношение на основата на техните графически 

изображения; разкриване на развитие на композиционните способности. 

Информация: Предложеният модел може да послужи за изработване 

на абажур на нощна лампа, луксозна опаковка за подарък.   

Правилните многостени са известни на науката от древността. Питагор е 

създател на принципите за построяване на правилните многостени, образувани 

от еднакви и правилни многоъгълници, наричани космически фигури. Телата на 

Архимед са полуправилните многостени, при които всички стени са правилни 

многоъгълници от различен вид, а многостенните ъгли са еднакви. 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрични тела                   Геометрични тела                     Геометрични тела 

на Пуансо                                  на Архимед                                  на Платон 

 

Материално-техническо осигуряване на проекта: готови изделия, 

презентация, албуми, технологични карти, чертожни инструменти и материали; 

картон, макетни ножчета ножици. 

Примерен модел и модулна разгъвка на полуправилен многостен [1]. 
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В заключение може да изведем няколко извода: 

 за развитието на учениците в процеса на графичната подготовка 

допринася предлагането от учителя на разнообразни варианти за изпълнение на 

дадена задача или провокирането на децата сами да търсят самостоятелни 

алтернативни решения. Те трябва да разберат, че всяка една дейност 

предварително трябва да бъде проучена, планирана, организирана и осъществена 

в условията на сътрудничество и екипност; 

 съществуват реални възможности уроците със заложена репродуктивна 

практико-приложна дейност да се допълнят или трансформират така, че да 

провокират учениците в някои насоки: дискусия върху информационната част, 

като предварително на учениците се поставят задачи по определени теми за 

проучване или събиране на информация от различни източници; 

 учебното съдържание следва да се усвоява чрез упражнения, задачи и 

проекти, които да поощряват учениците да решават проблеми, да проектират, да 

моделират и конструират, да експериментират, да разработват, да оценяват, да 

работят самостоятелно и в екип; 

 спецификата на технологичното обучение е особено подходяща за 

пренос на придобитите комбинаторни знания и умения в различни учебни и 

житейски ситуации;  

 тематиката на предложените примерни проекти води до 

удовлетворяване на очакванията и интересите на учениците за социална 

значимост на тяхната дейност.  
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ТИПОЛОГИЯ НА ДИСКРИМИНАЦИОННИТЕ ФАКТОРИ  

В СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Лало П. Каменов 

 

TYPOLOGY OF DISCRIMINATORY FACTORS 

IN THE SYSTEM OF SCHOOL EDUCATION 

 

Lalo P. Kamenov 
 

 
ABSTRACT: Human rights reflect basic human needs; they establish the basic standards 

without which people cannot live with dignity. Human rights concern equality, dignity, respect, 

freedom and equality, challenges of our time, especially in the field of education. The 

educational system to implement solutions to these challenges must ensure the existence of 

models of ethnopsychological and pedagogical impact for students in the system of school 

education to acquire skills, knowledge and competencies for responsible civic behavior, taking 

into account not only their own interests but also those of others. , including the communities of 

which they are a part. Discrimination is a phenomenon that occurs in all societies, it is not 

alien to the most developed and old democracies in the world. It has various forms and evolves 

as it is based on social stereotypes and prejudices, which also mark dynamics over time. 

Establishing the typology of discriminatory factors in education, the conditions for their 

manifestation will help create an ethnopsychological and pedagogical model for their 

prevention, Considering that the theory of reflection reveals the most valuable for human 

thinking and self-knowledge, for man as an active subject of knowledge itself, of active 

interaction with others, it will be fundamental for the creation of the model for prevention of 

discriminatory factors in the school education system. 

 

KEYWORDS: discriminatory factor, models, education, research, situation, 

methodology, discussion,  ethnopsychological and pedagogical impact 
 

 

СИТУАЦИЯ 

Образованието е процес, чрез който обществото предава компетентности, 

които се проявяват чрез ценностите в поведенческите модели на субекта, като 

знания, умения и ценности от едно поколение към друго. Тезата за 

хуманистичен възглед в образованието, свързана с неповторимостта на всяка 

личност противостои на инструменталния възглед  битуващ в нашето съвремие. 

Образованието има за задача да изгради и развие тази личност възможно най-

пълно заради самата нея.  

В основата на човешката личност стоят две особени черти, характерни 

само за хората: първо, способността да действаш, съгласно самостоятелно взети 

решения (тоест свободата) и свързаната с нея способност за носене на 

отговорност и второ, способността да формираш поведението си на базата на 

основания (тоест рационалността). 

Според В. Методиев „Хуманистичното образование формира разбиране на 

самия себе си, на собствената биография, на структурата на личността, на 
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собствените мотиви и нагласи и емоционални реакции.“ В широк смисъл, 

образованието може да включва всяко действие или преживяване, което има 

формиращ ефект върху съзнанието, характера или физическите умения на дадена 

личност, изграждането на чувство за самоуважение, самоувереност и личностна 

реализация у всеки човек. Всеобщата декларация за правата на човека, приета 

през 1948 г., установява правото на образование само по себе си, като основно и 

фундаментално човешко право, т. е като овластяващо право, средство за пълна и 

ефективна реализация на други човешки права. Конвенцията за борба срещу 

дискриминацята в областатта на образованието, приета по време на XI-та сесия 

на Генералната конференция на ЮНЕСКО на 14.12.1960 г. е основополагащ 

инструмент за гарантиране на правото на образование и за установяване на 

сътрудничество между нациите с цел осигуряване на повсеместно му спазване и 

гарантиране на еднакъв достъп за всички до образованието. Международното 

съглашение по икономическите, социалните и културните права, в сила от 1976 

г. и ратифицирано от 160 страни, препотвърди правото на образование като 

законово обвързващо задължение. Хартата за Образование за Демократично 

Гражданство и Образование по човешките Права, приета от Комитета на 

министрите през 2010 г., призовава държавите членки да осигурят на всяко лице 

в рамките на тяхната територия възможност за образование за демократично 

гражданство и човешки права.  

Образованието е част от върховенството на правото и подлежи на 

разглеждане просто като акт на благоволение на публичните власти. Подходът, 

основаващ се на правата на човека,  задължава и вменява на доставчиците на 

услуги, публичните власти и администрацията да се съобразяват с гледната точка 

на субекта на правото, конкретно при образователните услуги с тези на 

учениците, техните родители. Общият коментар № 13 на Комитета, създаден 

съгласно Международния пакт за икономически, социални и културни права, 

определя четири елемента като държавни задължения в областта на правото на 

образование: наличност, достъпност, приемливост и приспособимост. 

Осигуряването на тези основополагащи принципи  следва да се случи чрез 

всички образователни средства, включително и информално образование.  

В качеството на докладчик на ООН по правото на образование: К. 

Томашевски,(2002 Report of the Special Rapporteur on the right to education 

submitted pursuant to Commission on Human Rights Resolution 2001/29, Doc. E/ 

CN.4/2002/60) разработва Концепцията за тези четири качества.    

- „Достижимост: образованието е безплатно и платено от правителството; 

съществуват съответните инфраструктури, включително обучени  и 

квалифицирани учители. 

- Достъпност: системата е недискриминационна и достъпна за всички; 

предприемат се положителни дейности за включване на маргинализираните 

групи хора. 

- Приемливост: съдържанието на образованието е подходящо, 

недискриминиращо и културно подходящо, а качеството е гарантирано. 

- Приспособимост, възможност за адаптиране: образованието може да се 

развива при промяна на нуждите на обществото, а системата може да се адаптира 

към местните условия.”  
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Правата на човека са неотменими и не могат да бъдат загубени, тъй като те 

са свързани със самия факт на човешкото съществуване. Присъщи на всички 

човешки същества, взаимно зависими са, неделими и универсални, което 

означава, че се прилагат еднакво за всички хора навсякъде по света и без 

ограничение във времето.  

Всеки човешки субект е с правото да се ползва от тях, без значение на 

своите характеристики: раса, националност,  етническа принадлежност, цвят на 

кожата, пол, сексуална ориентация, увреждане, език, религия, политическо или 

друго убеждение, социален произход  или др. Универсалността на правата на 

човека обаче по никакъв начин не застрашава богатото разнообразие от хора или 

различни култури и не е синоним на еднообразие. Въпреки наличието на 

задължителна нормативна уредба за спазване на правата на човека, 

регламентираща правото на всеки на образование без различно третиране и 

дискриминация, реалността доказва, че не всички могат да се възползват от това 

право. 

Значимостта на изследваният научния проблем изхожда от необходимостта 

за гарантиране на условия за образование във връзка с целите за устойчиво 

развитие на всяко общество.  Този тип образование изисква цялостен училищен 

подход, изработване на модели за ангажиране на общностите в постигането, на 

устойчива промяна. Периода 2012 г. – 2017 г. е съществен за проследяване на 

този процеса във тясна връзка с процеса на хармонизирането на българското 

законодателство за демократизиране на българското общество, в частност на 

образователната система. 

Със Закона за предучилищно и училищно образование (в сила от 

01.08.2016 г.) се въвеждат важни акценти: насърчаване и развитие на 

индивидуалните интереси и способности на учениците; формирането на 

личностните компетентности от етнопсихологическа гледна точка и усвояване на 

специфични  знания и компетентности за възприемане на ценностите на 

демократичното общество; осигуряване на подкрепяща среда за учениците със 

специални образователни потребности (СОП) за равноправно и ефективно 

участие в образователния  процес, чрез гарантиране на архитектурен, 

информационен и комуникационен достъп в училищата,  разработването  на 

специални учебни планове и програми, отпечатването на адаптирани учебници и 

учебни помагала и подготовката на учителите, въвеждане на интеркултурното 

образование.  

Предизвикателства на съвремието ни като социално-икономическите 

проблеми, насилственият екстремизъм и липсата на доверие в демократичните 

процеси са сред най-големите заплахи за мира, демокрацията, свободата и 

толерантността. Образованието, обучението и възпитанието могат да помогнат за 

противодействие на тези заплахи чрез насърчаване на взаимното уважение и 

зачитане на основните демократични ценности, като същностни норми на всяка 

образователна система и на участниците в тях: учители, директори, ученици и 

родители. Образованието е неразривно свързано с развитието и израстването на 

всеки субект в даден социален контекст.  

В демократичните общества всички членове по дефиниция имат социална 

и политическа роля. 
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МЕТОДИКА 

Необходимо е образователната система да гарантира наличие на модели на 

етнопсихолого-педагогическо въздействие за усвояване от учениците в 

системата на училищното образование - умения, познания и компетентности за 

отговорно гражданско поведение, отчитайки не само собствения интерес, но и 

този на другите хора, включително и на общностите, от които те са част.  

Предмет на моето емпирико-теоретичното етнопсихолого-педагогическо 

изследване е типологията на дискриминационните фактори в системата на 

училищното образованине у нас. 

Обектът е свързан с разработването на теоретичен 

етнопсихологопедагогически модел, който да се прилага като форма на 

превенция срещу въздействието на дискриминационните фактори в сферата на 

училищното образование.  

Хипотеза издига тезата, че ако в условията на образователна среда се 

приложи етнопсихологопедагогически модел за превенция на въздействието на 

дискриминационните фактори ще осигури адекватна подкрепяща образователна 

среда за развитието на учениците от етническите малцинства. 

Кои са дискриминационнитe фактори пораждащи дискриминацията в 

системата на предучилищното и училищното образование? 

Особеност на понятието „дискриминация“ е неговият прекалено широк 

обхват, позволяващ различни интерпретации в зависимост от схващанията и 

интересите на засегнатите лица. Широката обхватност на понятието е резултат от 

това, че идеята стои в основата на философски схващания за самоопределяне на 

индивида и характеристикитена неговата идентичност. Проявленията на 

дискриминацията в различини и форми съществуват в всички сфери на човешкия 

живот. Дискриминацията живее в човешките нагласи и мислене и поради това е 

навсякъде, където има хора: на работното място, в училище, на улицата. В 

опитите си да обяснят природата й изследователите анализират механизмите на 

познание, възприемане, обработка и категоризиране на информацията. 

Дискриминацията често е резултат от съществуващи стереотипи и 

предразсъдъци, изградени у субектите по различни начини и под въздействието 

на различни фактори. Последиците за субектите, към които е насочена са 

устойчиви и директни, но има и косвени и  негативни като цяло обществото. Тя 

възниква и в случаите, когато хората са третирани по-малко благоприятно, 

отколкото други хора са в сравнима ситуация, само защото принадлежат или се 

възприемат като принадлежащи към определена група хора, носители са на 

някои или на няколко от характеристиките: възраст, увреждане, етническа 

принадлежност, произход, политическо убеждение, раса, религия, пол, сексуална 

ориентация, език, националност, образование и др. Сложността на самото 

явление „дискриминация”, като нагласа води до разнообразие от подходи при 

неговия анализ и разбиране.. 

Е.Фром разграничава черти на характера от поведенчески черти. 

“Поведенческата черта е адаптивен отговор на дадена социална ситуация и по 

принцип е резултат на научаване... Поведенческата черта може да се промени 

относително лесно, когато се променят условията. Чертите на характера, от друга 

страна, са част от динамичната структура, от системата характер. Системата 

характер е относително постоянна форма, чрез която човешката енергия е 
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структурирана в процеса на отнасянето към другите и на асимилирането на 

природата”. По тази логика следва, че преобладаващия брой личности в дадено 

общество имат “индивидуален синдром черти на характера”, който съответства 

на общия “социален характер”. Той твърди, че личността до голяма степен е 

отражение на социалната класа, образованието, религията, професията и т.н. За 

Фром поведението е “изцяло ситуативно”, напълно зависимо от конкретната 

ситуация; оттук то би следвало да е “самостоятелно”, относително независимо от 

“стабилното ядро” на чертите на характера. Според Л. Рубинщайн „под 

поведение се разбира определен образ на организираната дейност, 

осъществяваща връзка на организма със заобикалящата го среда. Обикновено се 

различават три основни, специфични по своята психична природа, типа 

поведение: инстинктивно поведение, навици и разумно поведение” [189, c.98]. 

Поведението на човека в живота на обществото е предмет на непрекъснати 

научни анализи от страна на философи и психолози от древността до наши дни. 

Чрез своите идеи К. Левин, в сферата топологическата психология,  насочва 

вниманието си към изучаването на ситуационните детерминанти на човешкото 

поведение т. е той смята, че поведението е естествен резултат от 

взаимодействието между индивида и ситуациите, в които той е включен. От 

страна на личността, най-съществени за поведението са когнитивните и 

мотивационните фактори, а от страна на ситуациите - онова значение, което те 

имат за психиката на индивида. 

Но според  И. Колева всеки субект има своя индивидуална психична 

“конструкция”, която е тясно обвързана с “вродената психична структура”[4, 

с.78]. В резултат на “налагането” на социалния характер върху тази 

“конструкция” се формира определен синдром черти на характера. Ако даден 

индивидуален синдром съответства на социалния характер, то тази конкретна 

личност ще е просперираща в обществото.  

В зародиша на поведението се крият обективно съществуващите интереси 

на личността, които служат като свързващото звено между потребностите и 

поведението й. В тази връзка,  поведението на субектите като дискириманицонен 

фактор може да се проследи в пряка свързаност и взаимната обусловеност с 

теорията за потребностите  на Маслоу, който  групира основните потребности на 

човека в пет нива: физиологически потребности, потребности от сигурност, 

потребности от обвързване, потребности от уважение, потребност от 

самореализация. 

Според теорията за йерархия на потребностите на Маслоу, във всеки 

конкретен момент от своя живот човек се стреми към задоволяване на тези 

потребности, които са най-важни и значими само за него. Е. Маслоу твърди, че 

„Задоволяването на една потребност поражда желание да се задоволи друга, но 

по-висшестояща потребност”. 

Съществен структурообразуващ елемент на поведението са мотивите на 

личността. Проявата им е опосредствана от функциите на съзнанието, което е 

висша степен на еволюционното развитие на регулативните механизми на 

нервната система у човека. Механизмът за управление на мотивацията се 

изгражда само в онзи случай, когато е резултат от усилията на самата личност 

под формата на самосъзнание. Без това, мотивите на поведение не могат да 

придобият личностна значимост и ще имат неустойчив характер, ще се 
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изграждат под въздействието на едни или други обстоятелства. Всяко човешко 

поведение се ситуира в контекста на социалната взаимозависимост. 

Трифакторният модел, развит от М. Хамър, предлага най-доброто 

съгласуване с данните и по този начин поддържа хипотезата за значението на 

способностите, свързани с преодоляването на стреса, ефективната комуникация 

и изграждането на междуличностни отношения, с цел повишаването на 

ефективността в междукултурното разбирателство; това е пестеливият модел за 

измерване на ефективността в междукултурното разбирателство. 

Според Милков Л. „Поведението е една от формите на реализация на 

личността и е в тясна връзка с понятията „поведенчески акт”- негова 

функционална единица и „действие”, което лежи в основата на постъпките и 

поведението на личността.“ Редом със съзнателното поведение, личността 

извършва и нерефлектирано, т.е., неосъзнато, автоматизирано поведение, 

привички. В процеса на индивидуалното си съзряване личността придобива 

различни стилове на поведение- на самостоятелност, на непоколебимост да се 

влезе в остра схватка с онези, които имат неприемливо за обществото поведение, 

на непримиримост към несправедливостта, на резоньорство, на примиренческо 

отношение към неправдата, на гъвкавост. Стиловете на поведение оказват пряко 

влияние върху възприемането на междуличностните отношения. поведението 

придобива истински смисъл, само като се съчетае с друг вид поведение- това на 

близките, колегите, познатите, връстниците, приятелите и др. 

В изследването си И. Колева, описва петте поведенчески модела на В. Ейб 

и К. Уизман, определени като: (а) способност за изграждане на междуличностна 

комуникация; (б) способност за приспособяване към различни култури; (в) 

способност за приспособяване към различни обществени системи; (г) способност 

за изграждане на междуличностни отношения; (д) способност да разбираш 

останалите. 

Когато говорим за социални нагласи, трябва да имаме пред вид и това къде 

са формирани. Не можем да очакваме, че нагласи създадени в друга културална 

общност (етнос, етническа група, субгрупа, нация и т.н.) ще бъдат идентични с 

нашите.  

Ето защо и често се говори за културални особености на нагласите, което 

пък най-често е причината за т.н. “културален шок” (възникващ при смяната на 

една култура с друга). Затова и социалните нагласи са сложни структури, имащи 

три основни компонента:  Когнитивен (или познавателен) – това са знанията за 

обекта и оценъчните съждения които изказваме по отношение на него. 

Емоционален – той включва цялата система от чувства и емоции, 

свързващи човека със съответния обект или събитие. Всеки един от горните 

компоненти може да бъде измерен независимо от останалите, но съвкупността от 

трите дава най-пълна представа за социалното поведение на хората. Все пак, 

човешките действия се определят не толкова от това каква социална нагласа ги 

поражда, а с това доколко тази нагласа е свързана със съответното поведение. 

Ако нагласите и поведението не са пряко свързани или тази връзка е слаба, то 

резултата от поведението може да бъде неочакван и непредсказуем.  

Следователно се приема че дискриминацията  е социална нагласа – това са 

знанията (които имаме или нямаме) за хората различни от нас, емоционалното ни 

отношение към тях и разбира се начина по който се държим когато се срещаме 



485 

 

или общуваме с тях. Но освен дискриминация има и други понятия, които 

изразяват отношението ни към различието – стереотипи, предразсъдъци, 

стигматизация, социално етикетиране. Каква е връзката и различието между тях. 

На пръв поглед изглежда объркано, но всъщност става дума за взаимосвързани 

неща, които се различават по това, кой от компонентите на нагласите доминира. 

Общностите като цяло се различават една от друга по културните и 

религиозни групи, които ги съставляват – всяка една от тях притежава безброй 

вариации на предпочитания, практики и приоритети. Комбинацията от 

специфични характеристики за всяка една социална група може да създаде 

предпоставки за несъвместимости. Често се случва доминиращите групи да 

наложат своите културни норми върху други групи като предлагат 

междукултурно отношение и хармония, за да се справят с различията. 

Според изследването на Г. Ангушев, В. Василев. и И. Колева рефлексията 

е социокултурно обусловена, инструментална интелектуална процедура /процес, 

набор от осъзнати и контролирани умствени действия/, насочена и  осмислена 

към самопознание: знание за собствената познавателна дейност и на собствената 

личност.  

Първата защитена докторска дисертация по педагогическа психология е на 

българския учен Георги Ангушев23 в областта на рефлексията - „Саморегулация 

на психичната дейност на учениците“ през 1978 година. В този смисъл, той 

първи в областта на педагогическата психология внедрява и популяризира 

рефлексивния подход у нас.   

Целта на рефлексията е методологичното обосноваване на теоретичната 

система. Резултатът се свързва с обогатяване на нейния обект по пътя на 

откриването на концептуалните структури от по-висок ред на обобщеност. 

Предмет на рефлексията е непосредствената психическа активност на индивида -

познания, преживявания, общуване, която е неотделима част от нейното 

осъзнаване.“ . 

Рефлексията в обучението е движеща сила за развитието личността на 

ученика от училищната възраст като активен субект в процеса на обучението. 

Рефлексивните знания и умения създават условия за целенасочено 

осъществяване на обобщението и пренос на усвоени по-рано способи в нови и 

нестандартни ситуации на познавателна дейност. Рефлексията е характерна не 

само за теоретичното мислене, а може да бъде и метод за формиране на 

специални  умения за учене и развитие на ученика. Тя има важна роля в 

познанието като източник на идеи, породени от рационалния опит.  

Дискриминационни фактори породени на равнище „неосъзната дейност“ – 

преобладават рутинните, автоматизирани действия, които в повечето случаи не 

се обективизират и не се подлагат на специален анализ по време или след 

тяхното изпълнение; ако има прояви на рефлексия, то те са импулсивни, 

неосъзнати от субекта. 

В своето изследване типологизирах следните дискриминационни фактори 

произтичащи на равнище -  рефлексия: 

1. В комуникативен аспект; 

                                                           
23 Преподавател в Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски” и научен ръководител на 

академични преподаватели от Шуменския университет. 
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2. В кооперативен аспект; 

3. В интелектуален аспект; 

4. В личностен аспект. 

Тук се включват осъзнатото от субекта поведение, както и съдържанието и 

начина, по който се осъществява собствената познавателна дейност; на това 

равнище субектът осъзнава какво извършва и как осъществява дадена дейност, 

изгражда система определяща поведението на хората. Чрез тези фактори на това 

рефлексивно равнище се осъществяват формите на  пряка дискриминация, 

тормоз и структурната дискриминация.  

През целия си живот ние се влияем от другите и се стремим да им 

повлияем в отговор. Когато не сме съгласни с някого, се опитваме по-често да 

променим „него” (неговите мнения или поведения към определени неща) и по-

рядко себе си. Причината – ами именно социалните нагласи, които Томас описва 

като установени на базата на опита, мнения очаквания и поведения. Те се 

създават постепенно и са сравнително устойчиви, позволяват на човека по-лесно 

да се ориентира в действителността и да бъде по-последователен в действията си. 

Но в същото време му пречат по-свободно да  приема новостите и да се променя 

с развитието на света.  

Когато говорим за социални нагласи, трябва да имаме пред вид и това къде 

са формирани. Не можем да очакваме, че нагласи създадени в друга културална 

общност (етнос, народност и т.н.), ще бъдат идентични с нашите. Ето защо и 

често се говори за културални особености на нагласите, което пък най-често е 

причината за т.н. “културален шок” (възникващ при смяната на една култура с 

друга). Затова и социалните нагласи са сложни структури, имащи три основни 

компонента: 

 Когнитивен (или познавателен) – това са знанията за обекта и оценъчните 

съждения които изказваме по отношение на него (“Такъв тип дрехи ми стоят 

добре”, “Тези политици са корумпирани” и т.н.); 

 Емоционален – той включва цялата система от чувства и емоции, 

свързващи човека със съответния обект или събитие – “Харесвам този парфюм”, 

“Филмът, който гледах беше тъп”; 

 Поведенчески – това вече е готовността за реални (положителни или 

отрицателни) действия по отношение на обекта – “Отивам да си купя уреда, 

който рекламираха”, “Аз със сигурност ще гласувам на тези избори” и т.н. Всеки 

един от горните компоненти може да бъде измерен независимо от останалите, но 

съвкупността от трите дава най-пълна представа за социалното поведение на 

хората. 

Според Й. Чейн, нагласата е „диспозиция за оценяване на определени 

обекти, действия и ситуации по определени начини. Нагласата може да е 

съзнателна (позната от своя притежател) или несъзнателна. Може да е временна 

или продължителна. Според трикомпонентния модел на социалната нагласа тя се 

състои от емоционални компоненти, познавателни компоненти и 

волевоповеденчески компоненти. Трикомпонентното разглеждане на социалните 

нагласи се базира върху факта, че човешкият опит отдавна е разграничен на три 

измерения – мисъл, чувство, действие. Първата и основната функция на 

социалните нагласи е да защитят личността или да осигурят самозащита на 
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личността благодарение на защитните механизми – рационализация, проекцияи 

др. Втората функция на социалните нагласи е оценъчната (експресивната) 

функция. С тази функция социалната нагласа осигурява разбиране на 

собствените черти, ценности, схеми. Социалните нагласи осигуряват подкрепа на 

личността, те дават гаранция, че вижда вярно себе си. Третата функция на 

социалните нагласи е инструментална, или още приспособително-прагматичната 

функция.  

 

ДИСКУСИЯ 

При въздействието на тези дискриминационни фактори се потвърждава 

нашата теза, за това че „рефлексивният ценностно-ориентираният феномен 

притежава свои общи детерминанти, които съотнесени към субекта, се разкриват 

като регулатори на неговата индивидуална дейност. Тези вътрешни регулатори 

(саморегулатори) на индивидуалната дейност на личността на психологическо 

равнище се свеждат до сложното взаимодействие между няколко основни 

феномена: индивидуални ценности, личностен смисъл, жизнена (дейностна) 

стратегия и Аз-концепция. Дискриминацията е социална нагласа – това са 

знанията ( които имаме или нямаме) за хората различни от нас, емоционалното 

ни отношение към тях и разбира се начина по който се държим когато се 

срещаме или общуваме с тях. Отношението на субектите към различието се 

проявава и черз стереотипи, предразсъдъци, стигматизация, социално 

етикетиране. Всъщност става дума за взаимосвързани неща, които се различават 

по това, кой от компонентите на нагласите доминира. 

Целта на законодателя и правоприлагащите органи е на първо място да 

допринесат за създаване на подходящи и еднакви условия и предпоставки за 

равенство във възможностите във всички сфери на обществения живот. Така чл. 

13, ал. 1 от Директива 2000/43/ ЕС въвежда задължение на държавите-членки да 

създадат орган или органи, които да насърчават равното третиране на хора, 

независимо от техния расов или етнически произход. Българския законодател, 

отчитайки значението за гаранитиране на равнопоставеност и равен достъп до 

качествено образование създаде механизъм за защита от дискриминация – 

Закона за защита от дискриминация, като в неговото съдържание е обособен 

специален раздел „Упражнавяне на провото на образование и обучние“, в който 

се регламентират правата, задълженията и отговорностите на всички участници в 

образоватения процес за недопускане на дискриминация, включителено и 

местната и държавна власт. Основополагащо във философията на вменените 

задължения и отговорности е реализирането модели за превенцията на 

дискриминационните прояви, 

В заключение може да се каже, че теорията за рефлексията разкрива най-

ценното за човешкото мислене и самопознание, за човека като активен субект на 

познанието на света и на самия себе си, на активното взаимодействие с другите 

хора и с околния свят. Според Джон Дюи рефлексията спомага познавателният 

процес да се обвързва с приложение на знанията в практиката.  Тя е 

интелектуална процедура и се свързва с интелектуалното и личностно развитие 

на човека. Според него рефлексията е активен и контролиран критически процес, 

своеобразна подготовка и планиране на всяка познавателна процедура, 

освобождаване на съзнанието от влиянието на афектите.  
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Рефлексията е характерна не само за теоретичното мислене, а може да бъде 

и метод за формиране на специални  умения за развитие на личността. Тя има 

важна роля в познанието като източник на идеи, породени от рационалния опит. 

В тази връзка, чрез обследване на въздействието на типилогизираните от мен 

дискриминационни фактори, чрез последващо изследване на случаи на 

дискриминация по признак „образование“ или такива, проявени в сферата на 

училищното образованието от практиката на Комисията за защита от 

дискриминация ще се предложи етнопсихологопедагогически модел за 

превенция на дискриминационните фактори на равнище -  рефлексия. 
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ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛИЗИРАЩИТЕ ФАКТОРИ ВЪРХУ 

ФОРМИРАНЕТО НА ЦЕННОСТИ У УЧЕНИЦИ ОТ ГОРНА 

УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Лилия Ц. Лозанова 

 

THE INFLUENCE OF SOCIALIZING FACTORS ON THE 

DEVELOPMENT OF UPPER STUDENTS' VALUES 

 

Lilia  C. Lozanova 

 

 
ABSTRACT: In the modern world the development of young adults' values is affected by 

a growing number of factors. In addition to the traditional socializing institutions such as 

family, school, friends, society is also a globalizing factor. In particular the aspect is social 

media networks is a key element  in the evolvement of young peoples' values.  

 

KEY WORDS: values, social factors, students 

 

 

Въведение 

В съвременния свят формирането на ценности на младите хора се 

осъществява в условията на  нарастващ брой фактори.  Освен традиционните 

социализиращи институции като семейство, училище, приятели, общественото 

влияние вече е глобализирано чрез медиите и социалните мрежи. 

Настоящата статия проучва влиянието на тези приети за базисни фактори 

семейство, училище, приятели), а вече и виртуалното пространство (социалните 

медии) върху ценностите на учениците от горна училищна възраст. 

И. Иванов определя като основни социализатори на първо 

място„семейството,училището и колектива”, а второстепенно място отрежда на  

връстниците, социокултурната и демографска среда, субкултирите” [3]. 

Днес младите хора са изправени пред сериозни предизвикателства в  свят 

на свръхинформация и свръхпредлагане на ценностни избори. Поради това някои 

автори твърдят, че в информационното общество ценностите на учениците се 

формират „стихийно” [2]. 

Т. Попкочев, характеризира съвременността като „мозаечна вселена„ [10]. 

като особено във виртуалното пространство ценностните послания са 

представени  не само фрагментарно, извън контекста на житейските ситуации. 

Педагогът отчита „плурализма на субективно избраните цели и ценности „, 

свързан не само   със „зачитане ценностния избор на отделните личности”, но и с 

разнопосочни, често противоположни ценностни внушения[11]. 
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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[6, с. 795]. 

Формирането на ценностната система в горна училищна възраст протича в 

различни контексти - на търсене собствения „Аз”, на засилен интерес към 

другия, на обмисляне на важни житейски избори, свързани с бъдеща 

професионална насоченост, стремеж за интегриране в света на възрастните. 

През този период на интензивно търсене на идентичността (Ериксън, 

1968; Meeus, 1996 ), учениците  формират своя ценностна система чрез критично 

осмисляне на ценностите  на  родители, връстници и общество [14]. 

С. Николаева посочва, че през юношеството „ се оформя релефът на 

житейската ценностност и успешност при подрастващите [5, с.105]. 

Х. Силгиджан акцентира на интензивно протичащия процес на „ 

изграждането на личностните системи от ценности”, свързани с изграждането 

„на вътрешните морални стандарти на личността, подбуждани от вътрешното 

съответствие на собствените ценности с общоприетите, … като процес на 

интериоризация на обществените еталони във вътрешни еталони на поведение” 

[5, с.110]. 

В модерното информационно общество, което предполага глобални 

ценностни влияния, поради комплексни причини от различен характер, сме 

свидетели на ценностна криза. Тя  се проектира във всички обществени сфери, 

включително върху училището и образованието. Съпроводена е с девалвация на 

семейните ценности и с появата на младежки субкултури и общности с 

противоречиво ценностно влияние (както в реалността, така и във виртуалното 

пространство).  

Според А. Беляева социалните мрежи вече „заменят основните институти 

за социализация на младите хора – семейството, училището и дори приятелите” 

[1]. В тази насока са и изводите на  Лисенкова и Мельникова, които твърдят, че 

„ценностното съзнание на младото поколение, подобно на целия модерен процес 

на социализация, се осъществява в социалните мрежи, където учениците намират 

среда за общуване „и изграждат своя въображаема визия за света [4]. 

Фокусът  на  изследванията на ценностните ориентации на младите  хора  

са част от мащабни проучвания (Bardi, Lee, Hoffmann-Towfigh & Soutar, 

2009; Schwartz & Bardi, 2001 ), които проучват ценностните приоритети. 

Някои проучвания отчитат и влиянието на родителите върху формирането 

на ценностите на юношите  [13]. 

Безспорна е ролята на семейството като най-важния фактор на 

социализация, тъй като то е средата, в която подрастващите усвояват основните 

норми и ценности.  

Социологическо проучване в България от 2014 г. сочи, че най-голямо 

доверие (респектив. влияние) младите хора имат към нуклеарното семейство (9,5 

точки), следвано от приятелите (7,9 точки) [7]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#6
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Противоречиви са оценките  и за влиянието на училището върху 

ценностното формиране на учениците. 

В 21. век, когато „образованието придобива все по-голямо значение”  [8], 

се отчита и „намаляване на социализиращото му влияние“  [9].  

В юношеска възраст другият важен фактор, който оказва влияние върху 

ценностностното формиране, са приятелите. През юношеството „светът на 

съучениците (приятелите) има голямо значение на фона на  процесите на търсене 

на собствената идентичност, „противопоставянето на авторитетите, 

раздвояването между семейството и училищния дух, нуждата от 

себеутвърждаване „[3]. 

През последните години проблемът за възпитанието на ценности у 

подрастващите е един от най-актуалните както в теоретичен, така и в практичен 

план.  

Според В. Божилова формирането на ценностите на младите хора включва: 

- когнитивна преработка на информацията, идваща от средата, 

включително и подаваната от средствата за масова комуникация; 

- определяне на ценностната  значимост за личността; 

- самоопределяне на личността чрез усвоеното и използването от нея 

ценностно познание, 

- оценка на личността за значимостта на ценностното познание, 

- изграждане на индивидуална ценностна позиция като резултат от 

личния избор и опита на младите хора [5, с.110 ]. 

З. Скорни акцентира, че „ценностите, бидейки творение на човешката 

култура, се формират в резултат на въздействие на обществената среда. Под 

нейно влияние се извършва тяхното усвояване. То се състои в субективното 

приемане на ценностите и признаването им за интегрален елемент на 

собствената личност“ [12]. 

 

Дискусия на резултатите 

В настоящата статия са предложени на дискусия резултати  от емпирично 

изследване, насочено към проучване на влиянието на социални 

фактори(семейство, училище, приятели, социални мрежи)върху формирането на 

ценностите на ученици от горна училищна възраст. 

Изследването е проведено през декември 2019 г. сред възпитаници на 

Средно училище „Сава Доброплодни” – гр. Шумен, България. Извадката 

включва  общо 83 ученици от горна училищна възраст – 27ученици ( 10 жени, 17 

мъже) от 9 клас , 25 ученици от 10 клас (19 жени, 6 мъже) и 33 ученици от 12 

клас (21 жени, 12 мъже). За съжаление  анкети не са попълвани от ученици от 11 

клас. 

Емпиричното проучване се базира на методиката на Ш.Шварц за 

индивидуалните ценности, но в настоящата статия се дискутира само един от 

въпросите. 

Той цели да установи кои фактори имат влияние върху формирането на 

ценностите на учениците. Респондентите имат следните варианти за избор: 

а/ семейството и скала, отчитаща степента му на влияние върху 

формиране на ценностите на учениците( слабо влияние – 10%; 20%; 30; средна 
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степен на влияние - 40%;50%;60%; висока степен на влияние – 70%; 80; 90%; 100 

%  );  

б/ приятелите и скала, отчитаща степента им на влияние (слабо влияние –

10%; 20%; 30; средна степен на влияние – 40%;50%;60%; висока степен на 

влияние - 70%; 80; 90%; 100 %  );  

в/ училището и скала, отчитаща степента му на влияние върху формиране 

на ценностите на учениците ( слабо влияние – 10%; 20%;30; средна степен на 

влияние – 40%; 50%; 60%; висока степен на влияние - 70%; 80; 90%; 100 %  );  

г/ социалните мрежи и скала, отчитаща степента им на влияние върху 

формиране на ценностите на учениците ( слабо влияние – 10%; 20%;30; средна 

степен на влияние - 40%;50%;60%;  висока степен на влияние – 70%; 80; 90%;100 

%  ). 

Резултатите представят влиянието на тези четири фактора на въздействие 

във възрастов план. 

Анализът на данните на първи въпрос, вариант за избор „а/ влияние на 

семейството върху ценностите Ви” сочи, че по-голям брой анкетирани го 

определят в средната степен на влияние, като това са 73% от деветокласниците, 

56% десетокласници и 42% ученици от 12 клас. Забелязва се тенденцията с 

увеличаване на възрастта  слабото въздействие ( от 40%  до 60%) да намалява. 

Респондентите, които отчитат влиянието на семейството върху 

ценностните им ориентации като висока (от 70% до 100%), са почти два пъти по-

малко в 10-ти и 12-ти клас ( съответно 20% и 24 %), а в 9-ти клас близо 4,6 пъти 

по-малко (16%) , в сравнение с припозналите средната степен на влияние.  

В случая с увеличаване на възрастта се констатира увеличаване на 

респондентите, смятащи че семейството оказва най-сериозно влияние върху 

ценностите им. В 12-ти клас това са близо една четвърт от анкетираните. 

Възможно тълкуване на получените данни е, че абитуриентите се намират във 

важен житейски етап – трябва да продължат образованието си или да се 

реализират професионално. Изправени пред този избор, младите хора се нуждаят 

от ориентири и опора, които търсят в семейните ценности. 

В ниска степен  семейството влияе върху 27% ученици от 9-ти клас, върху 

24 % – от 10-ти клас и върху 30% ученици от 12-ти клас. 

Резултатите са представени по възраст и по пол в Диаграма №1. 

 

Диаграма №1 : Избори на учениците на подвъпрос а/ „влияние на семейството 

върху ценностите Ви” 
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Резултатите от отговорите на втори въпрос „влияние на приятелите върху 

ценностите Ви”  сочат, че въздействието  е ориентирано в ниската степен, като 

при учениците от 9 –ти и 12-ти клас е 72%, а при десетокластниците е 82%. 

Може да се приеме, че мнозинството от учениците и в трите класа отчитат 

влиянието на неформалната си среда, но го „филтрират” през собствената си 

ценностна система. Респондентите от трите класа, при  които приятелският кръг 

оказва по-осезаем социален натиск, са около 7–8 пъти по-малко – съответно  8% ( 

в 9-ти клас) и 11 %  (в 10-ти клас). Установява се, че   една пета от  

дванадесетокластниците (21 %) са склонни да се съобразяват с ценностните 

оценки на приятелите си.  

Силното влияние на приятелите върху ценностната йерархия обаче 

намалява с възрастта. В 9-ти клас се регистрира при една пета от респондентите 

– 20% ,при десетокласниците е само при 7% , а при абитуриентите  е 6%. 

Обяснението на този резултат може да бъде потърсен също в психологическите 

особености на юношеството и в засиленото търсене на „Аз-образа”, което 

предполага вглеждане във вътрешния свят, в собствените желания и приоритети.  

Освен това с натрупване на опит учениците подлагат на преоценка опитите на 

приятелите да им повлияят. 

Отговорите на респондентите на втори въпрос са представени в Диаграма 

№2.  

 

Диаграма №2: Избори на учениците на  подвъпрос  б/„влияние на приятелите 

върху ценностите Ви” 

   

 
Основната част от учениците от 9-ти и 10-ти клас оценяват като ниско 

влиянието на училището върху ценностната им система. Такива отговори 

посочват 77% от деветокласниците, 68% от десетокласниците и 78% от 

дванадесетокласниците.  
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Ценностите, в които възпитава училището, влияят в средна степен само на 

4% деветокласници(мъже) и на 8% десетокласници (жени). Във висока степен 

възприемчиви към училищните ценности са само 4% десетокласници ( жени) и 

4% от учениците в 9-ти клас.Нито един зрелостник обаче не посочва, че 

училището му влияе в средна и висока степен. Това означава, че други фактори ( 

основно семейството) оказват влияние върху динамиката на ценностите 

приоритети при учениците от 12. клас.Резултатите са посочени в Диаграма №3 . 

 

Диаграма №3: Избори на учениците на подвъпрос в/ „ влиянието на училището 

върху ценностите Ви”. 

 
 

Най-голям брой ученици отчитат влиянието на социалните мрежи  върху 

ценностните си приоритети, но го определят в ниска степен ( от 10% до 30%). 

Всички деветокластници –100%(39 жени, 61% мъже) ориентират 

собствените си ценности с демонстрираните от „приятелите” им в социалните 

мрежи. 

С нарастване на възрастта, влиянието на социалните мрежи намалява и е 

72% при десетокластниците и дванадесетокластниците, като е съизмеримо с 

влиянието на приятелите – 72%. 

С нарастване на възрастта се забелязва динамика  на влиянието, което  

намалява в 10 клас, като обхваща 72% от учениците (60% жени, 12 % мъже), но 

нараства  при  дванадесетокласниците – 84 %(57% жени, 27% мъже). Възможно 

обяснение за този ръст може да се дължи на факта, че социалнните мрежи 

предлагат бърз достъп до различна информация и различни общности, а 

разширяването на социалното обкръжение е важно за абитуриентите. Те са на 

важен житейски етап на своето личностното формиране, свързано с преход към 

света на възрастните, пред избора са дали да продължат образованието си и да се 

насочат професионално. 

Докато в 9-ти клас мъжете отчитат влияние на социалните мрежи върху 

ценностите им приоритети, в горните класове за такова съобщават жените. 

Социалните мрежи въздействат върху ценностното формиране на 

учениците от горна училищна възраст средна степен (от 40% до 60%), само 4% 

от респондентите в трите класа, а във висока степен то е нулево. 
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Възможно тълкуване е, че анкетираните се влияят от ценностите, 

афиширани в социалните мрежи, но ги приемат критично и ги преосмислят. 

Въпреки това високият процент на ученици, които „сверяват” своята 

ценностна система със социалните мрежи, насочва към извода, че младежите се 

нуждаят от ценностни ориентири в реалния живот, които да са по-въздействащи 

от виртуалните примери.  

Разпределението на изборите за влиянието влияние на социалните мрежиеа 

посочено в Дигарма №4: 

 

Дигарма №4: Избори на учениците на подвъпрос г/ „влияние на социалните 

мрежи върху ценностите Ви”. 

 
 

Получените данни насочват към констатациите, че както в горепосочените 

проучвания, семейството има най-сериозно влияние върху формирането на 

ценностите на учениците от горна училищна възраст, но най-всеобхватно е 

влиянието на социалните мрежи. Редуцирането и „канализирането” на 

въздействието на приятелите  нормално следва естествения ход на личностното 

съзряване.Ниското влияние на ценностите, в които училището възпитава 

подрастващите, се нуждае от сериозна преоценка. Това означава, че 

образователната институция  е необходимо да се преосмисли подходите или 

цялостната ценностна визия, която предлага на подрастващото поколение. 

В заключение, разнопосочните ценностни въздействия в реалния и 

виртуалния свят предполага фокусиране не само върху образованието, но и 

върху възпитанието на младите хора в 21 век. 
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СОЦИАЛНАТА РАБОТА В КОНТЕКСТА НА СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

 

Лора М. Рашкова 

 

SOCIAL WORK IN THE CONTEXT OF SOCIAL POLICY 

 

Lora M. Rashkova 
 

 
ABSTRACT: This article examines social work in the context of social policy. Social 

work is an activity that is based on human rights and social justice and is aimed at supporting 

the individual, family, groups or communities to improve their quality of life by developing 

skills to use their own capabilities and those of the community in meeting their needs. Social 

policy is an activity of political power aimed at achieving social equality in society. Social 

policy is also a social activity related to education, social assistance, health care, 

unemployment, labor-legal relations, housing policy, urban development, pensions and more. 
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Социалните дейности са начин за реализация на социалната политика. От 

особена важност са методите, принципите, стиловете на управление и целите на 

социалната дейност. 

Социалната политика е дейност на политическата власт, имаща за цел 

постигането на социално равенство в обществото. В други случаи социалната 

политика се разглежда като подход, начин на регулиране и намеса от страна на 

политическата власт спрямо общността, в която тя се упражнява. Социалната 

политика е и обществена дейност, имаща отношение към образованието, 

социалната помощ, здравеопазването, безработицата, трудово-правните 

взаимоотношения, жилищната политика, благоустройството на населените 

места, пенсионното осигуряване и др.  

Социалната работа е дейност, която се основава на правата на човека и 

социалната справедливост и е насочена към подкрепа на отделния човек, 

семейство, групи или общности за подобряване на качеството им на живот 

чрез развитие на умения да използват собствените си възможности и тези на 

общността при посрещане на техните потребности [13]. 

Категорията „социална работа“ в специализираната литература се 

разглежда от позицията на системния подход, като система от вида “социален 

работник – клиент“. Основава се на необходимостта от предоставяне на помощ. 

Тя е най-вече социална дейност и е свързана със стремеж към постигане на 

определено социално благополучие. Включва в себе си както практиката, така и 

нейното управление [12, с.7]. 

К. Леков пише, че [8, с.97] “социалната дейност е процесът на действие и 

начинът на отношение на хората към проблемите от социалната сфера на 

обществото, в съответствие с изискванията за постигането и поддържането на 
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социалното благополучие или за ограничаване до възможния минимум на 

социалното неблагополучие“.  

Според П. Лазарова „Социалната активност определя желанието за 

общуване, широтата на контактите, лекотата при установяване на връзки“ [7, 

с.27]. 

Принципите на социалната работа са: принципът на хуманизъм, социална 

справедливост, свобода на личността, социално партньорство, зачитане правата 

на клиента, професионална етика и морал, компетентна намеса, информирано 

съгласие, конфиденциалност и др. 

Целите на социалната работа са насочени към смекчаване на последиците 

от бедност, социална изолация на индивиди и групи. Те са в отговор на 

потребностите на хората, изживяващи негативни последици  като жертви на 

насилие, бездомни, зависими, с девиантно поведение, нихилизъм, инвалидност, в 

неравностойно социално положение, дезадаптация, проблеми в 

междуличностните отношения, проблеми в партньорството и брака,  

заболявания,  престъпност и др. Целите са насочени още към осъществяване на 

реформи, водещи до утвърждаване на институциите на социалната политика, 

поглед  към индивида и неговата социална среда. 

Обекти в социалната работа са индивиди, групи, общности – хора, 

нуждаещи се от подкрепа и помощ. Те принадлежат към различни слоеве в 

социалното пространство и срещат затруднения в организирането на 

ефективното си съществуване. Това са хора в неравностойно социално 

положение,  в криза. 

Субекти в социалната работа са всички хора, организации и институции, 

които провеждат и управляват социалната дейност [9,с.28−29]. 

Според В. Илиева [2,с.15] “Функцията на социалната работа като 

професия в обществото е да предотврати и коригира негативните социални 

условия и да помогне за смекчаване на трудните житейски ситуации“. 

Социалната работа в тесен смисъл се разглежда в контекста на 

индивидуалните и груповите проблеми, а в широк смисъл се свързва с 

обществените процеси на ниво тяхното организиране и функциониране. В 

контекста на социалната политика, социалната работа се представя като процес 

по запазването и възстановяване на човешките ресурси за целите на 

стабилизирането и развитието на икономическите, социалните и обществените 

отношения и връзки [3,с.253].  

В. Иванова пише, че [5,с107] “Политиката е набор от мерки, механизми и 

инструменти, целящи за тяхното използване и приложение да се реализират 

определени важни за развитието на дадена система задачи, като по този начин се 

постигат съответните цели“. 

Според В. Иванова [4,с.164−165] главната цел на всички политики, които 

са свързани с населението като част от социалното и икономическо развитие, е 

да се подобри качеството на живот на всички хора. Необходимо е да се намалят 

несъответствията между стандартите на живот, като се отговори на 

потребностите на хората от цял свят. Това може да се осъществи чрез 

ликвидирането на бедността. Устойчивото развитие е средство за осигуряване на 

човешкото благополучие и всяка една държава трябва да развива подходящи 
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политики, за да задоволи потребностите на поколението днес, без да застрашава 

задоволяването на потребностите на поколенията в бъдеще. 

Предметът на социалната политика обхваща потребности, които се 

признават за важни и удовлетворяването на които се осъществява чрез действия 

на субектите на социалната политика. Главните потребности са: работа, 

отговаряща на квалификацията на работника и съответен трудов доход, 

безопасни и хигиенни условия на труд, социално осигуряване, здравеопазване и 

медицинска помощ, жилищни условия, почивка и културно развитие чрез 

свободно време, демографски проблеми и др. [11,с.80].  

На всяка от изброените потребности съответства определена част от 

социалната политика: политика в трудоустройството; политика на доходите; 

политика по охрана на труда; политика по опазване на околната среда; политика 

на социално осигуряване; политика в здравеопазването; жилищна политика; 

политика на свободното време; професионално обучение; борба със социално-

патологични проблеми и други [11,с.81]. 

Върху социалните потребности на населението влияят следните основни 

фактори: 

- съществен фактор на диференциация е възрастта – специфичен характер 

имат потребностите на децата и на възрастните хора; 

- важно значение има диференциацията по полов признак – социалното 

положение на жената, предизвиква проблеми, свързани с нейната трудова 

активност, защита от вредни условия на труд, защита на майчинството и др.; 

- особено разглеждане изисква положението на социалните групи с общи 

потребности, към тях се отнася основната първичната клетка – семейството, 

което изпълнява функции за продължаване на рода, организиране живота на 

своите членове, взаимопомощ; 

- социалните групи с производствен характер – персонал на фирми и 

учреждения, доколкото те определят решаването на въпроси, имащи значение за 

хората; 

- териториалните различия влияят върху разнородните потребности и 

тяхното удовлетворяване, например в икономиката на изостаналите райони 

социалната инфраструктура се развива със закъснение и по отношение на 

потребностите. Значение за оптимизиране на социалната политика в 

териториален план има строителството на болници, поликлиники, училища, 

университети, театри, жилища. 

Следователно предметът на социалната политика се откроява, когато се 

подлагат на анализ не само основните потребности и предметните сфери на 

дейност, но и особеностите на различните категории лица и групи, обект на 

въздействие на социалната политика [11, с.81−83]. 

Обект на социалната политика е социалната сфера. Социалната сфера е 

специфична област на обществени отношения, тя обхваща социално-класовите, 

националните отношения, връзките на обществото с личността. Съдържание на 

социалната сфера са социалните отношения, под които в най-общ смисъл се 

разбира отношенията между социални групи по повод на тяхното положение и 

роля в обществото, жизнено равнище и начин на живот [11, с.84]. 
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Субект на социалната политика в най- общия смисъл е властта. По своята 

структура тя е йерархично устроена. Нейните органи са структурирани 

йерархично. Действията на властта са непрекъстнати и засягат непосредствено 

условията на живот на всички граждани. С помощта на държавния апарат 

властта реализира своята социална политика. Субект на социалната политика са 

и отделни публично настроени индивиди, както и групи, осигуряващи средства 

за държавни цели; благотворителни организации, фондации, частни асоциации, 

религиозни институции и др. [10,с.44]. 

Социалната политика е основана на система от принципи, изразяващи 

нейното съдържание и реализация: принцип на хуманизъм и социална 

справедливост, системност, непрекъстнатост, приемственост, засилване на 

социалната помощ към социално-уязвимите и ниско обезпечени групи от 

населението и др.  

Целта на социалната политика е поддържане на определени обществени 

отношения и обществен ред. Социалната политика осъществява своите цели чрез 

социално договаряне, социално законодателство и преразпределителни техники. 

Средства се насочват чрез овластените институции към необлагодетелствуваните 

социални слоеве или осигуряват гражданите в случай на риск.  

Функциите на социалната политика са: изразяване, защита, съгласуване 

интересите на социалните групи и слоеве на обществото, на отделни негови 

членове; оптимално разрешаване на обществени противоречия в социалната 

сфера; диалог между гражданите и държавата; интеграция на различните слоеве 

от населението, хармонизация на техните интереси; поддържане на обществената 

система на стабилност и ред; социална защита на населението; управление на 

социалните процеси и др.  [11,с.85]. 

Социалната политика включва широк кръг управленски въздействия в 

обществото с цел справедливо задоволяване на разностранните индивидуални и 

колективни потребности на хората. Социалната политика има стабилизираща 

роля, освен мотивиращо значение. Например при неблагоприятни ситуации – 

икономически кризи, войни, граждански размирици или природни бедствия, 

социалната политика придобива предимно защитна функция [3,с.258]. 

Съвременните социални политики са резултат на изминалия двадесети век. 

В. Илиева използва тезата, че [1,с.54] съвременният прочит на обществото 

на всеобщото благоденствие е изразът социална държава. Социалната държава 

представлява обществена система под формата на механизъм за 

преразпределение на обществените блага в съответствие с принципа на 

социалната справедливост и в интерес на всички граждани, така че всеки един 

индивид освен да може да съществува, да има и достоен стандарт на живот. 

Налице са три модела на социална държава: 

Либерален модел − Този модел е характерен за САЩ, Канада, 

Великобритания. Тези държави развиват минималистична система за социално 

подпомагане, налице е ограничена социална поддръжка, програмите за социално 

подпомагане са условни, т.е. за да бъдат подпомагани лицата, трябва да 

отговарят на определени условия, социалното осигуряване е слабо развито. 

Друга особеност е силно развитата застрахователна система и минималното 

участие на държавата при социалната закрила на населението. 
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Консервативен модел − Към него могат да бъдат причислени Австрия, 

Германия, Италия и др. Този модел е характерен за онези държави, чиято 

икономика е социално ориентирани. Държавата играе активна роля в социалната 

сфера при този модел. Тя има силна социална функция. В този случай 

преразпределението на благата и доходите се осъществява или от самата 

държава, или от други субекти, върху които държавата осъществява контрол при 

преразпределението. Тук държавата осигурява материална поддръжка на 

гражданите си посредством държавната осигурителна система. Съществува 

известна самостоятелност на осигурителните фондове, които се управляват 

съвместно от работодателите и профсъюзите. 

Социално-демократически или скандинавски модел – Това е моделът на 

скандинавските държави – Швеция, Норвегия, Финландия, Дания и др. Особено 

силна социална функция при този модел осъществява държавата. Тук основните 

приоритети на държавата са свързани с благополучието на обществото, което се 

изразява главно в увеличаване на неговите доходи и постигане на пълна трудова 

заетост. Финансирането на социалната дейност се осигурява по два начина – от 

силния държавен сектор в икономиката и чрез високото данъчно подоходно 

облагане. С цел намаляване на границите между бедни и богати по този начин 

държавата участва дейно при преразпределението на блага и доходи, като 

осъществява изравнително преразпределение [1,с.55−56]. 

Социалната политика и социалната работа са свързани, връзката им има 

диалектически характер. Социалната дейност е форма на социалната политика. 

От друга страна, социалната политика се разкрива в социалната дейност. 

Съществува единство между социалната политика и социалната дейност, но не и 

съвпадение. Социалната работа по съдържание е по-богата, по-динамична и по-

подвижна от социалната политика. В същото време социалната политика запазва 

по-голяма устойчивост по отношение на социалната работа [6,с.58].  

 

Заключение: Разглеждайки социалната работа в контекста на социалната 

политика, може да се отбележи следното: обект на социалната работа са 

индивиди, групи, общности – хора, нуждаещи се от подкрепа и помощ, докато 

социалната политика разглежда и изследва всички социални отношения, 

проявяващи се на различни обществени равнища. Основната цел на социалната 

работа и социалната политика като част от социалното и икономическото 

развитие е да се подобри качеството на живот на всички хора, да се предотвратят 

и коригират негативните социални условия. Социалната политика и социалната 

работа са насочени към подпомагане на хората да задоволят своите материални, 

здравословни, битови, образователни и други потребности. Хармонизацията на 

обществените отношения, осигуряването на политическа стабилност и 

гражданско съгласие е важна цел на социалната политика. Професионализмът на 

кадрите от социалната защита има важно значение, както и способността им да 

дефинират, оценят и анализират важни актуални проблеми и да изработят 

програма за позитивни промени. Социалната дейност в различни сфери на 

обществото оказва активно въздействие върху социалната политика и върху 

управлението на социалните процеси и отношения. Социалната работа допълва 

социалната политика благодарение на съчетаване на системност и 

индивидуалност. 
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ABSTRACT: The report examines the main changes in the legislation that regulates the 

provision of social services as a key element of the social assistance system in Bulgaria. 

Emphasis is placed on the new moments in the normative regulation of the activity, contained in 

the Law on Social Services on the basis of the comparison with the current Law on Social 

Assistance and on the Regulations for its implementation. The main challenges that the legal 

regulation of the Social Services Act creates in the organization and management of social 

services and in the practical implementation of the activity are assessed. 

 

KEYWORDS: social services, legislation, social services law, challenges  

 

I. Въведение 

Социалните услуги като основен компонент на системата на социалното 

подпомагане са елементът, който през годините отбелязва все по-съществено 

присъствие и динамично развитие в национален и регионален аспект - като 

разнообразие на предлаганите услуги, обхват на групите потребители и брой на 

доставчиците. Натрупаната практика, особено през периода след 2007г. показа, 

че секторът на социалните услуги се нуждае от адекватни законови промени и 

търсене на иновативни форми, които да осигурят все по-голяма гъвкавост, 

ефективност и качество на социалните услуги за всички групи в неравностойно 

положение.  

Промените в системата на социалното подпомагане определят 

необходимостта изследователския интерес да насочи към анализиране на 

състоянието на социалните услуги като законова регламентация и към 

развитието им като цялостна система,  от една страна, и от друга, да се 

концентрира върху проучване на практически аспекти в нейното прилагане с 

акцент върху организацията и управлението на дейността на социалните 

институции, предоставящи социални услуги. 

Проблемите, свързани със законовата уредба на социалните услуги в 

България придобиват особена актуалност в светлината на обществените 

дискусии, предизвикани от приемането на Закона за социалните услуги и 

стъпките от страна на определени политически формации за неговото отлагане и 

дори отменяне. В този аспект статията насочва вниманието към основните 

положения на Закона, към оценка на неговото съдържание от позиците на 

възможностите, които създава за решаване на най-важните проблеми и 

предизвикателства пред социалните услуги като елемент на системата на 

социалното подпомагане. Систематизирани са основните промени в законовата 
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регламентация и е изразена позицията относно определени насоки, в които 

следва да се подобрява нормативната регламентация на дейността по 

предоставяне на социални услуги, с цел преодоляване на дефинирани слабости и 

предизвикателства пред системата на социалното подпомагане в частта социални 

услуги 

Посочената цел на материала налага необходимостта да бъдат 

формулирани новите моменти в законовата уредба на социалните услуги, да се 

дефинират евентуални пропуски, които биха предизвикали проблеми както в 

цялостната организацията по предоставяне на социални услуги, така и в аспекта 

на конкретната реализация на законодателната регламентация в осъществяването 

на управлението на социалните институции.  

 

II. Промени в законовата регламентация на социалните услуги в 

България  

Законова регламентация на социалните услуги, която да отразява 

промените в обществено – политическата система и реформите в социалната 

сфера в Република България бе поставено с приемането през 1998 година на 

Закона за социално подпомагане [1] и Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане [8]. В резултат на новото социално законодателство и 

последвалите през 2002/2003 промени бе създадена актуална на съвременните 

условия правна рамка на организацията за предоставяне на социални услуги в 

България.  

Периодът след приемането на закона е свързан с въвеждане на редица 

законодателни промени, ориентирани към подобряване на живота на рисковите 

групи в обществото, към приобщаване и преодоляване на социалната изолация 

на всички групи в неравностойно положение. Стартиралите реформи в 

социалната сфера, насочени към въвеждането на качествена грижа за всеки 

човек, нуждаещ се от подкрепа и помощ, бяха свързани с приемането на редица 

документи и стратегически насоки, в които са отразени и изискванията на 

Европейския съюз за провеждане на адекватна социална политика и изравняване 

на стандартите за социални услуги 

Приетите стратегии в различните сфери на социалната политика - 

Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване [5], Национална стратегия за дългосрочна грижа [4], Национална 

стратегия за хората с увреждания 2016-2020г. [6] са основа за приемането на 

законова уредба, фокусирана към реализацията на  политиката за социално 

включване и нейната реализация на национално и регионално равнище чрез 

предоставяне на социални услуги. 

Основни документи, свързани с развитие на социалните услуги  са и: 

1. Национална стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г. [7] Това 

е основната стратегическа платформа за обосновка и координация на 

финансовата помощ по Структурните фондове на ЕС и по-конкретно 

Приоритетна област 2 – “Повишаване качеството на човешкия капитал с акцент 

върху заетостта”. Фокусът на този приоритет е насочен към насърчаване на 

широк кръг от активни програми на политиката за пазара на труда, прилагане на 

мерки, насочени към осигуряването на висококачествени социални услуги за 

групите в неравностойно положение, подобряване на здравния статус на 
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населението и улесняване на достъпа на бедните и уязвимите групи до здравните 

услуги. С цел подобряване на системата за социална закрила фокусът на 

инвестициите е насочен към приближаване на социалните услуги до 

потребителите (услуги в общността), индивидуален подход при предоставянето 

на социални и здравни услуги и отваряне на системата за предоставяне на 

социални услуги за неправителствения сектор и наличие на критерии и 

стандарти за извършване на социални услуги 

2. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”   
Действието на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

през двата периода - (2007 - 2013 г.) и (2014-2020)  има за цел повишаване 

качеството на живот чрез подпомагане на заетостта и социално включване, като 

включва операции, насочени към   развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата 

интеграция на пазара на труда социални услуги и повишаване ефективността на 

институциите на пазара на труда, на социалните и здравни услуги чрез: 

 подкрепа за разкриване на нови и многообразни социални услуги в 

общността, като се акцентира върху прилагането на различни програми за 

придобиване на умения и квалификация на хората с увреждания и в 

неравностойно положение и генериращи заетост в рамките на общността; 

 развиване на форми на социални услуги, които се предоставят в семейна 

среда на зависими членове от семействата; 

 подкрепа за доразвиването на предоставяните социални услуги във вече 

съществуващите алтернативни форми;  

 насърчаване на инициативи за развитието на мрежа от алтернативни 

социални услуги за деца и семейства в риск; 

 финансиране на програми, подобряващи качеството на грижа в 

специализираните институции за деца и възрастни, като се акцентира на 

социалната, обучителната и трудотерапевтична работа с настанените в тях за 

подготвяне извеждането и интегрирането им в общността; 

 информационни кампании, свързани с превенция на детското изоставяне, 

възможности за приемни семейства, настаняване при близки и роднини, 

осиновяване и други форми на социални услуги да деца и подкрепа на 

родителите; 

 повишаване на професионалния капацитет и мотивацията на хората, 

ангажирани в сферата на социалните и здравните услуги /институции, 

доставчици на социални и здравни услуги/, както и разработване и прилагане на 

системи, осигуряващи надграждащи знания и умения, съобразени със 

специфичните грижи за отделните групи потребители на социални услуги; 

 въвеждане на добри управленски практики и дейности на институции и 

доставчици в сферата на социалните и здравните услуги; 

 информиране на институциите и доставчиците на социални и здравни 

услуги за възможностите за обучение, професионална квалификация, развитие и 

прилагане на информационни системи, бази данни и всичко, свързано с 

управлението и предоставянето на тези услуги. 
 

Основните цели на законата регламентация относно предоставяне на 

социалните услуги са свързани с подпомагане на гражданите, които без чужда 
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помощ не могат да задоволяват своите основни жизнени потребности, с 

подпомагане на социалната им реинтеграция и насърчаване на 

предприемачеството в социалната сфера. 

Отчитайки обстоятелството, че социалните услуги са един от основните 

инструменти за решаване на проблемите на групите в неравностойно положение, 

за подобряване на качеството на техния живот, за активно приобщаване и за  

социалното сближаване, през 2019г. бе приет Закон за социалните услуги. 

 

III. Закон за социалните услуги – нови моменти, приоритети и 

положителни промени 

Важна стъпка в посока на съществена промяна в законовата уредба на 

социалното подпомагане, регламентираща предоставянето на социални услуги е 

отделянето на цялостната уредба в специален закон - Закон за социалните 

услуги, приет от Народното събрание през м. март 2019г. [2]. Законът урежда 

предоставянето, ползването, планирането, финансирането, качеството, контрола 

и мониторинга на социалните услуги в Република България. Регламентацията на 

дейността по планиране, организация, финансиране на социалните услуги е 

съобразена с действащи практики в други европейски страни и в този аспект 

прилага европейски стандарти в сферата на социалната работа и нейната 

ориентация към предоставяне на социални услуги.   

Оценката на Закона за социалните услуги изисква, на първо място, да се 

дефинират новите моменти в законовата уредба на базата на съпоставката с 

действащата към момента регламентация на услугите - със Закона за социалното 

подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Едновременно с това анализът 

е фокусиран към необходимостта да бъдат формулирани евентуални пропуски, 

които биха предизвикали проблеми както в цялостната организацията по 

предоставяне на социални услуги, така и в конкретната реализация на 

законодателната регламентация и осъществяването на управлението на 

социалните институции. 

Съществен момент в закона, който отчита необходимостта от комплексен 

подход при решаване на проблемите на отделните групи потребители е 

ориентацията към предоставяне на интегрирани услуги. За да бъде ефективна 

подкрепата на рисковите групи тя следва да обединява усилията на широк кръг 

специалисти, свързани с предоставянето на различни по характер и съдържание 

услуги, да е насочена към постигане на конкретни цели и резултати. За да бъдат 

постигнати тези изисквания, насоката, в която следва да се развиват социалните 

услуги е към тяхното обединяване в допълващи се, интегрирани услуги на базата 

на индивидуален подход, който отчита индивидуалните нужди и е съобразен с 

индивидуалната оценка от страна на социалните работници.   

По отношение на целевата група деца, в закона са заложени следните 

приоритети:  

• развитието на интегрирани мерки за инвестиции в ранното детско 

развитие – подкрепа на детето в най-ранна детска възраст и на неговото 

семейство с оглед превенция на рисковете за развитието му; предлагане на 

услуги и форми за подкрепа по време на бременност и раждане; предлагане на 

услуги за преодоляване на кризи в семейните отношения; услуги за развиване на 
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уменията за полагане на грижи и възпитание на детето съобразно неговата 

възраст;  

• премахване на институционалния модел на грижа и развитие на 

интегрирани междусекторни услуги за социално включване – 

деинституционализация на грижата за деца чрез закриване на съществуващите 

специализирани институции и развитие на превантивни и алтернативни форми 

на грижа и услуги;  

• осигуряване на комплексна подкрепа на семействата с деца, с цел 

превенция на рисковете включително от изоставяне на детето и 

институционализирането му, в т.ч. децата да се отглеждат в семейна или близка 

до семейната среда;  

• развитие на иновативни междусекторни услуги съобразно местните 

потребности.  

По отношение на целевата група пълнолетни, законът акцентира върху 

следните приоритети:  

• премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и 

хората с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и 

междусекторни услуги;  

• предоставяне на устойчиви, качествени и достъпни социални услуги в 

общността, отговарящи на индивидуалните потребности; 

• развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за 

хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти;  

• осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат 

грижи за хора с увреждания и възрастни;  

• развитие на иновативни междусекторни услуги съобразно местните 

потребности.  

Второто основно направление, което характеризира цялостна промяна в 

закона е силната децентрализацията в предоставянето на социалните услуги чрез 

съществената роля на общините в тяхното планиране, организиране и 

реализация. 

Важна промяна в цялостната регламентация на процеса по предоставяне на 

социални услуги, направена със Закона за социалните услуги е редът, при който 

изборът каква услуга ще се ползва е изцяло на потребителя. В момента 

отговорността за насочването към конкретна услуга и към социалната 

институция, която я предоставя е изцяло на дирекция "Социално подпомагане". 

В Закона се регламентира правото на отделните лица в неравностойно 

положение и на техните семейства сами да определят както услугите, от които се 

нуждаят, така и да избират кой да е доставчикът на тази услуга. Това създава 

необходимите условия социалните институции да функционират в конкурентна 

среда като акцентират върху качеството на предоставяните услуги. В този аспект 

от особена важност е съдържанието на поднормативната уредба, която предстои 

да бъде разработвана, както и необходимостта посочената промяна да бъде 

обвързана с режима на финансиране на социалните институции, който да бъде 

пряко обвързан с качеството на социалните услуги, което отделните институции 

предоставят на своите потребители. 

Положителна е промяната в закона, която акцентира върху подобряване на 

информираността на потребителите -  както относно услугите, които могат да 
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ползват, така и по отношение на възможните доставчици на тези услуги. В тази 

насока е въведеното законово задължение на общините или на териториалните 

дирекции на Агенцията за социално подпомагане да информират лицата в риск и 

техните семейства за възможните услуги и за съществуващите доставчици на 

съответните услуги. Това налага необходимостта от разработване на обективни 

показатели за оценката на доставчиците, а самата оценка  да се формализира и да 

бъде публична  

Като нов момент в законовата регламентация може да се отбележи и 

диференциацията на социалните услуги на общодостъпни и специализирани.  

Общодостъпни са услугите, при които няма насочване – такива са услугите за 

консултиране, свързани с ранно детско развитие, консултация на бъдещи 

родители, когато те не са в риск.. Специализирани социални услуги са услугите, 

които се предоставят при настъпването на определен риск за живота, здравето, 

качеството на живот или развитието на лицето, както и при необходимост да 

бъде удовлетворена специфична потребност на определена група лица. 

В Закона за социалните услуги се дефинират нови видове услуги -  за 

първи път се създава законов ред за предоставяне на асистентска подкрепа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване, както и за хора с 

увреждания, ако не ползват такава подкрепа по друг закон. Дефинира се 

съдържанието на асистентската подкрепа  и се определят функциите на 

асистента. Въвежда се и задължение за общината да организира предоставянето 

на асистентската подкрепа по начин, който да позволи комплексно предоставяне 

на различните видове социални услуги в домашна среда. Насочването за 

ползване на асистентска подкрепа, която се финансира от държавния и 

общинския бюджет, се извършва само от общината, която предоставя услугата, 

т.е. не се прилага общият ред, независимо от групата.   

Асистентската подкрепа на практика се урежда в два закона - в Закона за 

личната помощ и в Закона за социалните услуги, като във втория е 

регламентирана помощта предимно за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване, но е предвидена възможността асистентска подкрепа да се 

ползва и от хора с увреждания, които няма да ползват лична помощ по другия 

закон.   

В Закона за социалните услуги се запазва кръгът на хората, които ползват 

социални услуги без заплащане - всички социални услуги за деца са безплатни, 

безплатни са и за хора без доходи. Едновременно с това се въвеждат случаи и на 

безплатни за всички хора социални услуги. Сред тях са подкрепата за формиране 

на родителски умения, за ранно детско развитие, ранна интервенция на 

уврежданията, като тя започва в родилно отделение. В тази посока е развитието 

на интегрираните здравно – социални услуги на базата на координацията на 

дейностите между здравната система и системата на социалното подпомагане. 
 

IV. Основни промени в законовата уредба на социалните услуги 

Основните промени в законовата регламентация на социалните услуги 

могат да бъдат систематизирани в следните направления: 

1. Качествено и ефективно предоставяне на социалните услуги  

Проблемите за качеството на социалните услуги и тяхната ефективност са 

изключително сложни и могат да бъдат разглеждани в различни аспекти. Те са 
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свързани с различни групи от населението, с различни характеристики и 

потребности, с разнообразни, динамични и постоянно нарастващи изисквания 

към системата на социалното подпомагане.  

Следва да се отбележи, че развитието на сектора на социалните услуги 

през последните години в резултат на процесите на децентрализация и 

деинституционализация се характеризира с позитивни промени в начина на 

организация, в броя, обхвата, разнообразието на социалните услуги, ориентирани 

към различните целеви групи. Промени се акцентът в съдържанието на 

социалните услуги - не толкова към физическо оцеляване на хората в 

неравностойно положение, а към преодоляване на социалната изолация и 

подобряване на качеството им на живот във всичките му аспекти.  

Приемането на стандарти за социалните услуги с ясно дефиниране на 

очакваните резултати до голяма степен ще съдейства за подобряване както на 

качеството на услугите, така и на качеството на живот на уязвимите групи и на 

техните семейства.   

2. Деинституционализация на системата на социалното подпомагане и 

предоставянето на социални услуги 

Една от приоритетните цели в сферата на социалните услуги, към които е 

ориентирано законодателството и реформата на системата на социалното 

подпомагане  е деинституционализацията на социалните услуги. 

Начало на реформата в сферата на социалните услуги и въвеждането на 

деинституционализацията като основен приоритет бе поставено през 2002г., 

когато  Министерският съвет прие Нова стратегия в социалната политика, в 

която бе поставено ударение върху прехода от институционални грижи към 

услугите, които позволяват на хората да останат в своята общност и семейна 

среда. Сред приоритетните цели в нея бяха: намаляване на броя на хората, 

настанени в специализирани институции и разработване на социални услуги, 

насочени към най-уязвимите групи в обществото.   

Разбирането за деинституционализацията в България е направено в първата 

стратегия, която очертава процеса по отношение на грижата за децата - 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България” [3] и тя се определя като „процес на замяна на 

институционалната грижа с грижа в семейна или близка до семейната среда в 

общността”. В този аспект деинституционализацията може да се разглежда като 

преход от услуги в институции, свързани с откъсване на човека от неговата 

семейна среда и поставянето му под ежедневната грижа на институцията, в която 

е настанен, към услуги в общността, при които социалните услуги се предоставят 

в обичайната за всяко лице семейна среда и са насочени към постигане и 

реализация на пълния индивидуален капацитет на всеки човек. За 

предоставянето на социални услуги в общността бе изградена мрежа от различни 

видове институции по типове услуги, които да служат като алтернатива на 

настаняването в специализирани институции. 

Годините след началото на процеса на деинституционализация на 

социалните услуги в България се отличават с редица позитивни тенденции. 

Разработени бяха стратегии и бе приета държавна политика в посока на 

деинституционализация на грижата за отделни групи в неравностойно 

положение, които са съобразени с добрите европейски и световни практики за 
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грижа към нуждаещите се лица и семейства.  Приети са основни нормативни 

документи, необходими за развитие на процеса и е създадена добра законова 

рамка и условия за регулация на сектора. 

Едновременно с това деинституционализацията е дълъг преходен процес 

от институционализирани в услуги в общността и предполага преодоляване на 

редица пречки, трудности и предизвикателства, приемането на трудни решения 

за преструктурирането на системата в посока на създаване на повече услуги в 

общността, на по-добро функциониране на различните социални институции. В 

тази връзка Европейската комисия препоръча на страните – членки 

предприемането на поредица от мерки за повишаване на ефективността на 

процеса на деинституционализация на ниво ЕС [11].   

3. Децентрализация на процеса на управление и доставка на социални 

услуги 

Сред важните задачи в сферата на социалното подпомагане са 

стимулирането на децентрализацията и разработването на общински стратегии за 

развитие и предоставяне на социални услуги в общността, съдържащи и 

отговарящи на местните приоритети в областта на предоставянето на социалните 

услуги. В България процесът на децентрализацията на социалните услуги се 

случва успоредно с процеса на деинституционализация, като двата процеса в 

голяма степен се предпоставят и допълват взаимно. Същността на процеса на 

децентрализация  в България е в преминаване от силно централизирано 

предлагане на услуги, при което държавата е единствен доставчик на социални 

услуги към разширяване на кръга на доставчиците и включване и на общините, 

неправителствените организации и търговските дружества в процеса в условията 

на свободен и конкурентен пазар.  

Законово, децентрализацията на социалните услуги бе уредена от 2003г. с 

примането на промени в Закона за социалното подпомагане, с които на практика 

всички социални услуги и институции постепенно бяха предоставени от 

държавата за управление от общините. Регламентираха се и останалите 

доставчици на социални услуги и се премахна практиката държавата да е 

единствения доставчик на социални услуги.  

Децентрализацията на социалните услуги дава възможност чрез 

обединението на усилията и ресурсите на различните доставчици – държавата, 

местните власти, неправителствения сектор и частните доставчици и в условията 

на конкуренция между тях да се подобри качеството на социалните услуги и се 

повиши удовлетворяването на потребностите на клиентите. 

Процесът на децентрализация се осъществява при запазване на 

финансовите ангажименти на държавата за финансиране на социалните услуги 

чрез въвеждане на така наречените държавно делегирани дейности, като 

републиканският бюджет остава основен източник на финансиране За 

осъществяване на контрол за  ефективното разходване на средства и 

подобряването на качеството на предоставяните услуги през 2008 г. бяха 

въведени единни стандарти за финансиране на социални услуги. Те отразяват 

препоръките на Европейския парламент - в чл. 16 на Резолюция за социалните 

услуги от общ интерес в Европейския съюз ((2006/2134(INI) [10], където се 

отбелязва, „че в някои държави-членки децентрализирането на правомощията на 

областно или местно ниво относно предоставянето на социални услуги от общ 
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интерес  не се придружава от отпускане на достатъчно бюджетни средства, които 

да позволят на тези власти да предоставят услуги, отговарящи на най-високите 

изисквания от гледна точка на количеството и качеството; в тази връзка, 

призовава държавите-членки да гарантират, че всяко прехвърляне на 

правомощия на областно и местно ниво относно предоставянето на социални 

услуги от общ интерес се придружава от съответните бюджетни средства”. 
 

V. Основни предизвикателства  

Предизвикателствата по отношение на законовата регламентация и 

практическата реализация на социалните услуги могат да бъдат систематизирани 

в няколко направления: 

1. Предизвикателства, свързани с нормативна уредба 

В този аспект се разглежда разработването на подзаконови нормативни 

актове по прилагане на Закона за социалните услуги  

След приемането на закона, съгласно § 43 от Преходните и заключителни 

разпоредби предстои утвърждаването и на важни подзаконови актове, от които 

до голяма степен зависи дали ще се осъществи реалното реформиране на 

цялостната дейност по предоставяне на социални услуги като определящ 

компонент на социалното подпомагане, като: 

1.1. Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги, в който 

да се определят:  

 редът за създаване на социални услуги съгласно Националната карта на 

социалните услуги и за предварително одобрение от Агенцията за социално 

подпомагане за създаване на социални услуги съгласно Националната карта на 

социалните услуги; 

 редът за промяна на броя на потребителите и мястото на предоставяне 

на социални услуги съгласно Националната карта на социалните услуги, както и 

за прекратяване на предоставянето на социални услуги, създадени съгласно 

Националната карта на социалните услуги; 

 елементите на разходите, които формират размерите на стандартите за 

делегираните от държавата дейности за различните социални услуги и услугите, 

за които се разработва допълващ стандарт; 

 редът за провеждане на конкурс за възлагане на предоставянето на 

създадени от общината социални услуги на частни доставчици; 

 редът за изготвяне и актуализиране на индивидуалната оценка на 

потребностите и на индивидуалния план за подкрепа; 

 редът за насочване за ползване на социални услуги, на отказ за 

предоставяне на социална услуга, финансирана от държавния бюджет; 

 минималното съдържание на договора за ползване на социални услуги, 

сключван между лицето и доставчика, условията за неговото прекратяване и 

продължаване; 

 социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, за които не се 

заплаща пълният размер на таксата от лицата, които ги ползват; 

 редът за управлението на случая от доставчика на социалната услуга при 

интегрираното предоставяне на подкрепа от различни системи, както и 

координирането от доставчика на изготвянето на съвместен план за предоставяне 

на подкрепа при интегрирано предоставяне на подкрепа от различни системи. 
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1.2. Наредба за планирането на социалните услуги, в която да се 

определят: 

 критериите за определянето на услугите и максималният брой на 

потребителите в Националната карта на социалните услуги, включително на 

интегрираните здравно-социални услуги; 

 критериите, редът и условията за разработване от общините на анализ на 

потребностите и предложенията за планирането в резултат на анализа относно 

социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло 

или частично от държавния бюджет; 

 редът за разработване и актуализация на Националната карта на 

социалните услуги; 

 редът за осъществяване на координация, сътрудничество и съгласуване 

на национално, областно и общинско ниво при разработването на Националната 

карта на социалните услуги; 

 съдържанието на общинските годишни планове за социалните услуги, 

които включват планирането на социалните услуги съгласно Националната карта 

на социалните услуги, и планирането на социалните услуги, които се финансират 

от общинския бюджет; 

 редът за разработването, координацията и съгласуването на общинските 

годишни планове за социалните услуги. 

1.3 Наредба за качеството на социалните услуги, в която да се 

определят; 

 стандартите за качество на социалните услуги за: организация и 

управление на услугата; квалификация и професионално развитие на 

служителите, които осъществяват дейността по предоставянето на услугата; 

ефективността на услугата с оглед на постигнатите резултати за лицата, които я 

ползват, в отговор на потребностите им), включително на интегрираните 

междусекторни услуги, както и критериите за изпълнение на стандартите за 

качество на социалните услуги; 

 основните принципи за разработване от доставчиците на социални 

услуги на програми за развитие на качеството на социалните услуги, които 

предоставят; 

 редът за извършване на контрол, мониторинг и оценка на качеството и 

ефективността на социалните услуги; 

 методите за извършване на мониторинг на качеството на социалните 

услуги и редът за извършване на мониторинг на социалните услуги от Агенцията 

за качеството на социалните услуги; 

 минималните изисквания за броя и квалификацията на необходимите 

служители, които осъществяват дейността по предоставяне на различните видове 

социални услуги; 

 изискванията към осъществяваната от служителите дейност по 

предоставяне на различните видове социални услуги; 

 задълженията на доставчиците на социални услуги за осигуряване на 

професионално и кариерно развитие на техните служители. 

1.4 Наредба за стандартите за заплащане на труда на 

служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални 

услуги, които се финансират от държавния бюджет, в която да се посочат 
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стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по 

предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, 

въз основа на които да се определят техните възнаграждения.  

1.5 Устройствен правилник на Агенцията за качеството на 

социалните услуги; 

1.6 Тарифа за таксите за издаване и подновяване на лиценз за 

предоставяне на социални услуги.. 

2. Институционални предизвикателства 

Създаването на нова Агенция за контрол върху качеството на социалните 

услуги, което се регламентира в Закона, с отговорности по лицензиране на 

доставчиците на социални услуги, контрол върху тяхната дейност и върху 

качеството на предоставяните от тях услуги, поставя въпроса за разпределянето 

на функциите и осъществяването на ефективна координация на нейната работата 

с тази на останалите агенции на подчинение на Министерството на труда и 

социалната политика - Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с 

увреждания и Държавната агенция за закрила на детето. От значение за 

изграждането на необходимия институционален капацитет на Агенцията за 

контрол върху качеството на социалните услуги е и нейното кадровото 

обезпечаване. Ако това се осъществи само чрез пренасочване на специалисти от 

Агенцията за социално подпомагане, възможно е това да рефлектира в сериозни 

проблеми за нормалното функциониране на Агенцията и в затруднения за 

реалното изпълнение на сериозните отговорности и възложените й дейности, в 

т.ч. по изплащане на помощи и осъществяване на индивидуална оценка на 

потребностите от услуги на нарастващ брой потребители.  

От друга страна, предоставянето на интегрирани услуги поставя въпроса и 

за инстититуциалното взаимодействие и хоризонтални връзки между посочените 

агенции на подчинение на Министерството на труда и социалната политика и 

ведомствата, ангажирани с предоставянето на този тип услуги – Министерство 

на здравеопазването, Министерството на правосъдието, Министерство на 

образованието. 

3. Структурни предизвикателства 

Като такива могат да бъдат определени съществуващите значителни 

териториални различия и диспропорции в разпределението на социалните 

услуги, което рефлектира в задълбочаване на  социално-икономическите 

неравенства. 

Данните за броя на социалните услуги по области показва не само 

сериозни различия по отношение на разпределението им по отделни области, но 

и сериозни диспропорции между броя на населението и неговата възрастова 

структура и здравен статут като потенциалните потребители на различните 

видове услуги и съществуващите към момента социални услуги.  

В следващата графика е илюстрирано разпределението на социалните 

услуги по области. То показва наличието на по-голям брой услуги в 5 области – 

Пловдив, София, Благоевград, Пазарджик и Бургас и развитие на сравнително 

висок брой услуги в 6 области – Велико Търново, Варна, Видин, Стара Загора, 

Русе и Враца. С брой на предоставяните услуги между 30 и 50 са 9 области – 

Монтана, Шумен, София област, Габрово, Разград, Ловеч, Плевен, Силистра и 
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Хасково. Като най – слабо на база брой предоставени  услуги е развитието им в 

Сливен, Добрич, Кюстендил, Ямбол, Перник, Търговище, Кърджали и Смолян.  

 

 
 Фиг. 1 Разпределение на социалните услуги по области в България 
 

Съществуващата практика за планиране на социалните услуги в отделните 

области не отчита както демографските характеристики на населението, така и 

фактори като здравен и образявателен статус, икономическо развитие и 

регионална значимост. Оценката към момента сочи, че потребността от социални 

услуги в преобладаваща част от областите не е достатъчно удовлетворена, което 

създава сериозни предизвикателства пред организацията на социалните услуги в 

регионален аспект. За преодоляването на териториалния дисбаланс е необходимо 

правилно планиране на видовете услуги въз основа на реалните потребности на 

населението в конкретната област или община и предприемането на мерки за 

развитие на нови услуги на основата на комплексен подход и гарантиране на 

определен пакет услуги с минимален обхват на местно ниво. Предприетите 

стъпки за изготвяне на карта на социалните услуги в България ще позволи да се 

постигне по-добро планиране и управление на услугите по целеви групи 

потребители, както и разкриването на конкретни услуги, от които населението в 

съответната области община има нужда, основано на обективни показатели. В 

центъра на планиране на услугите се поставят реалните нужди на населението, а 

не интересите на общините и на доставчиците, като едновременно с това 

предоставянето на услугите и тяхното финансиране с публични средства ще се 

осъществява по-ефективно и прозрачно. Изготвянето на модел за планиране на 

минимален пакет от услуги на областно и общинско ниво, карта на 

потребностите и карта на услугите на национално ниво, ще допринесат за 

подобряване на ефективността на предоставяните социални услуги за уязвимите 

групи и ще подпомогнат тяхното социално включване. Посоченият ефект се 

постига и чрез увеличаване на териториалния обхват на дейностите при 

изискване за прецизиране на възможностите за поемане на максимален брой 

потребители, но без влошаване на качеството на услугата, както и по-ефективно 

разпределение и съвместно ползване на необходимите ресурси  между няколко 

услуги.  
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4. Кадрово осигуряване на институциите, предоставящи социални 

услуги  

Обективните процеси, свързани с обхвата, характеристиките и качеството 

на предоставяните услуги - разширяването на обхвата на потребителите, в които 

освен лицата от рисковите групи се включват и техните семейства, нарастването 

на броя на групите в неравностойно положение, към които са ориентирани 

социалните услуги, както и въвеждането на по-високи критерии по отношение на 

качеството на предоставяните услуги, рефлектират в релевантни изисквания към 

кадрите – социални работници, здравни специалисти, психолози, педагози. Във 

все по-висока степен предоставянето на социални услуги е свързано с 

изграждане и работа на мултидисциплинарни екипи от специалисти, което 

поставя сериозния въпрос за  кадрите, които са необходими. Проблемите са 

както по отношение на общия брой специалисти, в т.ч. приоритетно социални 

работници, така и с дефиниране на изисквания към тяхната подготовка и 

притежавани компетентности, за да могат да отговорят на повишените очаквания 

към качеството на тяхната работа. 

В тази връзка, средносрочните и дългосрочни прогнози на Министерството 

на труда и социалната политика [9] съдържат данни, доказващи нарастващи във 

времето нужди от социални работници. Прогнозите показват, че заетите в 

сектора хуманно здравеопазване и социална работа през 2022г. следва да бъдат 

175.6 хил., през 2032г. – 194.3 хил. Очакваното изменение за периода 2018-2022г. 

е 16.0 хил. (ръст от 10.0%), а за периода 2018–2032г. – 34.7 хил. (ръст от 21.8%). 

От друга страна, тенденциите на закономерен ръст на потребностите на пазара на 

труда от социални работници както понастоящем, така и в перспектива, не се 

отчитат при прогнозиране на приема на студенти в професионално направление 

„Социални дейности“ Доказателство за твърдението за сериозното изоставане на 

броя на обучаваните студенти в професионалнонаправление „Социални 

дейности“ от очакванията за ръст на потребностите от социални работници са 

данните за броят и относителният дял на приетите студенти във всички ОКС 

спрямо общия брой студенти от съответната степен. Видно от фиг. 2 е 

незначителния брой на студентите от всички ОКС на професионалното 

направление спрямо общия брой на студентите от съответната ОКС. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фиг.2 Брой студенти от професионално направление „Социални дейности” 2012-

2018 

Наблюдава се негативна тенденция броят на студентите от това 

професионалното направление да намалява, засилвайки несъответствието спрямо 
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нарастващите потребности от социални работници. При това положение, 

отчитайки средносрочните и дългосрочни прогнози за сериозен ръст на заетостта 

в икономическата дейност хуманно здравеопазване и социална работа може да се 

очаква сериозен и задълбочаващ се дефицит от социални работници и проблеми 

в реализацията на политиките, насочени към предоставяне на нарастващ брой 

социални услуги на постоянно увеличаващ се брой потребители. 
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КРИЗАТА НА ЮНОШЕСТВОТО 

 

Магдалена Хр. Станчева, Стела Я. Вичкова 

 

THE CRISIS OF THE ADOLESCENCE 

 

Magdalena Hr. Stancheva, Stela Y. Vichkova 
 

 
ABSTRACT: The adolescence is a special period of human development, filled with a 

variety of challenges and intense biological, social and psychological changes. The period is a 

kind of transition from childhood to adulthood and is associated with overcoming a crisis, the 

result of which significantly affects coping and adaptation to situations that cause frustration 

and loss of control in life in general. This article examines one of the most thoroughly studied 

periods of human development - adolescence and the crisis of adolescence as one of the 

mandatory crises in development. 

 

KEYWORDS: adolescence, crisis, identity  

 

 

Кризата може да бъде описана като преходно (и стресово) състояние, 

превратна точка в развитието на индивида. Тя се свързва с проблеми от различно 

естество като здравословни, семейни отношения, финансови и други. Човек 

попада в психологическа криза, когато настъпят резки промени в обичайнит му 

начин на живот, а продължителността при всеки е различна. Кризите могат да 

бъдат предвидени и очаквани при навлизането във всеки нов етап от развитието 

на човека. Успешен изход от кризата човек може да постигне, когато е налице 

подкрепа на обкръжаващата го среда и реалистичен възглед за събитието. 

Пубертетът се разглежда главно като период на преминаване от детска 

през юношеска към зряла възраст и се смята за една от най-важните фази в 

човешкия живот, като този преход зависи от редица фактори, както генетични, 

така и социални – среда на живот, начин на хранене. Пубертетът настъпва по 

различно време при момчетата и момичетата, като при момчетата това се случва 

по-късно. Периодът на пубертет е известен още и като юношество. 

Виктор Юго има едно красиво определение за думата „юноша” – 

„Юношеството, там където се сливат два залеза, началото на мъжа / жената 

и краят на детето”. С тези думи писателят е имал предвид зората на зрелостта 

и залеза на детството [2].  

В периода на съзряване в тялото настъпват промени, които го подготвят за 

полово размножаване. Тази възраст наричаме пубертет и трае няколко години, 

през които настъпват промени не само в половите органи. Могат да се дадат само 

предположения кога точно започва пубертетът, защото някои деца се развиват 

по-бързо и този период при тях настъпва по-рано, а при други по-късно, 

причината е, че всеки човек си има свой уникален биологичен часовник. В 

началото се увеличава нивото на хормоните, на естрогена при момичетата и на 

тестостерона при момчетата, което е причина за физическите промени, защото 

точно в тази фаза от живота тялото расте най-бързо.  
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Според Франсоаз Долто на 11-годишна възраст се събуждат първите 

признаци на половото съзряване или на сексуалността, която в началото, преди 

тялото да може да участва, намира израз преди всичко във въображението. У 

момчето това е възрастта на първите неволни полюции, а при момичето – 

моментът на първата менструация. Но преди тялото да реагира, момчето и 

момичето, изглежда, подготвят физиологическото си съзряване посредством вид 

психическа треска на въображаема любов към модели, наречени днес идоли. 

Тийнейджърът не може да скъса с моделите на семейната среда, преди да е 

намерил други, които ще заемат тяхното място. Не става дума за заместители, а 

за промяна. За този, който вече е юноша, промяната е необходима, за да постигне 

онази автономия, която се гради от всички събития, които го очакват между 11-

та и 14-годишната му възраст [2].  

В книгата си „Психология на човешкото развитие” Борис Минчев е 

описал тийнейджърството като сложен, противоречив и най- подробно изследван 

период в развитието на човека [6].  В миналото периода на удължаване на 

детството са го  наричали „юношество” и е обхващал годините между 15 и 19 г. 

Сега периода на  средна и горна училищна възраст "пубертет"  и „юношество”  е 

заменен с модерното название "тийнейджърство",  като ги обединява в 

нововъзникнал период с единна характеристика и обхващащ годините от 12 до 

20 в детския живот.  

Условно тийнейджърството се разделя на два подпериоди (“ранен” и 

“късен”) поради известни различия, но общото в тях преобладава над 

различието.  

Ранното тийнейджърство е един интензивен физиологичен стрес за 

организма, характеризиращ се с бурни процеси на физическо израстване. 

Изследвания доказват, че тогава децата са най-непослушни, своенравни, особено 

в училище, където се съпоставят едно с друго и с нетърпение очакват да 

пораснат. Много от децата отстояват претенцията си, че вече са пораснали, но с 

това те по-скоро убеждават себе си и връстниците си, отколкото възрастните. 

Това е и периодът, в който се наблюдава най-рязък спад на учебната дейност и  

особена невротичност, често проявявана в поведението и преживяванията им. 

Това се дължи на особения дискомфорт, създаван от бързото израстване на 

тялото [6]. 

В късното тийнейджърство, наричано в миналото юношество, 

обикновено овладяват емоциите си по отношение на предизвикателствата от 

живота. Реакциите и преживяванията са подобни, както в ранното 

тийнейджърство, но вече се наблюдава нарастваща емоционална и социална 

зрелост [6]. 

Тийнейджърите се определят като  растящи деца, но не и млади възрастни, 

техните нужди и емоции са подобни на детските, една от най-честите грешки, 

която възрастните допускат, е да се отнасят към тях точно като към млади 

възрастни хора. Много от възрастните, които по един или друг начин имат власт 

над тийнейджърите, пренебрегват нуждата им да чувстват, че някой ги обича и 

приема, че някой се грижи и мисли за тях. Не е лесно да възпитаваш 

тийнейджъри в съвременния свят, като  главна причина за това е фактът, че през 

по-голямата част от времето си децата се намират под властта и влиянието на 

други хора – учители, връстници, съседи или телевизионни водещи. Много 
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родители чувстват, че са безсилни да въздействат на тийнейджърите си, но това 

не е точно така, защото все още най-голямо влияние има семейството [5]. 

Това е и периодът на първите крачки към влюбването. Всяко дете минава 

през тази фаза, но и всяко го преживява и проявява чувствата си по свой 

собствен начин, учат се и как да общуват с обекта на своята любов. Един от 

приоритетите ни като родители трябва да е ‒ да научим децата си как да 

разпознават онези качества, които бъдещият им партньор трябва да притежава. 

Не е лесно за един тийнейджър да открие у връстника си онези черти, които да 

гарантират способността му да бъде добър партньор или родител. Дори и след 

като пораснат и напуснат дома, децата все още се нуждаят от родителите си, от 

семейството си. Те трябва да знаят, че семейството ги подкрепя безуслово и е на 

тяхно разположение, в готовност да се отзове на помощ при нужда. Докато 

чувстват истинска загриженост, родителите могат да влияят конструктивно 

върху тях, помагайки им да станат независими.  

Според Борис Минчев [6] днешните тийнейджъри нямат амбициите да 

бързат да станат възрастни, но невинаги е така още в началото на 

тийнейджърските години ‒ всички искат да изглеждат по - големи, започват да 

кокетничат, имат желание да пораснат, да  работят, а не да ходят на училище, да 

бъдат самостоятелни. Всичко това се дължи на факта, че в тази трудна за тях 

възраст са по-емоционални, трудно сдържат гнева си и смятат, че никой не ги 

разбира и затова са нетърпеливи да пораснат и станат независими. В тази възраст 

те са доста суетни и критични.  

В периода на криза на пубертета при по-голяма част от децата се 

забелязват драматични промени в поведението им спрямо техните родители. 

Започват да странят от тях и да стават по-самостоятелни, замислят се повече за 

това как ли изглеждат в очите на околните, особено на техните връстници . Това 

е и периодът, в който децата подражават на определен идол, връстник, това е 

необходимост на всяко дете, за да се адаптира в новата за него среда. В днешно 

време комуникацията между родител и тийнейджър често изглежда мисия 

невъзможна. Това, което родителят трябва да направи, е да се опита да се 

постави на негово място. В книгата си „Тийнейджърът – как да го обичаме 

истински” д-р Кембъл описва юношеската депресия като сложен и опасен 

феномен. Сложен е поради множеството неясни причини и настъпилите 

резултати, защото в повечето случаи всичко започва незабележимо, дори и за 

самите тийнейджъри и опасен, защото депресията може да доведе до  най-

лошото, както до неуспехи в училище, така и до фатални инциденти. 

Юношеската депресия е трудно разпознаваема, защото симптомите й са 

различни от симптомите, които са при възрастните. Например в началото на 

депресията тийнейджърът говори и постъпва нормално, без външни признаци за 

някакво напрежение. Много малка част от специалистите  могат да уловят 

депресията в тази ранна фаза [5]. 

 

Част от по-специфичните симптоми на депресия при тийнейджърите са : 

1. Дефицитът във вниманието е първият симптом за начало на депресията. 

Тийнейджърът трудно се  концентрира върху даден предмет в училище, защото 

мисълта му е насочена най-вече към неговите мечти. 
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2. Разсеяност. С течение на времето, когато депресията се задълбочава и 

способността му за съсредоточаване намалява, юношата ще става все по-разсеян 

и невнимателен. 

3. Лоши оценки. Когато тийнейджърът не е концентриран върху учебното 

съдържание в училище и става все по разсеян, резултат е понижаване на 

оценките.  

4. Оттегчение. Когато тийнейджърът е разсеян, той постепенно изпада в 

състояние на отегчение. Това състояние е нормално за тази възраст, особено в 

ранния пубертет и не трае дълго. 

5. Соматична (телесна) депресия. Докато отегчението се задълбочи, 

юношата постепенно изпада в умерена депресия, наричано "соматична 

депресия". 

6. Уединение. Това е състояние, при което тийнейджърът често се изолира 

от своите връстници, тогава е възможно да прояви враждебност, войнственост и 

грубост и това да доведе до липса на приятели [5]. 

В теорията на психосоциалното развитие на Е. Ериксън кризата на 

пубертета съвпада с пети етап, наречен  период на пубертета и юношеството [3]. 

Кризата или възможните изходи от този период са тъй наречената „идентичност 

срещу объркване (дифузия)“, възраст на развиване на своята самостоятелност и 

независимост, както и на намиране на себе си. Тийнейджърите сами избират 

своята среда и мястото си в нея. В стремежа да намерят себе си, те опитват 

различни стратегии и поведения и тяхната неопитност може да доведе до 

объркване и несигурност. Дори и все по-самостоятелни, юношите винаги ще 

имат нужда от силна подкрепа и окуражаване, за да могат да повярват в себе си, 

да изградят своята идентичност и да намерят пътя си в живота. 

Според Румен Стаматов, автор на книгата „Детска психология”, в период 

на криза на пубертета семейните отношения претърпяват сериозни изменения, 

свързани с развитието на автономията, търсене на идентичността и промяната на 

привързването на детето към другите. Това, което озадачава и обърква 

родителите, е развитието на автономията. Родителите не разбират промените, 

които са настъпили у децата, това, че те могат да поемат отговорност за своите 

постъпки, и се опитват да запазят контрола върху поведението на децата. Освен 

това те могат да бъдат и потиснати от това, че очакванията им за детето са се 

оказали несбъднати. Преходът към юношеството е много труден  и детето 

действително се нуждае от цялостната подкрепа на  своите родители. 

Автономията ще усили самостоятелността, но за много от формите на поведение, 

за които нямат знания, те се нуждаят от родителите си [7]. 

Най-ярко изразените физиологични и психологически промени се случват 

във възрастта между 12-15 години. При подрастващите се наблюдава 

възбудимост, невъздържаност, нерядко агресивност и прояви на автоагресия, 

настроението често е неустойчиво [4]. И при двата пола е  характерно 

съчетанието на повишена чувствителност и егоизъм, равнодушие, понякога може 

да се прояви и враждебност към околните, включително към най-близките. В 

стремежа си да бъдат независими от възрастните, потребността от 

себеутвърждаване често тласка тийнейджъра към необмислени и рисковани 

постъпки. Ако не умее да се реализира в учението, творчеството, спорта, е 

възможно да се насочи към рискови за здравето поведения – пушене, 
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злоупотреба с алкохол или наркотици, ранни полови връзки. За децата в 

пубертета е типично да си сформират групички със своите връстници, имащи 

сходни интереси, тоест стремеж за прекарване на времето в група връстници – 

това за тях също е начин за себеутвърждаване. Подрастващият има нужда от по-

голямо внимание от страна на родителите, отколкото един първокласник, но все 

пак не бива да се отнасяме към него като към дете, а като към възрастен или 

почти възрастен. Трябва да им изказваме мнението си в конкретна ситуация и да 

даваме съвети в трудни моменти, но не и да го натрапваме, за да го  подтикнем 

сам да стигне до решение, за да го възприеме като свое собствено [6]. 

Някои от най-важните характеристики на периода на юношеството са – 

това е преходен период, който не може да бъде избегнат, но може да бъде 

управляван, много често завършва с криза на юношеството и през целия период 

децата имат нужда от подкрепата на възрастните, разбиране и любов при 

преминаването през този техен период на израстване. Младите хора нямат 

житейския опит и понякога реагират по неприемлив начин  на промените. 

Възрастните могат да ги подкрепят, като им покажат успешни модели за 

справяне, с търпение, без да ги притискат, да ги преведат през техните лични 

преходи, за да се научат да се справят сами в един следващ етап от своя живот 

[1]. За да постигнат това, възрастните могат: 

 Да се отнасят с търпение, спокойствие, разбиране и обич към 

тийнейджърите; 

 Да разговарят като равни с тях. 

 Да изслушват внимателно тинейджърите, защото в този период за тях е 

особено важно да бъдат чути. 

 Да им дават възможност да участват при обсъждането на важни теми и 

ситуации, да могат свободно да изложат своята позиция и да представят своето 

разбиране в дискусията. 

 Възрастните, които са близки до личността, е добре да познават  

приятелите, хората, с които общува юношата, без да нарушават личното им 

пространство. 

 Да се създаде равновесие между прекаления контрол и липсата на 

контрол. 

 Да участват при вземане на семейни решения. 

 Да им се предостави възможност за участие в различни дейности у дома, 

в училище и в социалната среда, да им се предоставят задължения, права и 

отговорности, съобразно тяхната възраст. 

Юношеството е труден период, съпроводен от драстични промени в 

живота на всяко дете ‒ както психически, така и физически. Въпреки 

израстването си юношите продължават да се нуждаят от обичта, подкрепата и 

привързаността на родителите и сигурността, която изначално са получили в 

семейството. На базата на тази сигурност юношите изграждат впоследствие 

своята самостоятелност и вяра в себе си и света.  
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СЛУШАНЕТО НА МУЗИКА КАТО СРЕДСТВО ЗА 

АКТИВИЗИРАНЕ НА ДЕТСКОТО ВНИМАНИЕ  

 

Маргарита И. Рачева  
 

LISTENING TO MUSIC AS A MEANS OF ACTIVATING 

CHILDREN'S ATTENTION 

 

Margarita I. Racheva  

 

 
ABSTRACT: The beneficial effect of music on the adolescent is the subject of many 

studies.. The present study traces the changes in the concentration and stability of the attention 

of 6-7 year old children in mastering the program requirements in Bulgarian language and 

literature under the influence of music and without music. There is a significant improvement in 

the qualities of children's attention in the middle and at the end of the pedagogical situation as 

a result of listening to musical works. Experimental research proves that the inclusion of music 

as an emotionally stimulating stimulus in learning activates children's attention, increases the 

intellectual productivity of children and ensures a higher quality of educational interaction. 

 
KEYWORDS: educational interaction in kindergarten, listening to music, activating 

children's attention, concentration and stability of attention  
 

 

„Вниманието е вратата, през която преминава всичко,  

което влиза в душата на  човек от външния свят“ 

К. Д. Ушински  
 

Проблемът за въздействието на музиката върху човешката личност заема 

важно място в научните изследвания от древността до наши дни. Привлича 

вниманието на философи, психолози, педагози, културолози, физиолози, 

социолози. Различните изследвания извеждат едни или други свойства, функции 

и специфичност на музиката и очертават особеностите на нейния уникален език. 

Голяма част от тези разработки подчертават възпитателното и лечебно 

въздействие на музикалното изкуство, както и способността му да служи като 

средство за общуване и обединяване на хората. Други акцентират върху 

въздействието на музиката върху физиката, психиката и поведението на човека. 

На основата на многофункционалността на музикалното изкуство – 

хедонистична, катарзистична, релаксираща, сугестивна, екологична, игрова 

функции – се разкрива ролята на музиката за духовно развитие и  стимулиране 

на  градивното начало у човешката личност [10: 217–223].  

Възможностите на музиката за многоаспектно въздействие  и потребност в 

живота на човека е залегнала и в основата на разбирането за широко  присъствие 

на музикалното изкуство при формирането на подрастващата личност. В 

условията на детската градина, където се осъществява интензивно развитие на 

детската личност, музиката присъства във всички режимни моменти на 
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образователното взаимодействие и е важен съдържателен компонент на всички 

образователни направления. Според А. Атанасова музикалното изкуство е 

„уникален, емоционален и логичен „възпитаващ инструмент“, „прозорец към 

света, който заобикаля детето и който то опознава чрез него“. Неговата 

емоционална и образна природа го прави приятно и достъпно изкуство, „което 

съвпада със синкретизма и образното мислене на детето от ранна и 

предучилищна възраст“. Авторката обобщава: „музиката повече от другите 

изкуства е способна не само „да говори“, но и да формира истинската, 

непреходната човешка духовност“ [1: 7–26]. Съвременната концепция за 

организация на учебно-възпитателната дейност в детските заведения откроява 

значимостта на музикалното изкуство –  „употребата на феномена музика се 

използва не само за развитие на музикалните способности, но и за развитие на 

психичните функции на детето и цялостното му личностно развитие чрез 

изкуство“ [9: 153]. 

Теоретичните разработки на редица автори като А. Ветлугина, Б. Теплов, 

Д. Даймънд, А. Атанасова, Е. Николова, Г. Стоянова и др. разглеждат влиянието 

на музиката върху познавателната активност на децата в учебно-възпитателния 

процес. Обединяващ елемент в техните становища е разбирането, че 

емоционалното състояние, предизвикано от положително въздействащата 

музика, стимулира интелектуалната продуктивност на децата, подобрява 

качествата на психичните процеси, преодолява умората, повишава тяхната 

умствена работоспособност. Обосновава се и ролята на музиката като 

благоприятно стимулиращо средство при усвояване на учебното съдържание 

както по предмета музика, така и при всички останали образователни 

направления на педагогическо взаимодействие. 

Настоящата разработка разкрива резултати от изследване на въздействието 

на музиката върху вниманието на 6–7 годишни деца, проведено в периода 

октомври–декември 2019 г. в ДГ „Конче вихрогонче“, гр. Шумен. Отчитайки 

настъпването на умора и естествения спад на детското внимание по време на 

образователното взаимодействие, си поставихме за цел да проследим 

измененията в някои качества на вниманието – устойчивост и концентрация и 

ефективността на работата при използване и без използване на музика. 

Експерименталната дейност проведохме в педагогически ситуации по 

образователното направление „Български език и литература“. Позовахме се на 

дейности върху образователни ядра, които изискват по-висока степен на 

умствена активност, респективно и внимание – Възприемане и Пресъздаване на 

литературно произведение. Работихме с две групи – експериментална и 

контролна. В хода на образователното взаимодействие в експерименталната 

група включвахме музика, докато в контролната група липсваше такава. Водещ 

метод в опитно-изследователската работа беше тестовият. Бяха осъществени по 6 

теста във всяка една от групите.  

Завършващият етап на предучилищната възраст – 6–7 години има важно 

значение в процеса на изграждане на детската личност в условията на общуване, 

познание и самопознание. Това е период на обогатяване на сензорния опит, 

който се превръща в база за развитие на интелектуалното познание. 

Преобладаващият в тази възраст все още подчертано  емоционален характер на 

интелектуалните прояви на децата придава на познавателните процеси в много 
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случаи стихийност и неуравновесеност, нетрайна памет, неустойчиво внимание. 

С оглед подготовката  за успешна адаптация в училищната възраст, важна роля 

има укрепването на детското съзнание. Създаването на условия за по-голяма 

устойчивост на формиращите се у децата психични процеси, свойства и 

състояния като чувства, воля, памет, мислене, внимание, характер, интереси, 

потребности и др. има важна роля при тяхната подготовка за учебна работа. 

Акцентът в настоящата разработка върху вниманието на децата е обоснован от 

неговата значимост за възприемане и овладяване на усвояваното образователно 

съдържание в процеса на педагогическото взаимодействие учител–деца. 

Използването на музиката се представя като ефективно средство за позитивно 

въздействие върху детската психика, за създаване на положителни емоции, 

предотвратяване на умората и поддържане на високо ниво на умствена 

активност. 

В психичната дейност на човека вниманието заема съществено място. То 

се превръща в регулиращ психиката механизъм, който осигурява протичането на 

познавателните психични процеси и опознаването на обектите, породили тези 

процеси. То е и процес на мобилизиране, насочване или пренасочване на 

психическата активност към определен обект с цел неговото по-отчетливо 

открояване в човешкото съзнание. За Р. Милкова вниманието е „насоченост и 

съсредоточеност на психическата дейност на човека. Благодарение на него 

възприятието добива избирателен характер и е първа степен на познанието [8: 

75]. Изпълнявайки ролята на „филтър“ на възприятието, вниманието се явява 

такова психическо състояние, при което се извършва селекция на обектите, 

които имат личностно и социално значение за субекта. Вниманието определя 

капацитета на преработване на информацията. В процеса на учебната дейност то 

играе роля не само при възприемането на учебното съдържание, но и при 

неговото осмисляне и запомняне. В този смисъл вниманието регулира и 

контролира познавателната дейност, то е предпоставка и резултат от нейното 

ефективно протичане.  

В предучилищната възраст преобладава неволевото внимание – 

предизвиква се от дразнители, които отклоняват вниманието от една към друга 

сфера. Включването на разнообразни игрови похвати, мултимедийни 

технологии, музикални илюстрации и др. ориентират работата на педагога към 

целенасочено развитие на волевото внимание у децата. Последното е свързано с 

цялостното интелектуално развитие на личността, протича на основата на 

определени цели, потребности и мотиви, което оказва съществено влияние върху 

качеството на образователната работа в детските заведения. 

От многобройните характеристики на вниманието (концентрация, 

разпределеност, превключване, обем, устойчивост, интензивност и др.) важна 

роля за детето в предучилищна възраст имат концентрацията и устойчивостта. 

Според Д. Батоева и Е. Драголова концентрацията е „свойство на вниманието, 

характеризиращо възможността за интензивно съсредоточаване на детето върху 

един или няколко обекта“ [2:141]. С напредването на възрастта умението за 

съсредоточаване върху обектите бележи възходящо развитие, което е резултат от 

по-продължителните занимания и постепенното преминаване от неволево към 

волево внимание. Развитието на волевото внимание и извършването на системни 
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наблюдения в работата допринася за възпитаване на ценни качества на личността 

– внимателност и наблюдателност.  

Устойчивостта е друго свойство на вниманието, което „характеризира 

времето, в течение на което се съхранява неговата концентрация“ [2:147]. Тя 

зависи от интересите, волевите качества на личността, моментното състояние на 

изследваното лице (дете, ученик или възрастен), от степента на трудност на 

поставената задача. За развитие на устойчиво внимание у детето в предучилищна 

възраст помагат организираните игри, творческите занимания /включително и  

музикални/, конструктивните дейности, грижите за природния кът, чистотата и 

реда в занималнята. 

Проблемите, отнасящи се до вниманието на децата в предучилищна 

възраст са свързани преди всичко с необходимостта от подобряване и 

съхраняване на неговите качества. Практиката показва, че продължаващите през 

цялата ситуация слушане и преразкази на художествени произведения 

натоварват децата. Вследствие на настъпилата умора се понижава вниманието, а 

от там и ефективността на образователното взаимодействие. В търсене на 

привлекателни за децата източници и средства, които да поддържат детския 

интерес, да преустановяват настъпването на умора и да възобновяват качествата 

на вниманието (концентрация и устойчивост), потърсихме опора в  музиката като 

изкуство и слушането на музикални творби. Ориентацията ни към слушане на 

музика е съобразена с психологическата характеристика на 6-7 годишните деца. 

В тази възраст те имат натрупани слушателски умения, участват активно в 

реализирането на дейността, която практически е водеща дейност в процеса на 

музикалното образование на подрастващата личност и „осъществява не само 

задачите на музикално-естетическото развитие, а и тези на хармоничното 

развитие на детето“ [1: 195]. В експерименталната група като въздействащ 

фактор музиката беше използвана в средата и в края на ситуациите. Използваха 

се три типа музика: класически програмни произведения, фолклорна музика 

(народни танци и изпълнения на фолклорни инструменти) и детска популярна 

музика (инструментални варианти на популярни и обичани от децата песни от 

български композитори). Музикалните произведения бяха подбрани от 

програмното съдържание по музика за четвърта възрастова група, както и 

включени популярни пиеси, съобразени с възприемателните възможности на 6–7 

годишните деца. Прослушваните творби се отличаваха с ярък изобразителен 

характер, подчертана ритмичност, емоционална обагреност и жанрово 

разнообразие – „Лебед“ от К. Сен-Санс,“Красиво цвете“, муз. Питър ван Дер 

Стаак, „Смелият конник“,  муз. Р. Шуман, „Вечно движение“, муз. Н. Пагагнини, 

Владината ръченица, Песен на земята“, муз. М. Шоселова, „Смехът е тук“, муз. 

Е. Стунджев и др. От друга страна, изборът на музика беше съобразен с идейно-

художествения замисъл на овладяваните литературните творби по ОН Български 

език и литература. 

За да се установят промените по отношение на концентрацията и 

устойчивостта на вниманието на децата в двете изследвани групи се използва 

тестовият метод. Приложени бяха тестовете „Коректурна проба на Бурдон“, 

„Черно и бяло“, както и модификации на тестове за внимание [2].  Всеки от тях 

се осъществяваше индивидуално, като се  прилагаше три пъти в рамките на една 

ситуация – в началото, в средата и в края, с три различни задачи, съответно в 
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експериментални условия – с музика и в обикновени условия – без музика. В 

хода на заниманията с експерименталната група се подбираше подходящ момент 

за включване на музиката като емоционална пауза за децата. След изслушването 

на музикалната пиеса децата се приканваха към решаване на тест. Подбраните 

музикални произведения и тестове съответстваха, доколкото е възможно на 

програмните теми, което допринесе за плавен преход от една дейност към друга 

– преразказване-слушане на музика-тест. При необходимост се използваха две 

музикални произведения, съобразно промяната в характера на литературната 

творба.  

Обработката на данните и определяне стойностите на коефициентите за 

устойчивост и концентрация на вниманието на децата се извърши по методиката 

на проф. д-р Д. Братоева и д-р Е. Драголова. Сравнителният анализ на 

получената информация от тестовете в началото, в средата и в края на 

ситуациите разкрива динамиката на количествените изменения, настъпили в 

посочените свойства на вниманието след въздействие с музика и без музика. На 

основата на  проведения набор от тестови проверки и при съпоставяне на 

резултатите в двете групи се констатира тенденция за съществени различия в 

показателите за характеристиките на вниманието. Това проличава особено силно 

в средата (15–17-та минута) и по-слабо в края на ситуациите (25–30-та минута). 

Под въздействието на музиката концентрацията на децата в ЕГ се е подобрила 

спрямо изходното ниво с 10.95 % в средата и с 6.88 % в края на заниманията. 

Посочените величини отчитат средноаритметичната стойност на всички 

резултати от обследвания период. Отсъствието на музика в КГ е довело до 

отслабване на концентрацията на вниманието у децата и намаляване на 

способността им за съсредоточаване върху даден обект. Доказателство за това са 

отрицателните цифрови стойности за концентрацията на вниманието – -4.7 % в 

средата и -7.86 % в края на педагогическите ситуации. Анализирайки получените 

коефициенти, показателни за устойчивостта на вниманието на изследваните деца  

установяваме, че децата от ЕГ успяват да съхранят състоянието на 

съсредоточеност на вниманието за единица време върху даден обект в средата и 

в края на ситуациите при въздействие с музиката. При тях устойчивостта на 

вниманието като средноаритметична величина от всички ситуации се е 

подобрила с 9.05 % в средата и с 5.45 % в края на планираните организационни 

форми. В КГ няма подобрение на устойчивостта на вниманието, а точно 

обратното – влошило се е състоянието на концентрираност на децата върху 

даден обект за единица време в рамките на занимания без въздействие с музика, 

съответно с -3.4 % в средата и с -8.12 % в края на ситуациите. В обобщен план, в 

ЕГ се наблюдава значително покачване на стойностите на коефициентите за 

концентрация и устойчивост на вниманието в 15-17-та минута и сравнително 

равномерно задържане на вниманието до края – 25-30-та минута. В КГ се 

отбелязва монотонно понижаване на стойностите на коефициентите за 

вниманието от началото до края на ситуациите, което е свидетелство за поява на 

умора у децата. Проявите на умора се изразяваха в настъпване на разсеяност, 

отпуснатост, двигателно безпокойство, словесни реакции, пренасочване на 

вниманието към други обекти и пр. Въпреки че и при ЕГ в края на заниманията 

се констатира леко занижение на стойностите на вниманието, то сравнено с 
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понижението на стойностите в КГ,  е незначително, тъй като е по-високо спрямо 

началото. 

Изследвайки влиянието на инструменталната музика (класическа, 

фолклорна и детска популярна) върху умствената продуктивност на децата, се 

установи, че и трите типа музика благоприятстват активността на вниманието. 

Релаксираща или тонизираща, музиката бе ефектен дразнител , който 

възстановяваше нарушеното емоционално равновесие на децата и съдействаше 

тяхната активация. В хода на експерименталната практика установихме, че най-

оптимално върху концентрацията на вниманието на децата е повлияла детската 

популярна музика. Общият процент на подобрение спрямо изходното ниво за 

всички тестове при въздействие с детска популярна музика е 31.5 %. С малко по-

ниски стойности  е влиянието на фолклорната музика (26.77 %) и на 

класическата музика (20.1 %). Анализът на посочените резултати показва, че 

детската популярна музика, макар и в инструментален вариант и в сравнение с 

другите типове музика има най-висока степен на положително въздействие 

върху съсредоточаването на вниманието на децата при изпълнение на 

поставените задачи за единица време. Тя е съдействала за оптимизиране силите и 

волята на децата в средата и в края на ситуациите, като е подобрила 

концентрацията на вниманието им спрямо началото, съответно с 19.83 % и 11.67 

%.  Подобряване стойностите на концентрацията на детското внимание в 

резултат на въздействието с народна музика са съответно 16.3 % и 10. 47 %, а 

под влияние на класическата музика – съответно 17.72 % и 2.38 %. 

Върху устойчивостта на вниманието най-оптимално е повлияла 

класическата музика – общо 25.32 % подобрение спрямо изходното ниво. Следва 

детската популярна музика с 23.61 % и народната музика с 18.21 %.  

Интерпретацията на резултатите от проучванията за влиянието на 

отделните видове музика върху концентрацията и устойчивостта на детското 

внимание в процеса на образователното взаимодействие по български език и 

литература може да се обобщи, че при използването на слушане на музика в 

учебната дейност и активността на вниманието съществува осезателна 

взаимовръзка. Емоционалното въздействие на музиката повлиява положително 

процесите на внимание у децата, като поддържа  високо равнище на 

концентрация и устойчивост. Музиката създава благоприятни условия за 

преодоляване на детската умора. Тя внася разнообразие, създава интереси и 

позитивно отношение към познавателната дейност. Предизвиквайки 

положителни емоции, тя съдейства за стимулиране на интелектуалната 

продуктивност у децата. 

Настоящата опитно-изследователска работа има скромен принос в 

потвърждаване на разбирането  за благотворното влияние на музиката върху 

детската личност. Включването на музика в условията на педагогическото 

взаимодействие по другите образователни направления може да се използва като 

средство за подобряване на учебно –възпитателната дейност в детските 

заведения и успешната подготовка на децата за училище.  
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СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОННО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ И 

ОЦЕНЯВАНЕ НА БАЗАТА НА MOODLE 
 

Марин Цв. Маринов, Вероника М. Маринова 
 

A SYSTEM FOR DISTANCE LEARNING AND ASSESSMENT BASED 

ON THE MOODLE SOFTWARE PLATFORM  
 

Marin Tsv. Marinov, Veronika M. Marinova 
 

 
ABSTRACT: It can be confidently asserted that the process of implementation and 

mastering of distance learning and assessment raises the quality of education to a substantially 

new, a lot more effective and advanced level, providing students with ample opportunity for 

much greater achievements, as well as considerably  facilitating tutors’  work making it more 

focused and result-oriented. At the same time, due to the current situation of global pandemic 

and strict social distancing regulations, distance learning has conclusively adopted the status 

of as an essential standard in education.  

The present research combines the need for prompt response to the contemporary 

demands and the many years of experience in the fields of teaching and information technology.  

 

KEYWORDS:  education, pedagogy, information technology, remote training, computer 

training, teaching, assessment, tests, Moodle software platform.  

 

 

Увод 
Уверено може да се каже, че въвеждането и усъвършенстването на 

компютърното обучение и оценяване издига образованието на качествено ново, 

много по-ефективно и съвършено ниво, дава възможности за постигане на много 

по-високи резултати от обучаемите и значително улеснява и пецизира труда на 

преподавателите. Същевременно в сегашното положение на международна 

пандемия и необходимост от спазване на социална изолация, дистанционното 

обучение се наложи като необходим стандарт в образованието. 
От друга страна, дистанционното преподаване и оценяване има някои 

специфични характеристики и изисквания, нетипични за конвенционалното, 

присъствено обучение. Това наложи конкретен подход, за да се включат 

предимствата и на двете форми на преподаване и да се ограничат техните 

недостатъци. 
Настоящата разработка е резултат на необходимостта от бърза реакция на 

съвременните изисквания, съчетана с многогодишен опит в преподаването и ИТ 

технологиите. 
Изложение 
1. Етапи на проучване 
1.1. Анализ на разнородната достъпна информация 
В много случаи голямото разнообразие предизвиква сериозни проблеми за 

потребители и специалисти. В екстремалното динамично съвремие с изобилие на 

спешни задачи със „задна дата” първоначалният избор е на базата на различни 
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статистики, препоръки и описания, като се отчита доколко са достоверни 

класациите и доколко са повлияни от комерсиалните замаскирани и явни 

реклами. 
1.2. Избор на определящи критерии и тестване 
Ръководещи критерии за избор на платформа са: 
- да е безплатна – предвид големите разлики в международните нива на 

ценови стандарти; 
- минимални хардуерни, софтуерни и мрежови изисквания; 
- възможност за бърз старт на базовите функционалности; 
- достатъчен набор от възможности за надстройване; 
- подходящо визуализиране и възможности за анализ на резултатите; 
- гъвкавост при модифициране според различни изисквания; 
- надеждно архивиране и съхранение на данните. 
Избраната платформа мудъл, отговаря на значителено повече от 

минималните поставени изисквания. От тази гледна точка може да се оприличи с 

визуален език за програмиране, с който може да се съставят най-разнородни 

програми, с различни функции и предназначение и от напълно различни области. 
Според начина на работа, мудъл представлява генератор на приложения, 

защото за постигане на крайни резултати не се изискват задълбочени, 

специфични и абстрактни познания по програмиране, а се следват по-опростени 

и ограничени стъпки с тематична насоченост.  
Част от структурата на мудъл е контент мениджмънт система с 

възможности за въвеждане, структуриране и обработка на различни типове 

съдържание. 
 

2. Подготвителни фази 
В повечето публикувана литература описанията започват с предположение 

за налична инсталирана, конфигурирана работеща среда. 
Преди достигането на този етап обаче е желателно да се отчетат няколко 

особености. 
При избор на първата версия на инсталиране се получава ограничение за 

ъпдейт и във възходящ, и в низходящ ред, защото инсталираната версия на PHP и 

неговите бази данни, не работят с много по-нови или по-стари версии на мудъл. 
Според описанията и очакванията, инсталираният пакет от локалния 

компютър се отваря на адрес: http://localhost/ и http://127.0.0.1/, а през интернет от 

външното IP на компютъра. Но се среща проблем, когато при отваряне от 

външен адрес, всеки линк от първата страница пренасочва към http://127.0.0.1/ на 

отдалечения компютър, където не намира нужните файлове и „се счупва”. 

За да се отварят страниците през интернет, във файла cfg.php на мудъл 

трябва да се укаже външният ip адрес. 

Следващите рутинни операции, преди да се започне същинското 

изграждане на електронна учебна система, са регистриране на курс, създаване на 

акаунти със съответните права на админисратори, преподаватели и студенти. 

От различните възможни структури на курсовете, по-логично, удобно и 

универсално е материалите да са разположени в структура по теми, а не по 

периоди и дати. 

 

http://localhost/
http://127.0.0.1/
http://127.0.0.1/
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3. Приемствено преминаване от присъствено към дистанционно 

обучение 
3.1. Преминаване към дистанционно преподаване 
При съвременното състояние на присъственото преподаване се предполага 

като минимална възможност наличие и използване на презентации и други 

електронни материали под формата на компютърни файлове. 
За целите на дистанционното обучение е удобно материалите да бъдат 

разпределени на два вида – за визуализиране по време на преподаването и 

достъпни за даунлоад и самостоятелно ползване от учениците. 
Минималните изисквания към програмата за видеоконферентно 

провеждане на занятията са: 
- конферентни разговори; 
- споделяне на преподавателския екран към нужния брой студенти; 
- достатъчно минималистични изисквания към хардуера, софтуера и 

мрежовия трафик така, че по време на изпит, преподавателят да наблюдава 

всичките изпитвани студенти; 

- опростена работа и възможност за бързо разучаване, внедряване и 

ползване от неспециалисти. 
 

 

 
Фиг. 1. Основни възможности на програмата Зуум 

 

3.2. Особености на дистанционното изпитване 
3.2.1. Коректност и достоверност на оценките 
Първообразът на тази дилема възниква още при преминаването от изпити с 

развиване на теми и решаване на задачи, към изпити с тестове. 
Въпреки големите различия в естеството, опитът показва, че с подходящи 

по структура и съдържание тестове се достига до коректно оценяване и 

съпоставимост на резултатите с тези от развиване на теми или подробно, 

последователно решаване на матаматически задачи. 
При дистанционно изпитване тестовете дори имат предимство, защото при 

решаването им не може да бъде използвано копиране на големи пасажи текстове 

от електронни учебници или интернет.  
Също така те са с по-кратки структури, което позволява автоматично да 

бъдат генерирани варианти на тестове и автоматично да бъдат оценявани. 

Като полезна практика по време на обучението се утвърждава даването на 

достъп до тестове за самоподготовка в системата, с цел запознаване на 

студентите с особеностите на формулировките на въпросите и начините на 

отговаряне . В противен случаи понякога възниква неразбиране на същността на 

въпросите, представянето на данните в условието или как трябва да бъдат 

представени отговорите. Но ако при това се виждат резултатите (както е по 

подразбиране) фокусът се измества към налучкване и стихийни опити.  
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Фиг. 2. Настройки за неограничен брой опити и оценка от последното 

изпълнение 
 

За да се избегнат опитите за механично заучаване е много подходящо да 

бъдат премахнати опциите по подразбиране за показване на отговорите и 

резултатите, те да бъдат периодично изпращани от преподавателя под формата 

на pdf отчети, а за меродавна остава оценката от последния направен опит. 

За разлика от тестовете за самоподготовка, изпитните тестове се правят 

видими за студентите само непосредствено преди началото на изпита и след това 

се обявява и паролата за достъп до тестовете. 

 

 
Фиг. 3. Показване и скриване на тестовете 

 

 
Фиг. 4. Поставяне и смяна на парола 
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3.2.2. Вид, структурата и типовете на въпросите 
Формата и опциите по технологията на провеждане на тестовете са много 

съществен елемент за постигането на правилни крайни резултати. 

Вторият равнозначно важен елемент са видът, структурата и типовете на 

въпросите. 

Ясно е, че в общия случай с тестове със затворени отговори не би могло да 

се постигне коректно, изчерпателно и пълноценно оценяване. 

Най-прецизни резултати, с най-успешно обследване на знанията се 

получават с комплексни, съставни въпроси, групирани тематично. 

Най приложимите и ефективни типове за комплексно оценяване, със 

съответните им особености, са следните: 

 Избор на нула до няколко верни от няколко възможни отговори. 

За този тип въпроси трябва да се предвидят случаите когато 

екзаминираният маркира всички или не маркира нито един отговор, затова е 

желателно грешните отговори да носят отрицателни точки и верните отговори, 

средно за всички въпроси от този тип, да са около половината, въпреки че 

отделни въпроси може да са с нито един или с всички верни отговори. 

 

 
Фиг. 5. Въпрос с избор на верни отговори 

 

 Избор на отговори от списък. 

Тематично групирани въпроси и отговори, като в списъка с отговори има и 

неверни но сходни поне по звучене и тематика. 
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Фиг. 6. Въпрос с избор на отговор от списък 

 

 

 Отговор с една дума или число. 

За да бъде признат, отговорът трябва да е точен и еднозначен. 

 
Фиг. 7. Въпрос с изписване на дума или число 

 

 

 Отговор с фиксирана поредица думи или числа. 

За да бъде коректен и с постижим правилен отговор, въпросът трябва да 

предполага точна последователност на думите в отговора. 
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Фиг. 8. Въпрос с изписване на поредица от думи и/или числа 

 

 

За някои формати на преглед и отчетност е удобно вътре в самия тест да се 

съдържа и поле с данните на изпитвания. В примера е показан въпрос, който не 

носи точки (подчертано с червена линия), а само информативни данни. 

 

 
Фиг. 9. Поле за лични данни, непроменящо точките 

 

3.2.3. Ограничаване на вероятностите за преписване и подсказване. 
Предвид ограничените възможности за наблюдение по време на изпит, 

най-ефективните основни мерки срещу преписване са: 

- подходящо ограничаване по време, напълно достатъчно за решаване на 

тестовете, но намаляващо възможностите за „странични дейности”; Използват се 

значителните разлики по време необходимо при самостоятелна работа и при 

търсене и използване на странични материали. 

 

 
Фиг. 10. Задаване на времеви лимит 
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- автоматично разместване на последователността на въпросите; 

 

 
Фиг. 11. Разбъркване на въпросите по теми 

 
- автоматично разместване на изборните отговори; 

 

 
Фиг. 12. Разбъркване на елементите на въпросите 

 

- показване въпросите един по един, без възможност за връщане назад – в 

съчетание с предните два похвата дори и при статистическо съвпадане на някои 

въпроси, това се случва по различно време и няма възможност за връщане и 

коригиране на отговорите; 

 

 
Фиг. 13. Задаване на последователно решаване на въпросите по един 
 
- генериране на тестове с въпроси от определени категории - базата с 

въпроси се структурира подобно на папки (директории) и подпапки 

(поддиректории) на операционната система, въпросите в теста се създават 

изборен тип и така при всяко отваряне на тест се генерира самостоятелна 

комбинация въпроси от различните теми и категории. Това многократно 

надхвърля възможностите на преподавателя ръчно да създава различни варианти 

на тестове и комбинации от въпроси. 
При необходимост от допълнително повишаване на мерките за сигурност, 
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освен видеонаблюдение по камера през програмата за конферентна връзка, може 

да се използва софтуер за наблюдение и/или записване екранните действия на 

компютъра; ограничение по IP адрес за устройството, от което се прави тест и др. 

 

3.2.4. Настройване на методите на оценяване 
Оценяването се настройва на няколко нива. 
С точки се оценяват различните отговори.  

Може да се указва различен коефициент на значимост на самите тестове за 

крайната оценка.  

Още по-коректно и прецизно оценяване може да се извърши с формули и 

функции за изчисляване на крайната оценка. 

За кратко записване във формулите се използват идентификационни 

номера, заградени в двойни пръвоъгълни скоби (Фиг. 14). 

В показания пример крайната оценка трябва да е цяло число, затова най-

външната (най-лявата) функция е round за закръгляне „=round(.....)”.  

Полето „допълнителни точки [[1]]” дава възможност за незадължителни 

добавяния на точки към оценките, например за прояви на повишени знания по 

време на занятия, самостоятелно разработване и представяне на презентации или 

други видове дейности. Те са извън стандартното оценяване и за да не се получи 

крайна оценка над 6 (Фиг. 15), се изчислява минимум между числото 6 и сумата 

на изпитните резултати с добавени допълнителни точки „=min(6;(max(.....)))” 

С функция за максимум се взима най.голямата оценка от редовния и 

поправителните изпити „( ( max([[4]]; [[8]];[[10]]) *0,8)+[[1]]  )” след което се 

умножава по коефициент на тежест и се добавят допълнителните точки. 

В показания пример оценката от теста за самоподготовка се ограничава до 

4-ка (6*2/3=4) и се взима по-високият резултат от самостоятелния тест и 

изпитните резултати. Друга възможност е оценката от самостоятелния тест да се 

умножава по омаловажаващ коефициент (напр. 0,2) и да се добави към сборната 

оценка. 

 

 
Фиг. 14. Формули и функции за изчисляване на крайната оценка 
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Важно е и разпределението на приоритетите на оценяване. Например 

привидната логика е, че когато на по-трудните въпроси се дават повече точки, ще 

се изкарват повече точки на теста. Всъщност при такъв подход намалява 

тежестта на по-достъпните въпроси и може рязко да се понижат изпитните 

резултати. Т.е. в зависимост от стратегията на оценяване може да се акцентува на 

различни елементи и степени на заучаване на материала и способности за 

анализиране и ползване на знанията. 

 

 
 

 
Фиг. 15. Добавяния на точки за допълнително незадължително участие 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
Фиг. 16. Настройване на оценките 
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3.3. Визуализация на отчетите 
При избор на опцията „Отчет за оценяващите” се извежда таблица с 

обобщени резултати, с възможност за сортиране по различни критерии, 

изолиране на отделни елементи, разглеждане на индивидуални подробности, 

коригиране на данните, разпечатки и архивиране на резултатите. 

От опцията „резултати” на отделен тест се вижда подробна информация за 

времето на започване и приключване на теста, точките по отделните въпроси и 

оценката от решаването. 

 

 
Фиг. 17. Графично представяне на резултатите 

 

 

Заключение 

Анализите показват, че разработената на базата на платформата Moodle 

система, напълно успешно, прецизно и в съвсем кратки срокове доведе до 

успешни резултати, с възможности на изключително гъвкаво и широкообхватно 

приложение. Поради доказаните предимства и постигнати резултати и улеснения 

в процеса на работа, тя ще бъде активно използвана и доразвивана и след 

възстановяването на присъственото обучение. 

Особено важно е, че с помощта на разработената система студентите получават 

много повече възможности за автономно обучение и упражнение, включително и 

в удобни за тях време и продължителност, за успешно постигане на целите си, а 

на преподавателите се спестява голяма част от изработването и преработването 

на варианти на въпроси и тестове. Спестява се огромният труд по проверяване и 

оценяване на многобройни, обемисти и изпълнени с различни почерци изпитни 

работи. 
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ФОРМИРАНЕ НА ГОТОВНОСТ ЗА ТРУД, ЧРЕЗ ОБСЛУЖВАЩ 

БИТОВ ТРУД НА УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА СТЕПЕН 

В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

 

Марина С. Иванова, Диана С. Севдалинова 

 

 

FORMING READINESS FOR WORK IN ELEMENTARY SCHOOL 

STUDENTS THROUGH DOMESTIC SERVICE WORK AS PART OF 

THEIR TRAINING ON TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP 

 

Marina S. Ivanova,.Diana S. Sevdalinova 

 

 
ABSTRACT: The report explains the role of the domestic service work, as a category 

that establishes the connection with such concepts as culture, society, community, labour. It 

discusses topics included in some Bulgarian training programs from 2000 to 2016, on the 

schools disciplines “Labour and Technology” and "Technology and Entrepreneurship". An 

experiment was conducted with the educational aim of – forming of readiness for work and 

socialization in elementary school students for participation in different spheres of life and 

career orientation 

 

KEY WORDS: service, labour, technology, students' career orientation 

 

 

А. Изясняване мястото на битовообслужващия труд  като категория, 

извеждаща връзката с понятията култура, общество, социум ‒ ретроспекции. 

В учебната програма по ръчен труд от 1997г. от I-IV клас, основата на 

обслужващия битов труд е свързан преди всичко с реализирането на три частни 

задачи, изведени в хода на информационната ретроспекция: 

1. Обслужващият битов труд, като образователна концепция не е застъпен 

широко в българската образователна практика.Това се обяснява с факта, че  

дълги периоди от време са доминирали други по вид и характер трудови 

дейности, свързани респективно със селскостопанския труд (агроекологична 

технология) и с конструирането като основна урочна и извънурочна дейност в 

почти всички съвременни учебни програми. 

2. Не са ясни границите на нормативен преход в обучението по обслужващ  

битов труд в детската градина и подготвителната група (като нова образователна 

идея) към обучението в 1. ‒  4. клас. В детската градина съдържанието на темите 

от обслужващия и битов труд са изяснени в различните програмни варианти,знае 

се точно какви знания и практико-приложни умения по самообслужване трябва 

да се формират у децата.  

Обучението от детската градина  трябва да прерастне и да бъде надградено 

и в обучението в 1. – 4. клас, в начална училищна възраст, с цел по-успешна 

социализация и формиране на готовност за участие в различни видове труд от 

децата, с което да се  решат  частните задачи в тази предметна област  свързани с 
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усвояване на нови технологии ,предприемачески умения , професионално 

ориентиране и адаптация в живота.   

3.Извеждане и проучване на класическите постановки, свързани с  

формирането и развитието на специфичните умения и знания за обслужващ  

битов труд. 

а) Навиците в тази насока са формирани още в детската градина и са 

свързани с участието на децата в дневния режим, свързан с овладяване на умения 

за хранене, обличане и грижи за облеклото, спазване на нормите на поведение в 

детската градина по отношение на личностните и групови навици. Чрез 

системното им повторение в ежедневието, те се превръщат постепенно в умения, 

които детето логически продължава да усвоява в останалите училищни 

степени(1. – 4. клас). 

б) Другият важен компонент свързан с битово обслужващ труд, това е 

формиране на първоначални представи, които се доразвиват и надграждат  в 1. – 

4.  клас и са пряко свързани с разбирането  за значимостта на група обществени 

процеси и професиии.    

в) Третият важен момент, свързан с формирането и осъществяването на 

прехода от навик към умение е  пряко свързан и с ролята и мястото на 

конструирането като основна дейност, при реализирането на обслужващия 

битов труд. 

Този процес започва още в детската градина и еволюира в 1. – 4. клас,  чрез 

формиране на практически умения за обработване на различни видове 

технологични материали, знания за инструменти и операции, посредством които 

детето изработва социално и обществено значими предмети от бита, които са в 

директна релация с техния социално трудов опит, формиран и неразвит докрай  в 

отделните  функционални компоненти.  

Учебната програма от 1997 година се нарича” Ръчен труд” .Тя поставя 

началото на комплекс от дейности, свързани с обогатяването на практико ‒  
приложните знания по отношение битовообслужващ труд, без те да са поставени 

като отделни програмни задачи в концептуалните модели. 

Основните съдържателни ориентири са свързани с теми, които са 

композирани като знания и практически умения за различните видове занаяти, 

технологичните способи за обработване на  традиционни за тях материали за 

ролята и мястото на честванията, ритуалите и обредите, чрез практическото 

изработване на обемни предмети, носии, играчки. 

Целта на учебно-възпитателния процес по предмета е да съдейства за 

трудовото възпитание и образование на учениците, да формира желание и 

готовност за труд  и творческа дейност  в различните сфери на живота. 

Основните задачи са: 
1. Да се формират у учениците общо трудови /за планиране, контрол, 

хигиена на труда и др./, конкретно трудови/обработка на различни материали, 

отглеждане на растения и животни/ и общо технически/разчитане и изготвяне на 

скици, рисунки, моделиране, конструиране, /знания, умения и навици/. 

2. Да се формират начални компоненти на техническа култура. 

3. Да се подпомогне за развитието на отделни личностни качества и 

положат основите на начално техническо творчество. 
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Темите в които учениците използват знания свързани с битово – 

обслужващ труд  са: 

„Моите дрехи”; „Поправки и ремонти”; „Карнавални маски, костюми”; 

„Мартеници”; „Изработване на калъфи (съдове за съхранение на обемни 

предмети от различни плоски материали- хартия, картон, пластмаса, кожа, тъкан, 

текстил)” /4/. 

„Знания за машини (тъкачен стан, шевна машина)” /5/, /7/. 

„Обработване на материал ,тъкането като вид преплитане на нишки или 

ленти, изправяне, очертаване, рязане, огъване, шлифоване и съединяване на тел и 

ламарина; шиене с помощта на шило; способи за ремонт на книгите; създаване 

на проект за декоративно пано”, /7/-калъфи (кутии) за книги; кожени табелки за 

поставяне на етикет с името на багажа ( адресник); тъкачна рамка; табелки за 

опитното поле; терлици; комплект салфетки за студено сервиране на фурнирни 

ленти; поставка за писма [4,5,7]. 

Образователната  цел към 2003г. на  учебно-възпитателната работа е да се 

подпомогне трудовото възпитание и образование на учениците, за да се  формира 

желаниe и готовност за труд в различните сфери на живота, да се създаде 

интерес към научно-техническите постижения /2,3/. 

- Формират се  начални умения и навици. 

-Поставя се началото на правилно отношение и поведение към 

обществеността, кооперативната и лична собственост, природната среда, 

собственото здраве и здравето на другите. 

- Формират се начални компоненти на техническа култура. 

- Създават се педагогически условия за проверка, използване и обобщаване 

в продуктивната дейност на знанията, уменията и качествата, изградени и 

усвоени и по останалите учебни предмети. 

- Подпомага се развитието на способности за начално техническо 

творчество и личностни качества като: сръчност, организираност прецизност, 

находчивост, пестеливост, изобретателност и др. /7/. 

Стуктурираните теми в които има знания за битово обслужващ труд, 

заложени по програмите до 2003г . и представени в албумите ,като помощен 

материал на  учениците  бихме описали и посочили така: 

„Битова техника”; Украсяване на великденски яйца; „Работа с текстилни 

материали”; ; „Бонбони”; „Приготвяне на сандвичи”; „Празнична трапеза”; 

/4,5,6,7/; Закопчалка на колан; Закачалки на дрехи; Тъкачна рамка; Майстори 

шивачи (модели на кърпи); Вълшебни игли; [6]; [7]. 

През 2007г. се въвежда учебната програма по „Домашен бит и техника” за 

I – IV клас която е част от културно-образователната област "Бит и технологии" 

и е насочена към постепенно изграждане на технологичната грамотност и 

компетентност на учениците. 

Програмата акцентира върху позитивното отношение към техниката и 

технологиите и разкриването на възможностите и значението на научно-

техническите постижения пред децата за допринасянето и за развитието на 

обществото и опазването на околната среда. В центъра на обучението са 

практическите дейности. Те не са само цел, а среда за развитие на 

познавателните, гражданските и личностните характеристики на учениците, 

включително тяхната културна, религиозна и етническа толерантност. 



545 

 

Важен приоритет на програмата е генериране на идeи и представянето им, 

чрез рисунки и скици в процеса на проектирането. Вниманието се насочва и към 

аргументирани и критични оценки, свързани с проверяването, тестването на 

изработени от учениците изделия, модели и макети.Предвижда се работа с 

повече и по-разнообразни материали, включена е постепенно и обработката на 

изделия от пластмаси.Процесът на обучение се ориентира не толкова към 

постигане на положителни крайни резултати от практическата работа, колкото 

към участие и усвояване на процесите и технологиите зa постигане на тези 

резултати или пренос на умения и навици. 

Целта на обучението по "Домашен бит и техника" е с практически 

дейности да се разширява технологичната култура и грамотност на учениците 

чрез:• откриване и осъзнаване позитивната роля на техниката и технологиите в 

обществото•; събиране и използване на информация за проектиране, за 

генериране и представяне на идеи чрез рисунки и скици•; разширяване на 

знанията и формиране на умения за обработване на разнообразни материали, вкл. 

пластмаси•; развитие на умения за работа в екип, интерактивност, стремеж към 

успех и самоутвърждаване. 

В нея има структурирани теми в които учениците използват знания 

свързани с етнографски по тип  характер и включват  следната периодичност: 

- „Весел Великден”; „Занаяти”/4,5,6,7/ -„Пано от природни материали”, 

„Тъкачни рамки”,тъкане и др. теми от албумите за ученици./7/  

В таблица №1 сме показали програмните теми, включени в тези три, 

учебни програми, регламентиращи начално трудово обучение от 1. ‒ 4. клас, в 

които присъства в съдържателните ядра, знанието свързано с обслужващ ‒ битов 

труд, имащо календарен характер и изискващо изработването на предмети с 

определени качества  за  различни сфера на приложение. 

 

таблица № 1. 

No 
Програма – Домашен бит и 

техника 2003 

Програма – Ръчен труд 

1997 

Програма – Ръчен труд 

1993 

1 Моделиране и сглобяване Моделиране и сглобяване Изработване на мартеници 

2 Битова техника Скици, рисунки, чертежи Скици, рисунки, чертежи 

3  Текстилни изделия 
Изработване на 

мартеници 
Текстилни изделия 

4 Изработване на коледна украса 
Изработване на коледна 

украса 

Хартиени модели и 

календари 

5 Изработване на мартеници Текстилни изделия Текстилни изделия 
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Графика №1 

 

Б. Условия които предлага трудовото обучение ( „Домашен бит и техника” 

,”Техника и технологии” от 2007 – 2016 г.)  и /”Технологии и 

предприемачество”/‒2016‒2020г.  в рамките на технологичната 

култура(технологична компетентност). 

Твърди се, че в технологията на производството и технологията на 

социалния процес, на образованието и на пропагандата,на научното познание и 

художественото творчество  съществуват качествени различия [7]. 

Мястото и ролята на културно-образователната област "Бит и 

техника",”Техника и технологии” до 2016 г. и на ”Технологии и 

предприемачество” 2016‒2020 г. е в  системата на общообразователната 

подготовка. Образователната дейност в тази  културно-образователна област е 

предназначена да изгради основите на  технологичната грамотност и 

компетентност на учениците,като  съществен елемент на  тяхната обща култура.   

Учебните предмети в тази област представляват своеобразни стъпала 

за  преминаване от процеса на изграждане на култура на бита на отделната 

личност към  процес на изграждане на базисни умения за нейното бъдещо 

кариерно развитие  [7]. 

Техните стандарти са подредени така, че от:  представата за организация и 

планиране на дейностите в дома, да се премине към  изграждане на знания и 

умения за организация и планиране на дейностите в света на  технологиите и 

извън дома; от представата за съвременно оборудване на домакинството и 

техниката в близкия  свят, с който семейството комуникира, да се премине към 

изграждане на представа за  основните взаимовръзки в сложния свят на 

техносферата на нашата планета; от знания за управление на доходите в 

домакинството и потребителското поведение  да се премине към изграждането 

на икономическа култура, както и на разбиране и  диференциране на основни 
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икономически понятия и концепции; разбиране на влиянието на различните 

професии и сфери на дейност върху живота на семейството, да се премине към 

умения за планиране на собствената  професионална кариера в едновременна 

зависимост от индивидуалните качества и  перспективите на трудовия пазар.  

 Специфика на предметите от областта, връзка и зависимости между тях: 

Чрез учебния предмет „Домашен бит и техника” до 2015 г. и ”Технологии 

и предприемачество”от 2016 г. в I ‒ IV кл. се акцентира на  началното навлизане 

в многообразния свят на техниката и технологиите, през призмата  на 

опознаването на всекидневните  дейности и средства, които присъстват в 

реалния  живот на детето.   

Чрез учебния предмет „Домашeн бит и техника” или „Технологии и 

предприемачество” в  IV кл. се развива  технологичната грамотност на учениците 

по посока на начално разбиране на връзките: култура на бита ‒ техника и 

технологии; научни открития ‒ техника и технологии;  икономика ‒ техника, 

технологии и  предприемачество, търговия и стопанство.    

Чрез предмета ”Технологии и предприемачество” се постига изграждането 

на  общия базис на технологичната компетентност на учениците, завършващи 

начално образование, като се поставя основата на кариерния избор в областта на 

социалните  или индустриалните технологии, икономиката, търговията, 

туризмът, селското стопанство ‒ формира се инициативност и предприемачески 

дух,начални умения за предприемчивост и инициативност в професионалното 

ориентиране.   

Чрез този предмет учениците разбират ролята на личната технологична 

култура  при овладяването, разбирането и прилагането на техниката и 

технологията в  ежедневни и широко разпространени практически 

дейности.  Учениците преоткриват създадения от човека свят, връзките му с 

околната среда,  осъзнават мощта на научно-техническия прогрес и участват в 

него, като проектират,  конструират, моделират, изработват различни изделия и 

технологични системи.   

Учениците са окуражавани да решават проблеми, проектират, моделират   

и конструират, опитват, експериментират, проверяват, оценяват, изработват, 

планират и  осъществяват малки проекти. Поощрява се умението им да приемат 

различни роли и  позиции в процеса на обучение, като разпределяне на дейности, 

изпълняване на  поставени задачи, оценяване, самооценяване, коригиране, работа 

самостоятелно и в  екип.   

Учениците предлагат, доказват, изразяват съмнения и планират сами свои 

дейности по проектиране и изработване на различни изделия и усвояване на 

отделни технологии. Имат възможност да избират, вземат решения и да се 

самооценяват. Във всеки един от учебните предмети учениците трябва да 

разберат, че работата трябва да бъде планирана, организирана и извършена в 

условията на творчество, сътрудничество и обезпечаване с ресурси, а основните 

принципи са акуратност, високо качество и безопасност. Те не само трябва да 

познават и прилагат основни технически средства, процеси и решения на 

технически задачи, а и да оценяват техническите средства според отношението 

между качество и цена, потребителската им стойност и  влиянието им върху 

социалната и околната среда. 
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В резултат на направения анализ на специализираната литература по 

темата и  на избраните и приложени изследователски методи в учебната 

практика  при обучението по „Технологии и предприемачество” от 1. до 4. клас, 

могат да бъдат направени следните качествени изводи: 

 Обслужващия битов труд като вид дейност, днес няма такова масово 

присъствие в учебното съдържание както преди,но си остава важен за 

обучението,защото интегрира в себе си много теоретична информация и 

практически знания,които учениците развиват по – нататък в останалите 

училищни степени. 

 Проведената от нас анкета с педагози и планираното дидактическо 

тестиране, потвърди методическата значимост и задължителната необходимост 

от присъствие на обслужващия битов труд ,като вид дейност  в учебната 

практика от 1 до 4 клас. 

В границите на националната и Европейска образователна стратегия ще се 

отчита мястото и ролята на всяка една дейност в училище, която води до 

формиране на активна жизнена позиция и спомага за изграждане на социално 

активни личности. В това отношение знанията от сферата на обслужващия битов 

труд още от най-ранна детска възраст ще са от особено значение, защото ще 

подпомогнат процеса на социализация на ученика, ще създадат възможности да 

се ориентира към една или друга професия от този обществен сектор, ще 

улесняват избора му за реализация в края на специализираното му обучение. 

 

 

Литература: 

1. Бижков, Г., Методология и методи на педагогическите изследвания, Аскони - 

Издат, София. 1992. 

2. Витанов,Л.,Иванов,Г.Книга за учителя за VI ,Просвета – София, 2005 -2006 

3. Витанов,Л.,Иванов,Г.Учебник „Домашен бит и техника”, Просвета – 

София,2005 -2006 г. 

4. Витанов, Л., Иванова, Г., Ръчен труд, Просвета-Издат, София, 2001 

5. Витанов, Л., Иванова, Г., Домашен бит и техника 3 клас, Просвета - Издат, 

2002. 

6. Витанов, Л., Иванова, Г., Домашен бит и техника 4 клас, Просвета - Издат, 

2003. 

7. Иванова,М.,Теория и методика на обучението по бит, техника и технологии 

(за начален етап на СОУ), П.Хилендарски - университетско издат, 2010. 

 

 

Марина Спасова Иванова, професор, 

Диана Стнкова Севдалинова, доктор, 

Пловдивски Университет ,,Паисий Хилендарски",  

Катедра „Естетическо възпитание“ 

e-mail: marina0Ivanova@abv.bg,  

тел: 0876888016, 0885240473 

mailto:marina0Ivanova@abv.bg


549 

 

ЗАПЛАЩАНЕТО КАТО МОТИВИРАЩО СРЕДСТВО ЗА РАБОТА 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Мария Г. Костадинова 

 

PAYMENT AS MOTIVATION FOR THE WORK OF PEDAGOGICAL 

SPECIALISTS IN BULGARIA 

 

Maria G. Kostadinova 

  
  

ABSTRACT: This report provides a brief analysis of the insufficient effectiveness in the 

existing systems for work motivation of pedagogical specialists in educational institutions in the 

Republic of Bulgaria, in order to motivate employees to achieve better professional results and 

a desire to work in educational institutions. An example model for the motivation and 

stimulation of pedagogical specialists in one of the schools in the Shumen region is described. 

The model includes an experimental remuneration technology in which the employee's salary is 

linked to the results they have achieved. 

 

KEYWORDS: remuneration, pedagogical specialist, motivation 

  

 

Непрекъснатото развитие на образователните институции, на 

организационните условия и промяната в икономическата ситуация в страната 

изисква разработването и апробирането на нови начини за заплащането на труда, 

които да мотивират педагогическите специалисти да разгърнат своя 

професионален потенциал. 

Към настоящия момент все още съществуват образователни институции, в 

които начините на заплащането на труда не оказват стимулиращо въздействие на 

педагогическите специалисти и не ги мотивират към по-висок професионализъм 

в съответната сфера. 

Съществуват множество дефиниции за понятието „мотивация“. Според 

Уилям Макдугъл (работил през 20-те и 30-те години на XX век), „мотивацията е 

вродена и съвпада с вродените инстинкти на човека” [5]. М. Армстронг посочва, 

че „мотивацията кара хората да постъпват или да се държат именно по 

възприетия от тях начин. Когато наблюдаваме определени постъпки на хората, 

ние се питаме: „Какви са мотивите им?” Ако искаме от тях да направят нещо, ние 

се питаме: „Как можем да ги мотивираме?“ [3]. Дейвид МакКлелънд защитава 

тезата, че „всички мотиви и потребности на човека без изключение се 

придобиват, формират се в хода на неговото развитие” [5]. През 60-те години на 

ХХ век Олпърт обособява две нива – „мотиви за нужда” (нисши) и ”мотиви за 

развитието” (висши) [5]. През различните периоди изследователите/авторите 

възприемат мотивацията по различен начин. Най-общо 

мотивацията (английски: motivation) или подбудата е движещата сила към 

постигането на определени цели; това, което кара хората да се държат по точно 

определен начин.  
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Всеки човек се ражда с инстинкти, които по-късно се превръщат в 

потребности, от които има нужда в своето развитие. Човекът е устроен така, че 

винаги има необходимост да задоволява своите потребности, независимо на 

какъв етап от своето развитие се намира. Всяка личност има както нисши 

потребности – напр. потребност от храна, дрехи и сън, така и  висши 

потребности – напр. потребност от професионална реализация и растеж. За да се 

премине към задоволяването на висшите потребности, трябва на първо място да 

се задоволят потребностите от по-ниско ниво. 

През 40-те г. на ХХ век Ейбрахам Маслоу посочва, че човек има желание 

да задоволява една предварително зададена схема от потребности, между които 

съществува йерархия. Теорията на Ейбрахам Маслоу, известна като „теория за 

йерархия на потребностите” или  „пирамида на потребностите“ придобива най-

голямо признание в сферата на мотивацията. Пирамидата на потребностите е 

йерархична система на потребностите на човека. Тази система е представена за 

първи път в статията му от 1943 година "Теория на човешката мотивация” и по-

късно е публикувана и разширена в книгата  “Toward a Psychology of Being“ (по 

посока на психологията на битието). 

Основното в тезата на Е. Маслоу е, че човекът непрекъснато желае нещо, а 

тези желания са подредени в някаква йерархия. Той разглежда множеството 

желания на личността най-общо в пет нива, които подрежда в йерархия: 

 физиологични потребности; 

 потребности от сигурност; 

 социални потребности; 

 потребности от уважение; 

 потребности от съвършенство/самоактуализация. 

Най-ниско в йерархията са физиологичните потребности. Те са най-важни, 

въпреки че изглеждат примитивни и първични, това са напр. храна, вода, 

подслон, облекло и др. Тези нужди трябва да са задължително задоволени, за да 

се мисли за задоволяване на нужди от по-високо ниво. 

Потребностите от сигурност са тези, които осигуряват физическата и 

психическата защита на човека и му дават увереност, напр. надеждна работа, 

пенсионна система, добри условия за работа и др. Тези потребности се появяват, 

когато са задоволени физиологичните потребности. 

Социалните потребности приобщават към някого или към нещо – 

приятелство, семейство, любов, участие в група, социални връзки, общуване, 

внимание към себе си и др. Ако тези потребности не са задоволени, личността 

няма социален живот и се затваря в себе си. 

Потребности от уважение, включително и самоуважение, чрез които човек 

се чувства личност, която е полезна и значима за себе си и за останалите. Тук се 

включват увереност, статус, признание, постигане на успех и висока оценка. 

Най-високо в йерархията на човешките потребности стои потребността от 

съвършенство, която дава възможност на човек да изяви и развие своя пълен 

потенциал. Както пише Маслоу „Което човек може да бъде, трябва да бъде.” [4]. 

Основната идея в „теорията за йерархия на потребностите“ на Маслоу е, че 

във всеки конкретен момент от живота си, човек се стреми към удовлетворяване 

на тези потребности, които са най-важни и значими само за него. Задоволяването 

на една потребност поражда желание да се задоволи друга, но по-висшестояща 
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потребност: ако по-нисшестояща потребност не е задоволена, личността няма 

стимул да задоволява потребности от по-високо ниво в йерархията. Когато човек 

задоволи една своя потребност, той започва да изпитва нужда да задоволи 

следващата, по-висока потребност. Така личността се изкачва нагоре в нивата на 

своята собствена пирамида на потребностите. 

Много случаи от практиката показват, че потребността от съвършенство 

доминира при хора, които имат силно желание и стремеж за духовно израстване 

и познание. Когато хората не могат (или по някаква причина не искат) да 

задоволят потребност от по-висше ниво, те се насочват към потребности от по-

ниско ниво. 

Потребностите се появяват и задоволяват постепенно. Възможно е да има 

едновременно частично удовлетворяване на една и частично неудовлетворяване 

на друга потребност. Според Маслоу средностатистическият човек 

удовлетворява своите потребности в следното съотношение: 

 85% физиологическите; 

 70% безопасност и защита; 

 50% любов и принадлежност; 

 40% самоуважение; 

 10% самоактуализация. 

Маслоу смята, че потребностите от по-ниските нива са по-силни от тези на 

по-високите и че всяка потребност от по-ниско ниво трябва да бъде сравнително 

добре задоволена, преди да се появи потребност от по-високо ниво. Например 

човекът, чиито физиологически потребности и потребност от сигурност са 

задоволени, ще има мотивация да задоволи и социалните си потребности, докато 

гладният бездомник ще е напълно обзет от мисълта да си намери храна и 

подслон. 

Пирамидата на Маслоу може да се отнесе към работната среда в 

образователните институции по следния начин: 

 физиологически потребности – основно трудово възнаграждение; 

допълнително трудово възнаграждение; средства за работно облекло и др. 

 потребности от сигурност – здравни и пенсионни осигуровки; 

социални придобивки; 

 социални потребности – създаване на приятелски отношения сред 

педагогическите специалисти; коректни и добри отношения с ръководството на 

образователната институция; възможност за работа в екип; 

 потребност от уважение – престижност на заеманата длъжност, 

уважение от педагогическата общност, децата, учениците и родителите; 

 потребност от съвършенство – възможност за кариерно развитие и за 

творческа дейност; израстване в йерархията. 

Най-високото ниво в йерархията неслучайно заема потребността от 

съвършенство. Това изисква от ръководителите да помислят как да дадат на 

служителите си чувството на смисъл, посока и по-добра цел в организацията, 

освен ежедневното „ходене на работа”. Необходимо е всеки служител да има 

нужната ангажираност и съпричастност към работата. Ейбрахам Маслоу е 

установил, че човек не може цял живот да работи просто за пари. Много 

ръководители смятат, че ако увеличат заплатите на своите служители, това ще ги 
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направи по-мотивирани и щастливи, но това рядко се случва в по-дългосрочен 

план. 

За да се чувства удовлетворен, мотивиран и щастлив един добър служител, 

не е достатъчно само да получава добра заплата. Той трябва да ходи с желание на 

работа, да се развива като личност – в професионален и в личен план. 

Пряко отношение към мотивацията на хората на работните места и 

работата на ръководителите има теорията на Дейвид МакКлелънд, известна като 

Теория за трите потребности. Според МакКлелънд хората имат три важни висши 

потребности. Това са потребностите от: 

 постижения; 

 принадлежност; 

 власт. 

Според него трите потребности не са наследствено вродени. Те 

се придобиват и заучават, като това се случва, когато хората виждат в 

заобикалящата ги среда възможности да ги удовлетворяват. Хората с развита 

потребност от постижения си поставят предизвикателни цели, поемат премерени 

рискове, предпочитат да работят сами. Потребността от постижения е желанието 

на човека да доведе нещата, с които се е захванал, до успешен край. Личностите 

със силно развита потребност от принадлежност не обичат рисковете и 

несигурността, желаят да принадлежат към определена група, искат да бъдат 

харесвани. Потребността от принадлежност и обвързване е потребност от 

установяване и поддържане на благоприятни отношения и оказване на помощ, 

както и съпричастие към определена група от хора. Индивидите със силно 

развита потребност от власт искат да имат влияние и контрол над околните, 

стремят се към победа, стремят се към признание от околните, обичат да печелят 

спорове. Потребността от власт е потребност от оказване на влияние върху други 

хора с цел постигане на определен резултат. 

Използвайки трите потребности на Дейвид МакКлелънд, ръководителите 

имат възможност да управляват, да възнаграждават и да мотивират служителите 

си по-ефективно. По този начин могат да структурират и по-добре работата на 

своите екипи. 

Важен момент в разбирането за мотивацията е осъзнаването на факта за 

наличието на външна и вътрешна мотивация [2]. Вътрешната мотивация – това 

са факторите, които са свързани с нагласата, възпитанието, генетичното 

наследяване, интуицията и др., които влияят на хората да следват конкретна цел 

или да се държат по определен начин, без нужда от външен стимул, който да 

мотивира подобно поведение. Най-общо казано, вътрешната мотивация, са 

дейностите, които се извършват заради самото удоволствие, което се получава от 

тях. Всеки човек си има „своите неща“, които обожава да прави. Тъй като тези 

действия не са зависими от нищо друго, освен от  желанието и мотивацията да се 

вършат, човек може да се наслади на тях максимално. Под външна мотивация 

следва да се разбира системата от управленски действия, средства и подходи за 

мотивиране на служителите (педагогическите специалисти) към постигане на 

общите цели на организацията (образователната институция). При външната 

мотивация управляващият екип използва различни схеми като напр. увеличаване 

размера на трудовото възнаграждение, допълнителни плащания, похвали, 

https://www.novavizia.com/6-formi-na-vlast-na-french-i-rejvyn/
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награди,  създаване на подходяща работна атмосфера, т.е. налице е задоволяване 

на потребностите, които са външни за служителите.    

Не трябва да се пренебрегва и обстоятелството, че двете форми на 

мотивация – вътрешна и външна, са взаимосвързани и си въздействат една на 

друга. Както вътрешната, така и външната мотивация имат определящо значение 

за мотивирането и стимулирането на персонала в трудовия процес. 

Ръководителят (управленският екип) е този, който трябва да проучва 

своевременно всяка една ситуация и в зависимост от конкретния случай да 

избере най-подходящия модел за мотивиране на своя персонал. Мотивационният 

процес е цикличен процес, тъй като повечето хора притежават съвкупност от 

потребности, които непрекъснато се обогатяват и променят в периода на тяхното 

развитие. 

В основата на процеса на мотивация стои неудовлетворената потребност. 

Когато тази потребност бъде осъзната като неудовлетворена, личността започва 

да търси начини, за да я удовлетвори, т. е. неудовлетворената потребност 

мотивира личността. 

В съвременната организация, персоналът е главна движеща сила и 

стратегически ресурс. Неговото управление е една от най-важните насоки за 

стратегическото управление: в условията на иновации и модернизация ролята на 

човека се повишава, нарастват и изискванията към неговите знания, умения и 

компетентности. Както на теория, така и на практика не съществуват 

универсални модели за мотивираща дейност, въпреки това заплащането на труда 

е един от най-важните стимули. 

В съвременното общество, ръководителите на образователни институции 

се нуждаят от различни методики за мотивация и стимулиране на 

педагогическите специалисти, тъй като и най-съвършените технологии и 

благоприятни външни условия не могат да осигурят необходимата ефективност 

за качественото функциониране на институцията, без добре подготвения и 

мотивиран за постигане на общите цели персонал. В този контекст 

ръководителите на образователните институции следва да изградят система за 

мотивация на персонала не само за работа, за която той получава ежемесечно 

трудово възнаграждение, но и желание да работи точно в тази образователна 

институция за постигане на високи професионални резултати в работата си. 

Основната икономическа мотивация за дейността на педагогическите 

специалисти в образователните институции е заплащането на труда. Когато 

заплащането на труда е диференцирано и е обвързано с определени критерии, 

разработени от образователната институция, касаещи постигнатите резултати от 

служителя, изчисленията са доста сложни и изискват индивидуален подход към 

всеки учител. Когато служителят в една институция знае как ще бъдат 

използвани резултатите от труда му, той ще усеща важността на своята работа и 

това ще го стимулира за по-бързо и по-качествено изпълнение на дейностите. 

В едно от училищата, намиращи се на територията на областния град, с по-

голям брой ученици и разполагащо с добър делегиран бюджет, се използват 

следните видове методи за мотивация и стимулиране на служителите: 

 І. Административни:  

1. Издаване на заповеди; 

2. Налагане на наказания или поощряване; 
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3. Утвърждаване на вътрешноучилищни документи (инструкции, правилници и 

др.). 

 ІІ. Икономически: 

1. Допълнително стимулиране със средства извън делегирания бюджет на 

образователната институция (напр. допълнително финансиране по програми и 

проекти); 

2. Създаване на система от финансови поощрения (напр. допълнително 

възнаграждения за високи професионални резултати; допълнително 

възнаграждение за участие в концерти и тържества, организирани от 

образователната институция и др.); 

3. Предоставяне на социални облаги (напр. ползване на платен отпуск в размер 

на два работни дни за второ дете, медицинска застраховка на всички служители, 

осигуряване на телефони и др.); 

4. Предоставяне на възможност за друга дейност на територията на училището 

(напр. работа на служителите в групи за извънкласни дейности за занимания по 

интереси; работа по проекти; дейности по национални програми и др.). 

 

ІІІ. Социално-психологически: 

1. Обобщаване на придобития опит (напр. провеждане на изнесено обучение за 

обмяна на добри практики между педагогическите специалисти, финансирано 

със средства на училището); 

2. Приобщаване към управленската дейност (напр. назначаване на главни 

учители за по-пълноценна комуникация с педагогическите училищни общности 

и по-прозрачно управление на училището); 

3. Наличие на синдикална организация (напр. възможността за самостоятелен 

избор за членство към синдикална организация, съставяне на Колективен трудов 

договор за училището, в който да бъдат фиксирани допълнителни плащания и 

социални придобивки); 

4. Ясно формулиране на задълженията; 

5. Повишаване престижа на образователната институция (напр. привличане на 

родителите като партньори в образователния процес и в извънучилищните 

дейности, качествен подбор на персонала и др.); 

6. Поддържане на съществуващите традиции (напр. съвместно организиране на 

свободното време чрез тематични вечери, карнавали, соарета и др.). 

Прилагането на различна система на заплащане на труда в образователните 

институции позволява стимулиране на педагогическите специалисти, което от 

своя страна води до повишаване на ефективността на работата, премахва 

изравняване при заплащането, всеки получава заплата според постигнатите 

резултати. Всичко това прави по-обективно заплащането на труда и свежда до 

минимум елемента на субективизъм при оценяване на работата на учителите. 

Проблемът за подобряването на системата за мотивация на труда на 

служителите в образователните институции е актуален и предвид 

обстоятелството, че в последните години се наблюдава тенденция за ръст на 

дефицита на квалифицираните кадри в училищата. Важна задача за повечето 

образователни институции е да задържат служителите с високи професионални и 

квалификационни характеристики. Този проблем може да се разреши само при 

достигане на значително ниво на мотивация на персонала. Механизмът на 
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мотивация трябва да бъде достатъчно разнообразен от гледна точка на 

използваните средства [6]. 

Един от най-важните фактори за мотивация е заплатата. Стимулиращата 

част на работната заплата има различие от постоянната част на заплатата. 

Стимулиращите/мотивиращите плащания следва да не са гарантирани за всички 

служители: право на тези плащания трябва да имат онези педагогически 

специалисти, които са постигнали определени резултати в дейността си. В някои 

образователни институции най-привлекателна за педагогическите специалисти е 

позицията „сигурен доход при минимален труд“, отколкото „максимален доход 

при максимално положен труд“ [6].  

Друг важен фактор за мотивацията на педагогическите специалисти е 

възможността за кариерно развитие. Практиката през последните години 

показва, че учителят желае да се квалифицира: чрез участие в квалификационни 

курсове, придобиване на професионално-квалификационна степен, обучение по 

магистърски програми и др. Важна предпоставка за това обстоятелство е и 

промяната в нормативната уредба, както и спазването на изискванията, 

регламентирани с Наредбата за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти. 

Мотивацията за учене е система от подбуди, предизвикваща учебната 

активност. Училището се стреми да подтиква учениците да работят системно и 

ефективно. Това е невъзможно да се осъществи практически без мотивацията на 

учителя, чрез когото посланието за учене достига до ученика. Но до нея се 

достига нееднозначно. За някои учители има мотиви, които ги водят към целта, а 

други изпитват потребност да я достигнат и да продължат да се усъвършенстват 

в името на това да бъдат полезни, да дадат задълбочени и завладяващо 

поднесени знания на своите ученици. Мотивацията винаги е свързана с 

потребностите на индивида, с неговата психическа нагласа и наклонности към 

задоволяването им [1]. 

Друг стимулиращ фактор е спокойната обстановка в колектива на 

образователната институция. Няма нищо по-хубаво от това, всеки служител да 

ходи с желание на работа. Всеки служител следва да разбере, че неговият личен 

успех е свързан с успеха на целия колектив. В този случай от особено значение е 

ефективното управление на работния процес. 

Всеки успешен ръководител знае, че за да се постигне дълготраен успех в 

образователната институция, педагогическите специалисти трябва да работят 

качествено и ефективно. Необходимо е да се намерят отговори на следните 

въпроси: Как да се мотивира и стимулира ефикасният труд на служителите? 

Какви условия на труд трябва да се създадат? Какво трябва да е трудовото 

възнаграждение на служителите? 

От всичко казано до тук следва извода, че е необходима промяна на 

съществуващата система за заплащане на труда. По-надолу е представена  

примерна технология за заплащане на труда, съдържаща следните елементи: 

1. не на трудовата мотивация – проучване за мотивацията на работниците, с цел 

установяване степента на удовлетвореност от качеството на живот при 

служителите и системата от техните ценности.  

Работата носи удовлетворение, когато: 

 е интересна, необходима, важна и престижна; 
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 са налице добри взаимоотношения в колектива, възможност за 

общуване; 

 са налице добри условия за работа (работно място, обстановка и др.); 

 служителят е доволен от размера на трудовото си възнаграждение; 

 са налице добри отношения с ръководството на образователната 

институция. 

2. Определяне на правилата за мотивационна политика на съответната 

образователна институция, както и структурата на компенсационните плащания. 

3. Формиране на постоянна работна заплата и променлива работна заплата, с 

цел повишаване на качеството на труда (определена като компенсационно 

плащане). 

4. Провеждане на ефективна социална политика на образователната институция 

и създаване на система от социални облаги за служителите. 

5. Изготвяне и утвърждаване на вътрешноучилищни документи, 

регламентиращи трудовите възнаграждения (напр. вътрешни правила за 

работната заплата). 

6. Запознаване на служителите с новите технологии за заплащането на труда, в 

т.ч. и компенсационните плащания. 

Описаните по-горе елементи са примерни за разработването на нова 

технология за заплащането на труда. Преди да се вземе решение за промяна в 

системата на заплащането на труда, е необходимо да се направи проучване за 

мотивацията на работниците. Основната идея на това проучване е да установи 

дали въвеждането на новата система ще подобри мотивацията на 

педагогическите специалисти, за да не се окажат усилията абсолютно напразни.  

Всяка образователна институция е различна по своята същност и 

организация, има специфична дейност, която я отличава от всички останали, 

технологията за заплащането на труда трябва да е разработена от съответната 

институция и да е съобразена във всяко отношение със спецификата на работа: 

съществуват разлики в организацията и дейността на едно основно и едно средно 

училище; едно основно училище и една професионална гимназия; налице са дори 

специфични разлики в дейността между две средни училища или две 

професионални гимназии. 

От ефективността на действащата система за мотивация на труда на 

педагогическите специалисти зависят трудовата, социалната и творческата 

активност на всеки един от служителите, които влияят положително на крайния 

резултат; повишаване на качеството на образование; повишаване престижа на 

институцията. От друга страна, управленският екип, имайки ефективна система 

за мотивация, има възможност да привлече и да задържи в институцията по-

високо квалифицирани педагогически специалисти. 

От представеното по-горе могат да се направят следните изводи: 

 създаването на нова система на заплащане на труда на педагогическите 

специалисти, повишава ефективността на работата; 

 прилагането на нова система на заплащане на труда води до 

привличането и задържането на по-висококвалифицирани педагогически 

специалисти; 
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 по-доброто заплащане на труда е предпоставка за повишаване престижа 

на  образователната институция; налице са добри условия за работа. 

Въпреки че проблемът за мотивацията на педагогическите специалисти в 

образователните институции остава неразрешен, направените по-горе изводи 

отвеждат към това, че работната заплата на служителите трябва да бъде преди 

всичко оценка за извършената от тях работа през съответния период, да бъде 

обоснована пред служителя, за да се възприема като справедлива. За да се 

гарантира успехът на образователната институция трябва да е налице 

взаимовръзка между реалните постижения на педагогическите специалисти и 

отговорността им за извършената работа. 
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ДВИГАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ В УСЛОВИЯТА 

НА СОЦИАЛНА И ФИЗИЧЕСКА ИЗОЛАЦИЯ 

 

Мария Н. Бурева  

 

THE MOTOR ACTIVITY OF THE STUDENTS IN THE CONDITIONS 

OF SOCIAL AND PHYSICAL ISOLATION 

 

Maria N. Bureva 

 

 
ABSTRACT: This study aims to obtain information about the motor activity and 

emotional state of students in conditions of social and physical isolation. We use a 

questionnaire containing 13 main questions and 20 alternative answers, and a SAN test to 

determine the current psychophysical condition of students. 

 

KEYWORDS: physical activity, students, physical and social isolation, psychophysical 

condition. 

 

 
Въведение 

Коронавирусната болест в България започва в началото на 2020 година. Тя 

е част от световната пандемия на заболяването коронавирусна болест 2019 

(COVID-19 ), причинявана от вируса SARS-COV-2. Първият доказан случай на 

болестта в България е от 8 март 2020 г. На 13 март 20220 г. правителството 

обявява извънредно положение в цялата страна за срок от един месец. Затворени 

са училища, университети, търговски центрове, кина, ресторанти, дискотеки, 

фитнес зали. Поради увеличение на заразените с коронавирус на 3 април 

извънредното положение е удължено до 13 май 2020 година. 

На 20 март 2020 г. влиза в сила забрана за посещение на паркове, детски 

площадки и спортни съоръжения на открито и закрито. Ограничава се 

излизането от областните градове, забраняват се семейни тържества и събирания 

с близки. Това положение налага социална и физическа изолация на населението, 

както и решения на академичното ръководството на университета за обучение в 

дистанционна форма на студентите. 

От 14 май до 14 юни е обявена извънредна епидемична обстановка. 

Целта на настоящия доклад е проучване на двигателната активност и 

емоционалното състояние на 60 студенти мъже и жени от Университет „ Проф. 

д-р Асен Златаров „ – гр. Бургас, в условията на социална и физическа изолация, 

и възможностите за дистанционно обучение. 

За постигане на целта набелязахме следните задачи: 

 Да се установи отношението на студентите за самостоятелни занимания 

по време на пандемия. 

 Да се изследва психо-физическият статус на студентите в условията на 

социална изолация и увеличаване на обездвижването и произтичащите от това 

негативни последствия. 
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 Да набележим подходи и предложим адекватни методи и средства за 

ограничаване на хипокинезията и хоподинамията в резултат на пандемичното 

въздействие.  

Предмет на изследване са отношението и мотивацията на студентите към 

самостоятелни занимания с физически упражнения и влиянието им върху 

здравето.   

Обект на изследването са условията, факторите и възможностите за 

практикуване на двигателна активност в домашни условия. 

Субект на изследване са 30 студенти и 30 студентки от Университет 

„Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, на възраст 18‒22 год. 

 

Методика на изследването  
В изследването е използвана комплексна методика, която обхваща 

социометрични проучвания, методи за изследване на психичната сфера, 

статистически методи и сравнителен анализ. 

За социологическо проучване съставихме анкета. Тя съдържа 13 базови 

въпроса с възможни 20 алтернативни отговора. Получената информация 

обработихме статистически чрез алтернативния (честотен) анализ. 

Методиката на САН теста е разработена в Санкт-Петербургската военно-

медицинска академия [Леонова, А. Б. Психодиагностика функциональных 

состояний человека. М., 1984]. Представлява система от оценъчни скали на 

принципа на оценъчната биполяризация (от +3 до -3 ).Оценяват се три 

показателя (скали): самочувствие, активност, настроение. По всяка скала се 

получава сумарен показател.  

САН тестът намира широко приложение за изследване личностните 

характеристики относно емоционалното състояние на студентите (Н. Стайков, 

2018., М. Бурева, 2020). За улеснение на анализа част от получените резултатите 

представяме графично чрез кръгови и колонни диаграми.   

 

Резултати и анализ 

През различните възрастови периоди промените в теглото нарастват, за 

разлика от ръста след 18‒19 годишна възраст.[вж. Малчев, М. и Йорданова 2001: 

21-22] Ситуацията, в която бяхме поставени по време на карантина, доведе до 

липса на движение, прехранване, тревожност и депресии, които представляват 

комплексна опасност за стресово покачване на теглото. Допускаме, че всичко 

това съществено влияние върху здравето на студентите, което е сериозен 

социален проблем.  

Вторият въпрос от анкетната карта „Според вас имате ли наднормено 

тегло?“  цели да разкрие обективността на студентите по отношение на 

отклоненията от нормата за нормално тегло. Равен процент 23 % от студентите и 

студентките признават, че имат наднормено тегло. Повече от 50% плюс от 

мъжете и жените се намират в нормата на нормалното тегло. Резултати се 

потвърждават и от BMI . На фиг.1 и фиг.2 е представено процентното 

разпределение на студентите и студентките с различна оценка на телесната маса, 

получени на базата на ВМІ. Причината за наднорменото тегло при студентите е 
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неправилното хранене, липсата на двигателна активност и отчасти депресивни 

състояния. Само 7% от студентите и студентките са под нормата. 

 

 
Фиг.1 

 

 
 

Фиг. 2 

 

На пети въпрос: „Спортувате ли?“ има три алтернативни отговора: „да“; 

„не“ и „понякога“. На фиг. 3 представяме разпределението на отговорите на 

мъжете и жените. 50% от студентите отговарят с „да“ срещу 43,3% за 

студентките. С категорично „не“ са оговорили 16,7% от студентите и 6,67% 
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студентките. Тревожен е резултатът на студентките, които отговарят 50%, че 

спортуват понякога, както й 33,3% за студентите. 

 
Фиг.3 

 

Отговорите на шести въпрос “Знаете ли какво е влиянието на физическите 

упражнения върху здравето ви?“ показва висока степен на осведоменост ‒ 100% 

от студентите и 96,7 % от студентките. Само 3,33 % от студентките не са 

запознати. 

Седми въпрос: “ Кои спортове смятате ,че са най-добри за вашето здраве?“ 

е насочен към предпочитанията на студентите да практикуват двигателна 

активност и влиянието им върху тяхното здраве. Предпочитанията и на двата 

пола са към фитнес над 60 %. Студентите смятат, че най-подходящи за тях са 

спортните игри (56,7%) волейбол, 53,3 %, футбол, плуване с 56,7 %, лека 

атлетика 50%. При студентките предпочитания има към волейбол 46,7 %, 

различните аеробики 43,3% , 46,7% пилатес. Посочени са и други спортове 

между 20% и 30% от студентите и студентките. 

Осми въпрос на анкетата цели разкриването на спазване на хранителния 

режим на студентите по време на пандемията. 80% от студентите и 73,3 % от 

студентките не спазват никакъв хранител режим. Само 20 % от мъжете и 26,7% 

от жените са декларирали, че спазват хранителен режим. 
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Фиг.4 

 

 
Фиг.5 

 

Девети въпрос е: “По колко часа на деня стоите пред компютъра или 

телефона по време на пандемия?“ Фиг.4 (мъже) и Фиг.5 (жени) ни информират за 

липсата на двигателна активност. Повече от 50% от студентите и 57% от 

студентките стоят обездвижени между 356,7%5 часа пред мобилните си 

устройства. Над 5 часа са отговорили 27% от мъжете и 33% от жените. Тези 

резултати са тревожни, водят до обездвижване, наднормено тегло. Само 23 % от 

студентите и 33% от студентките отделят 156,7%2 часа.  

Отговорите на 10 въпрос „ По време на пандемия колко често се храните?“ 

има три алтернативни отговора: „3 пъти“ ; „5 пъти“ ; „повече от 5 пъти“. 

Традиционно 70 % от студентите и 63,3 % от студентките се хранят по 3 пъти на 

ден, равен процент 23,3 и от двата пола ,по 5 пъти и останалите 6,67% студенти и 

13,3 % студентки. 
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Фиг. 6 

Единадесети въпрос на анкетната карта разкрива мотивацията на 

студентите да извършват двигателна активност през седмицата по време на 

пандемията ( фиг.6). 23,3% от студентите и 30 % от студентките са посочили 2 

пъти седмично, 33,3 % от мъжете и 26,7 % от жените спортуват три пъти 

седмично. Равен процент 23,3 % от двата пола са практикуващите 5 пъти 

седмично и 20%  всеки ден. 

 

Таблица №1. Динамика на отговорите по въпрос 12 
Отговор n % Отговор n % 

Студенти 30  Студентки 30  

12.1 упражнения в 

домашни условия 

 

73,3 

12.1 упражнения в домашни 

условия 

 

70 

12.2 разходка на домашен 

любимец 

 

33,3 

12.2 разходка на домашен 

любимец 

 

46,7 

12.3 каране на велосипед  50 12.3 каране на велоергометър  23,3 

12.4 упражнения на 

лостове 

 

43,3 

12.4 домашни задължения  

30 

 

В таблица №1 са отговорите на въпрос 12: „ Каква двигателна активност 

извършвате по време на пандемията?“ Над 70 % от мъжете и жените са 

отговорили упражнения в домашни условия, което е много висок показател. 

Предвид физическата и социалната изолация по време на карантината, 

възможностите за практикуване на двигателна активност са ограничени. 33,3 % 

от мъжете и 46,7% от жените са посочили разходка на домашен любимец. 

Останалите отговори от студентите се разпределят за каране на колело 50% и 

43,3 % упражнения на лостове ,преди забраната за посещение на паркове и 

спортни площадки. При студентките 23,3 % е каране на велоергометър и 30 % 

домашни задължения.  
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Фиг.7 

 

Тринадесети въпрос е: „Колко време отделяте за двигателна активност на 

ден по време на пандемия?“(фиг.7‒студенти). По 20 минути на ден отделят 30% 

от мъжете и 23,3% от жените,30 минути 40% от студентите и 26,7% 

(фиг.8‒студентки) от студентките. Прави впечатление, че 43,3 % от жените 

извършват двигателна активност по 40 минути всеки ден (предполагаме, че това 

включва ежедневното пазаруване за домакинството), докато при мъжете е 30 

%.Само 6,7 % от студентките са отбелязали ,че не отделят време. 

 

 
Фиг.8 

За определяне психофизическото състояние на студентите по време на 

пандемия използвахме САН теста – самочувствие (C), активност (A) и 

настроение (Н).Чрез него установяваме самооценката и моментното 

психофизическо състояние на студентите. В таблица 2‒мъже и 3‒жени са 

поместени статистическите показатели на студентите. 
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Таблица 2. Мъже 
№ Показател n X 

min 

X 

max 

R Av Sav V% 

1 Самочувствие 30 1,53 2,9 1,37 2,35 0,34 14,47 

2 Активност 30 0,63 2,2 1,57 1,47 0,45 30,61 

3 Настроение 30 1,1 2,93 1,83 2,36 0,40 16,95 

 

Таблица 3. Жени 
№ Показател n X 

min 

X 

max 

R Av Sav V% 

1 Самочувствие 30 1,3 2,6 1,3 2,05 0,37 18,05 

2 Активност 30 0,63 2,43 1,8 1,61 0,42 26,09 

3 Настроение 30 0,83 2,9 2,07 2,05 0,45 21,95 

 

Емперичните резултатите от САН теста използвахме за съставяне на 

таблици за оценка на самочувствието, активността и настроението по 7-

степенната скала на Р. Мартин. За целта използвахме двата статистически 

показателя средна стойност (Av) и средно квадратично отклонение (Sav). По 

метода на Р. Мартин разработихме таблици за оценка на всяко отделно психично 

състояние, отделно за мъже и жени. 

Самочувствието е основното психическо качество. То се свързва със 

самооценката и се проявява в общото емоционална състояние на човека.  

 

Таблица 4 
Оценка на самочувствие мъже по 7-степенна скала на Р. Мартин 

ОЦЕНКА P ( % ) ГРАНИЦИ 

Много ниска 2,27 ПОД  1,31 

Ниска 13,59 От 1,31 до 1,68 

Под средна 14,99 От 1,68 до 1,87 

Средна 38,29 От 1,87 до 2,23 

Над средна 14,99 От 2,23 до 2,42 

Висока 13,59 От 2,42 до 2,81 

Много висока 2,27 Над 2,88 

 

Таблица 5 
Оценка на самочувствие жени по 7-степенна скала на Р. Мартин 

ОЦЕНКА P ( % ) ГРАНИЦИ 

Много ниска 2,27 ПОД  1,31 

Ниска 13,59 От 1,31 до 1,68 

Под средна 14,99 От 1,68 до 1,87 

Средна 38,29 От 1,87 до 2,23 

Над средна 14,99 От 2,23 до 2,42 

Висока 13,59 От 2,42 до 2,81 

Много висока 2,27 Над 2,88 
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Средните стойности на самочувствието  при мъжете са 2,35 единици, 

което е над средната оценка по 7-степенната скала на Мартин (таблица 4), а при 

жените е 2,05 единици  средна оценка по скалата на Мартин (таблица 5). 

Тревожни са резултатите  и за двата пола, вследствие на социалната изолация, 

липса на движение, повишените нива на тревожност от епидемичната обстановка 

и други. 

По втория показател  активност резултатите при мъжете са 1,47 единици, 

което е в границите на ниска степен (таблица 6), при жените е  1,61 единици 

също в границите на ниска степен (таблица 7).Физическата изолация се е 

отразила драстично върху активността на студентите, както и забраните за 

напускане на дома, освен при необходимост за пазаруване. 

 

Таблица 6 
Оценка на активност мъже по 7-степенна скала на Р. Мартин 

ОЦЕНКА P ( % ) ГРАНИЦИ 

Много ниска 2,27 Под 1,31 

Ниска 13,59 От 1,31 до 1,68 

Под средна 14,99 От 1,68 до 1,87 

Средна 38,29 От 1,87 до 2,23 

Над средна 14,99 От 2,23 до 2,42 

Висока 13,59 От 2,42 до 2,81 

Много висока 2,27 Над 2,88 

 

 

Таблица 7 
Оценка на активност жени по 7-степенна скала на Р. Мартин 

ОЦЕНКА P ( % ) ГРАНИЦИ 

Много ниска 2,27 Под 1,31 

Ниска 13,59 От 1,31 до 1,68 

Под средна 14,99 От 1,68 до 1,87 

Средна 38,29 От 1,87 до 2,23 

Над средна 14,99 От 2,23 до 2,42 

Висока 13,59 От 2,42 до 2,81 

Много висока 2,27 Над 2,88 

 

Третото психическо качество настроението е свързано с емоционалните 

преживявания и е важен показател за състоянието на изследваните лица. 

Оценката на студентите е над средната с резултат  2,36 ( таблица 8) срещу 2,05 

средна оценка за студентките (таблица 9). 

 

Таблица 8 
Оценка на настроение мъже по 7 степенна скала на Р. Мартин 

ОЦЕНКА P ( % ) ГРАНИЦИ 

Много ниска 2,27 Под 1,31 

Ниска 13,59 От 1,31 до 1,68 

Под средна 14,99 От 1,68 до 1,87 

Средна 38,29 От 1,87 до 2,23 
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Над средна 14,99 От 2,23 до 2,42 

Висока 13,59 От 2,42до 2,81 

Много висока 2,27 Над 2,88 

 

Таблица 9 
Оценка на настроение жени по 7 степенна скала на Р. Мартин 

ОЦЕНКА P ( % ) ГРАНИЦИ 

Много ниска 2,27 Под 1,31 

Ниска 13,59 От 1,31 до 1,68 

Под средна 14,99 От 1,68 до 1,87 

Средна 38,29 От 1,87 до 2,23 

Над средна 14,99 От 2,23 до 2,42 

Висока 13,59 От 2,42 до 2,81 

Много висока 2,27 Над 2,88 

 

 

 

Заключение 

Проучването на двигателната активност и емоционалното състояние на 

студентите от Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Бургас, в условията 

на социална и физическа изолация и възможностите за дистанционно обучение 

ни позволи да направим следните изводи и препоръки. 

1. Студентите са запознати с влиянието на физическите упражнения върху 

здравето им, но ограниченията за излизане от дома по време на карантина налага 

практикуването на двигателна активност в домашни условия, което ограничава 

техните възможности за спортуване на открито. 

2. В резултат на ограниченията за излизане, дистанционното обучение и 

задачите, свързани с тях, повече от 50 % от изследваните лица стоят пред 

компютрите между 3 и 5 часа, което води до обездвижване и повишаване на 

теглото с тенденция към затлъстяване. 

3.  Относно поставените задачи за двигателна активност по време на 

дистанционното обучение, 40 % от студентите заявяват, че изпълняват тези 

изисквания всеки ден по 30 минути. 43,3 % от студентките по 40 минути. 

Завишената двигателна активност на студентките в сравнение със студентите се 

дължи на домашни задължения, което се доказва от отговорите на 12. въпрос. 

4. Психическият статус на студентите (мъже и жени), според оценките по 7-

степенната скала, са както следва: самочувствието и настроението на 

студентите е в границите на средна и над средната степен, а активността е с 

ниската степен на оценка. От казаното следва изводът, че физическата и 

социалната изолация по време на карантина вероятно ще се отрази негативно 

върху психофизическото състояние на студентите.  
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УЧЕНИЦИТЕ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ В БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ – ПРИОБЩАВАНЕ, 

ЕКИПИ ЗА ПОДКРЕПА, СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ОБУЧЕНИЕ 

 

Мария П. Валявичарска 

 

STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN BULGARIA 

AND SERBIA - INCLUSION, SUPPORT TEAMS, SOCIALIZATION 

AND TRAINING 

 

Maria P. Valyavicharska 
 

 
ABSTRACT: Inclusive education in Bulgaria is a frequently discussed issue. It is 

considered in the context of students with special educational needs who are educated in 

mainstream schools, support teams, their methods and tasks for inclusion and training of these 

students, general education teachers and the difficulties they encounter in this process; students 

without disorders at school and their perception of the situation; the financing of the process, 

etc. The present study aims to provide a theoretical overview and comparison in the policies 

and implementation of inclusive education, as well as to prove in practice what is happening in 

the secondary schools of two neighboring countries - Bulgaria and Serbia. 

 

KEYWORDS: special needs, inclusion, Bulgaria, Serbia 

 

 

Въведение 

Приобщаващото образование и работата с деца със специални потребности 

се превърна в една изключително дискутирана тема през последното 

десетилетие. Държавите, които стартираха тази дейност в общообразователните 

училища или предприеха мерки за промяна на състоянието и нивото на 

обучението на тези деца, не спират да обменят опит и идеи. Оказва се, че освен 

чисто образователните политики, финансирането на процеса, включването на 

различни институции, които също поемат отговорност за осъществяването на 

приобщаващите практики, то фокусът пада основно върху общообразователните 

учители в различен етап на училищното обучение, специалистите, които работят 

с тези деца, както и оценката на цялостното справяне на екипите. 

Общообразователните учители попадат най-често във фокуса на обсъжданията, 

тъй като принципите на приобщаващото образование и методите за осигуряване 

на обучение на различните категории лица със СОП доскоро бяха, а и на места 

все още са, абсолютно непознати за тях. Когато системата и образователните 

политики, свързани с приобщаващото образование, ги прави основна част от 

процеса, тоест включването им в екипа за подпомагане, както и задачата за 

обучение на тези деца, на яве излизат въпроси, негодувание или, напротив, 

обмяна на вече приложени успешни модели за обучение на тези ученици.  

В настоящия труд авторът съпоставя оценката на приобщаващото 

образование на общообразователни учители от България и Сърбия, като цели 

разкриването на разликите в подпомагането на тези ученици, оценката за 
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справяне на различните ученици със СОП в системата на общообразователното 

училище, чесотата, с които се срещат тези ученици в класовете. 

 

Приобщаващи политики в България 

През 2016 г. в България се прие Наредба за приобщаващото образование, 

обновена по-късно през 2017г. Тя включва в себе си идеята за общо и 

равноправно образование на всички деца, без значение техния социален или 

здравен статус. Така започва пълната деинституционализация на децата със СОП 

и тяхното приобщаване към децата в общообразователните детски градини и 

училища.  

Най-новата наредба в българското законодателство, регламентираща 

приобщаващото образование е Наредба за приобщаващо образование от 2017г. С 

тази наредба се определя държавният образователен стандарт за приобщаващото 

образование. Наредбата урежда обществените отношения, свързани с 

осигуряванае на приобщаващото образование на децата и учениците в системата 

на предучилищното и училищно образование, както и дейността на 

институциите в тази система за предоставяне на подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците, (чл. 1, ал.1,2 от Наредба за приобщаващо образование, 

2017) [1]. 

В текста на Наредбата се прави ясна диференциация  на отговорностите, 

които поема училището, респективно педагогическият персонал, според нуждите 

на ученика със СОП. Училището в България, като приобщаваща среда, оказва 

два вида подкрепа: 

1. Обща подкрепа за личностно развитие – „общата подкрепа за личностно 

развитие се осигурява от постъпването на детето в детската градина или 

училището, съобразно индивидуалните му особености“ (чл.12, ал.1, Наредба за 

приобщаващо образование, 2017). Общата подкрепа за личностно развитие в 

училището, която е насочена към всички ученици в класа, гарантира участието и 

изявата им в образователния процес и в дейността на училището и включва: 

 Екипна работа между учители и другите педагогически специалисти; 

 Допълнително обучение по учебни предмети; 

 Допълнително консултиране по учебни предмети; 

 Кариерно ориентиране на учениците; 

 Занимания по интереси; 

 Библиотечно-информационно обслужване; 

 Грижа за здравето и др. (чл.15, Наредба за приобщаващо образование, 

2017). 

Общата подкрепа за личностно развитие в училището за целите на 

превенцията на обучителните затруднения се изразява във включване на 

отделните ученици в дейности като: 

 Допълнително обучение по учебен предмет (чл.21, ал.1); 

 Консултации по учебни предмети (чл.21, ал.2); 

 Логопедична работа (чл.21, ал.3). 

 

2. Допълнителна подкрепа за личностно развитие – допълнителната подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците се предоставя въз основа на 

извършена оценка на индивидуалните им потребности (чл. 70, ал. 1, Наредба за 
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приобщаващо образование). Оценката се извършва по два начина – или от екипа 

на училището, който е предварително организиран чрез заповед на директора, 

или от екипа на регионалния център. Допълнителната подкрепа може да бъде 

краткосрочна или дългосрочна, като краткосрочната подкрепа  е тази, която въз 

основа на оценката на индивидуалните потребности на ученика се предоставя за 

определено време минимум една учебна година до максимум края на завършване 

на съответния етап от степента на образование (чл. 82, ал. 3). Дългосрочна е 

подкрепата, която обхваща повече от един етап от степента на образование, 

повече от една степен на образование или е за целия период на обучение (чл. 82, 

ал.4).  

Част от целите на Наредбата за приобщаващо образование е и изграждане 

на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в 

образователните институции. Смята се, че „изграждането на позитивен 

организационен климат  и на подходяща психологическа среда  се основава на 

обща институционална политика и е израз на общата воля и координираните 

усилия на всички участници в образователния процес“ (чл.44, ал. 1). 

Наредбата за приобщаващо образование е нов, модерен поглед към визията 

за училище в 21 век. Проблемите, свързани с нея, са няколко, а именно: 

1. На първо място родителите на ученици със СОП не познават добре 

нормативната база и нямат уменията и знанията, за да изискват законово най-

доброто за детето си; 

2. Като последствие от проблем 1 идва неглижирането на ситуацията от 

образователните институции, за които буквално може да се каже, че всяка от тях  

чете наредбата по свой собствен начин и прилагането е коренно различно за 

всяко училище; 

3. Една от основните пречки за пълното прилагане на тази наредба в училище е 

липса на желание от страна на по-опитния педагогически персонал, който не 

вижда варианти за осъвременяване на разбиранията за модерно училище, за 

училище с променени възгледи и ценности. 

 

Приобщаващи политики в Сърбия 

Приобщаващото образование на учащи със специални образователни 

потребности в Сърбия стартира след създаване на рамка за приобщаващо 

образование. Тази рамка включва предоставяне на допълнителна подкрепа с 

промени в политиките за записване на децата в институции; създаване и 

изготвяне на модел за учебна програма и оценка на потребностите; включване в 

дейността по приобщаване на човешки ресурси; организиране на структури за 

подкрепа и механизми за финансиране. 

За разлика от политиките в България, за учениците със специални 

образователни потребности се организират няколко варианта на обучение, а 

именно:  

- общообразователни класове от средното образование;  

- специални класове в общообразователните училища; 

- специални училища.  

„По правило обучаемите с увреждания посещават основни групи и часове. Те 

посещават специално образование само когато това е в техен интерес, в 

зависимост от становището на междусекторната комисия и одобрението на 
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техните родители. През 2007 г. всички училища бяха задължени по закон да 

приемат учащите със СОП. Учителите и сградите трябваше да подобрят своята 

достъпност (OECD, 2007)“ [2]. 

 

Рамката за приобщаващо образование в Сърбия включва многопластова 

система за учащи със СОП и приобщаващо образование:  

- междусекторни комисии; 

- индивидуални образователни планове и екипи за допълнителна подкрепа 

на учащите; 

- училищни екипи за приобщаващо образование; 

- педагогически и лични асистенти – „спомагат за подобряване на 

представянето на учащите, училищния климат и комуникацията с родителите. Те 

могат да подкрепят учители, начални учители и психолози / педагози, когато 

работят с деца и учащи със СОП. Министерството на образованието, науката и 

технологичното развитие финансира работата на педагогическите асистенти при 

същите условия като всички учители. Ромските учащи имат свои 

специализирани асистенти, наричани също ромски асистенти“ 

(https://www.european-agency.org)[3]. 

“През 2010 г. Министерството на образованието, науката и технологичното 

развитие, в сътрудничество със Световната банка и УНИЦЕФ, създава мрежа за 

подкрепа на приобщаващото образование, която има за цел да предостави 

приобщаващи образователни модели и изграждане на капацитет за приобщаващо 

образование в предучилищно и начално образование”. (UNESCO Institute for 

Statistics and UNICEF, 2015) [4]. 

Училищните екипи за приобщаващо образование, също като в България, 

играят важна роля за идентифициране на учащите се от уязвими социални групи, 

разработване на мерки за прилагане на приобщаващо образование. Целта им е да 

прилагат приобщаващи политики на училищно ниво и да отговарят за качеството 

на приобщаващото образование в училището и предучилищната институция. 

През 2015г. в Сърбия се въвежда нов вид учебна програма, която вклюва 

индивидуални образователни планове, както и екипи за допълнителна подкрепа. 

Законът гласи, че до двама учащи се със СОП могат да посещават един клас в 

общообразователно училище. Учебният план може да бъде частично коригиран 

или променен изцяло за тези обучаващи се. В специалните училища 

преподаването често е индивидуализирано (https://eacea.ec.europa.eu) [5]. 

Като обобщение за случващото се в образователната политика по 

приобщаващо образование в Сърбия могат да бъдат изнесени резултатите от 

проучване на Министерството на образованието и технологичното развитие и 

УНИЦЕФ от 2018г., а именно:  

- Според данните на Републиканското бюро за статистика се забелязва 

забележимо намаляване на броя на учениците в училищата / паралелките за 

ученици с увреждания; 

- Благодарение на работата на учителите и сътрудничеството с родителите, 

броят на учениците, които с допълнителна подкрепа се обучават с връстниците 

си, се увеличава. 1 566 деца в началните училища посещават класове с 

допълнителна образователна подкрепа; 

https://www.european-agency.org/
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fixing-broken-promise-efa-findings-global-initiative-oosc-education-2015-en.pdf
http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/fixing-broken-promise-efa-findings-global-initiative-oosc-education-2015-en.pdf


573 

 

- Приобщаващият подход води до включване на по-голям брой деца от 

уязвими групи в образователната система (http://www.mpn.gov.rs/inkluzivno-

obrazovanje-put-razvoja-obrazovanja-srbije/) [6]. 

 

Експериментална част  

Изследването бе проведено с 10 общообразователни учители от България и 

10 от Сърбия. Освен данните от проведеното изследване чрез анкета е приложена 

и споделена информация от страна на учителите. Изследването с учителите бе 

проведено по време на изпълнение на проект WellBeCome, който е част от 

програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България ‒ Сърбия 

2014‒2020. Тя се осъществи съвместно с неправителствената организация 

„Сдружение Азбукари“ и е разработена съвместно с водещи специалисти от 

Софийския университет. Изследваните лица, участвали в проекта „WellBeCome“, 

са общообразователни учители от  училища в България и Сърбия. 

Резултатите, получени от изследването сред сръбските учители, сочат, че 

във всеки един клас, в който те преподават има минимум по едно дете със 

специални образователни потребности. Най-често често срещаните ученици със 

СОП са изобразени в диаграма 1.  

 

Диаграма 1. Най-често срещани ученици със СОП 

 
 

Както се забелязва на диаграма 1, учениците с умствена изостаналост са с 

най-голям брой сред учениците със СОП. По данни, посочени от сръбските 

учители, те са най-често срещаната категория ученици със СОП, които те 

обучават, но въпреки всичко, нивото им на справяне с тях остава ниско, тъй като 

60% от анкетираните дават ниска оценка на справянето им с учебния материал, а 

http://www.mpn.gov.rs/inkluzivno-obrazovanje-put-razvoja-obrazovanja-srbije/
http://www.mpn.gov.rs/inkluzivno-obrazovanje-put-razvoja-obrazovanja-srbije/
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останалите 40% ‒ под средното за класа. Ниска остава оценката и за децата с 

аутизъм. Получените резултати са доказателство, че общообразователните 

учители все още нямат нужните умения за адекватно обучение на ученици със 

специални нужди. 

Извън въпросите, касаещи учебния материал и справянето на учениците 

със СОП с него, е въпросът за отношенията в класа между тези деца и техните 

съученици. Тук резултатите в Сърбия показват ниска приемственост между тях. 

Според данните, получени от анкетата, 80% от учителите изказват мнение, че 

учениците им със специални потребности нямат изградени трайни приятелства в 

класа си. Това според тях се дължи най-често на липсата на постоянно 

присъствие в клас от страна на учениците със СОП, както и липса на умения от 

тяхна страна да създават сплотеност в класа, превръщайки негативите на 

нарушението в позитиви.  

За разлика от екипите за подпомагане в България, които включват 

ресусрсен учител, логопед, психолог, в Сърбия най-често срещаният специалист 

в училище е психологът. Резултатите от анкетата показаха, че в 10% от случаите  

разполагат с ресурсен учител, в 30% от случаите имат специалист логопед, а в 

100% ‒ психолог. По данни на учителите, тези специалисти липсват в 

училищата, тъй като родителите предпочитат да използват услугите на 

държавните терапевтични центрове, еквивалент на нашите ресурсни центрове. 

Диагностиката в Сърбия се получава или от лекар, или на място от специалисти в 

тези центрове. Оценката, диагностиката на потребностите рядко се извършва на 

място в училище.  

По отношение на ежеседмичната подкрепа, която получават техните 

ученици със СОП, учителите в Сърбия дават ниска оценка. 90% от анкетираните 

намират за крайно недостатъчна подкрепата, която се организира от училището. 

Според тях часовете за ежеседмичната подкрепа трябва да бъдат организирани 

според нарушението, а именно: 

- Ученици със зрителни нарушения ‒ от 2 до 4 часа седмично; 

- Ученици със слухови нарушения – от 3 – 5 часа седмично;; 

- Ученици с умствена изостаналост – 5-7 часа седмично 

- Ученици с аутизъм – 7 часа седмично; 

- Ученици с ДЦП – 5 часа седмично. 

Според учителите, терапията, която се предлага в терапевтичните 

центрове, е на много високо ниво, но много често се случва така, че те са 

разположени в големите градове и родителите нямат финансов ресурс, за да ги 

посещават достатъчно често. При липсата на пълен екип за подпомагане, ниската 

им оценка по отношение на нивото на приобщаване е разбираема, както и 

ниската им оценка за справянето и развитието на учениците. В България също 

често пъти се наблюдава негодувание от страна на общообразователните учители 

по отношение на малкия или недостатъчен брой часове за подпомагане от страна 

на екипа, но този факт се дължи на времевата невъзможност на специалистите да 

включват в графика си повече часове за децата, поради големия им брой.  

Резултатите, получени сред българските общообразователни учители, са 

по-различни. 100% от анкетираните работят с деца със специални потребности. 

Тук процентът на различните категории ученици със СОП е по-висок. 
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Диаграма 2. 

 
 

Разнообразието от различни нарушения и балансът в тяхното процентно 

разпределение са забелижим. В изследването сред българските учители броят на 

умствено изостаналите ученици също е по-голям в сравнение с останалите. 

Оценката за справянето на учениците със СОП също е занижена. Данните сочат, 

че 20% от учителите намират справянето на зрително затруднените ученици като 

средно, а 80% посочват, че според тях то е слабо. 70% от изследваните намират 

нивото на слухово увредените си ученици за средно, а останалите 30% за слабо. 

Данните за учениците с умствена изостаналост не се различават значително от 

тези, получени при сръбските учители, а именно 30% намират справянето им  

сучебния материал на средно ниво, а останалите 70% ‒ слабо. За учениците с 

аутизъм – 60% твърдят, че представянето им е слабо, а останалите 40% ‒ средно.  

За тези с ДЦП данните сочат, че по-голямата част от тях (60%) се справят добре, 

останалите 40% ‒ на средно ниво. Що се касае за учениците с ХАДВ и 

епилепсия, то резултатите са сходни – 80% от учителите дават отговор – средно 

справяне, останалите 20% ‒ добро.  

Очевидно е, че освен разликите в количеството деца със специални 

образователни потребности, разликата в разновидностите на нарушенията, които 

се срещат в общообразователното училище, то оценката за  справянето с учебния 

материал и представянето на тези ученици в училище остава ниска. Сходни са 

затрудненията на учителите в общообразователното училище и в двете държави, 

от което следва и близката оценка на състоянието на учениците.  

Разбира се, тук ще бъде отбелязана още една значителна разлика между 

случващото се в двете държави, а именно пълнотата и функционирането на 

екипите. 90% от изследваните учители сочат, че имат екип за подпомагане в 

училището, в което работят. Едва 10 процента са тези, които нямат. В 100% от 
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случаите в екипите участват ресурсни учители, в 30% ‒ логопеди, а в 50% ‒ 

психолози. Ако в Сърбия най-често срещаният специалист в училище е 

психологът, то данните за България сочат, че това е ресурсният учител.  

По отношение на броя часове, които се осигуряват в училище за всеки 

един ученик със СОП, тук в България общообразователните учители са с една 

идея по-висока удовлетвореност. 40% намират терапевтичните часове за 

абсолютно достатъчни, 30% за средно достатъчни, а останалите 40% смятат, че 

категорично трябва да бъдат завишени. Разбира се, както и в резултатите сред 

учителите в Сърбия и тук процентите на тези, които изискват повече часове, са 

много, а именно: 60% намират за удачно ученикът да посещава терапевт в 

училището всеки ден, 20% ‒ 4 пъти в седмицата . 

 

Вместо заключение 

Получените резултати по време на изследването не са изненадващи, нито 

непредвидими. Без значение от политиките по приобщаващо образование на 

двете страни, техните сходства и различия, учениците със специални 

потребности продължават да бъдат непозната територия за общообразователния 

учител. Разбира се, опитът, практиката и увеличаване на учениците със 

специални потребности в класовете увеличават значително техните 

компетенции, поради натрупания опит. Въпреки това, видно е, че наличието на 

специалисти, които организират екипите за подкрепа в училище, са крайно 

необходими и полезни. Освен във функцията си на терапевти за учениците със 

СОП, те често са и съветници на общообразователния учител. Поради тази 

причина нагласите на българските общообразователни учители, както и оценката 

им за справяне на учениците със специални потребности, са по-високи от тези, 

които се отчитат при сръбските учители.  

Все по-високо ценени от общообразователните учители стават 

специалистите, участващи в екипите за подкрепа. Осъзната е необходимостта от 

присъствието им както в позла на децата, така и в полза за останалата част от 

педагогическия екип, който влиза в пряк контакт с тях.  
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ФИЗИЧЕСКАТА ДЕЕСПОСОБНОСТ КАТО ФУНКЦИЯ НА 

ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА НАЧАЛНО ОБУЧЕНИE ПО ВОЛЕЙБОЛ 

НА УЧЕНИЦИ ОТ 6-ТИ КЛАС 

 

Мартин С. Базелков 

 

PHYSICAL CAPACITY AS A FUNCTION OF AN APPLIED MODEL 

FOR INITIAL VOLLEYBALL TRAINING OF STUDENTS FROM THE 

6TH GRADE 

 

Martin S. Bazelkov 
 

 
ABSTRACT: In our study, we have compared the physical capacity of students from 6th 

grade who have worked on an experimental model for initial training in volleyball with students 

who have worked on the standard methodology. We conducted a study of the physical qualities 

of students at the beginning and end of the school year, comparing the growth rate in both 

groups. 

 

KEY WORDS: physical capacity, motor qualities, Volleyball, initial training, model 

 

 

Развиването и усъвършенстването на двигателните качества на учениците е 

една от основните роли на физическото възпитание и спорт в училище. При 

липса на добра обща физическа подготовка овладяването и реализирането на 

техническите и тактически елементи при всеки спорт е неефикасно и 

неефективно [2]. В. Чернев посочва, че „От една страна, физическата 

дееспособност определя конкретно функционалното състояние на организма, а 

от друга, тя зависи от редица морфо-функционални генетични и психологични 

фактори, като физическо развитие, двигателна активност, социална среда и 

типа нервна система“ [7].  

За постигането на добра обща физическа подготвеност при учениците от 

прогимназиален етап е важно да се подберат правилните средства за развиването 

на основните физически качества. Заниманията със спортни игри са едни от най-

атрактивните и желани за практикуване от учениците. Това се дължи на факта, че 

те са изпълнени с множество разнообразни игрови ситуации, наситени с висок 

емоционален заряд. Благодарение на това чрез тях можем успешно да развиваме 

и усъвършенстваме двигателните качества на децата, без това да води до апатия 

към самите занимания.   

Една от най-желаниете спортни игри за практикуване в училище е 

волейболната игра. Въпреки това, за да бъде тя по-атрактивна и интересна за 

занимаващите се изисква добра обща физическа подготовка. Според Т. 

Симеонова е необходимо спортният педагог да намери оптимално 

съотношение между всички компоненти, което обуславя особенонстите на 

тяхното въздействие върху организма [5].  



578 

 

Една волейболна среща няма определено времетраене, така че тя може да 

продължи час и половина, а дори и над два часа. За да бъдат участниците 

пълноценни през цялото това време, се изисква добра обща и специална 

издръжливост. В същото време игровите ситуации са свързани преди всичко с 

бързина на придвижването на къси дистанции (2−3м.) и бързина на реакцията [3]. 

В условие на състезание или провеждане на двустранна игра за реализирането на 

успешно отиграване от съществено значение са експлозивните движения, поради 

което важен момент при обучението по волейбол е и развиването на взривната 

сила на долните крайници [6]. 

Целта на изследването е да се проследят и анализират промените в 

показателите за  физическа дееспособност на учениците от прогимназиален етап 

в резултат от приложения от нас модел за начално обучение по волейбол. 

За постигане на целта на изследването поставихме следните задачи: 

1. Проучване и анализиране на методическата литература по поставената 

от нас тема; 

2. Да установим общата физическа подготовка на учениците от 6-ти клас; 

3. Да анализираме и оценим въздействието на приложения от нас модел за 

начално обучение по волейбол за подобряване на физическата дееспособност на 

учениците от 6. Клас; 

4. Според направения от нас анализ на получените резултатите да се 

изведат съответни изводи, които да послужат като препоръки за практиката. 

Преобразуващият педагогически експеримент проведохме през учебната 

2018−2019 учебна година на територията на град Шумен. В настоящата 

разработка сравнихме общата физическа подготвеност на 112 ученици (момчета) 

от 6-ти клас от: II ОУ „д-р П. Берон“, СУ „П. Волов“, СУ „Йоан Екзарх“ и ППМГ 

„Нанчо Попович“, разпределени в контролна и експериментална група. 

Контролната група (КГ) работи по стандартнатата методика за обучение по 

волейбол,  а експеримнталната група (ЕГ) се обучава по разработен от нас модел 

за начално обучение по волейбол. Първото изследване се проведе в началото на 

6-ти клас преди учениците да започнат обучението си по волейбол, а второто 

изследване в края на учебната година. 

Общата физическа дееспособност на учениците диагностицирахме с 

тестова батерия, в която са позиционирани по-голямата част от тестовете по 

системата на “ЕВРОФИТ”. Съдържанието на теста сме предстваили в табл. 1. 

Общите кондиционни възможности до голяма степен предопределят 

подвижността на тялото, адаптивните възможности на организма и 

психофизическата готовност, която съдейства за развитието на общите 

координационни способности. Всичко това е в пряка и косвена зависимост с 

обучението и усъвършенстването на двигателните умения и двигателни навици 

във волейболната игра. 

Силовата и скоростно-силовата възможности на коремната и страничната 

мускулатура при учениците видимо бележи подобрение. В ЕГ подобрението и с 

13%, а в КГ съответно 4%. Вариативността за всички измервания се движи около 

22, 23%. И в двете групи получените разлики са придружени от висока 

доверителна вероятност. В изследванията на БАН за физическата дееспособност 

тестът „изправяния до седеж от тилен лег“ е въведен за първи път през 1992 г. ЕГ 

регистрира средна стойност, която е с 7,9 бр по-висока от тази, показана в 



579 

 

споменатото изследване. Тази констатация говори за една смислена и оптимална 

работа по отношение на подобряване на силовите възможности в тази възраст. 

 

Фиг. 1 

 

Взривната сила на долните крайници при учениците се оказа един от най-

консервативните показатели. Процентът на прираст за ЕГ е само 3%, а за КГ – 

1%. В ЕГ вариативността е по ниска, където Vег=13%, или групата е 

приблизително еднородна по този показател. В КГ тя е малко по-голяма – 

Vкг=20%. Според нас резултатите за силовата подготовка на краката не е 

задоволителна. Това се подкрепя и от факта, че в сравнение с националните 

изследвания стойността в ЕГ е с 3,4 см по-ниска. Явно е, че работата за 

подобряване на взривната сила на долните крайни има резерви и се нуждае от 

оптимизиране. 

 

Таблица 1. Статистически величини, характеризиращи ОФП и значимост на 

прирастите на 13 годишни момчета от КГ 
№ Показатели n Аv1 Av2 Разлика % на 

прираст 

t Pt% 

1 Изправяне от т. лег 55 19,27 20,2 0,93 4% 2,07 95,6% 

2 Скок дължина 55 158,4 159,9 1,5 1% 0,43 32,8% 

3 Р. Д. лява ръка 55 24,4 25,3 0,9 4% 1,93 86,8% 

4 Р.Д. дясна ръка 55 26,1 27,2 1,1 4% 1,55 87,2% 

5 Честота на почукв. 55 15,8 15 -0,8 -5% 3,24 99,8% 

6 Гъвкавост 55 19,93 21,6 1,67 8% 6,82 99,99% 

7 Фламинго 55 9,4 7,5 -1,9 -20% 5,05 99,99% 

8 Бягане с нар. 55 36,6 38,4 1,8 5% 1,9 94,8% 
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скорост 

9 Бягне 10x5м 55 20,58 20,11 -0,27 1% 1,9 93,6% 

10 Вис на висилка 55 19,5 20,5 1 5% 2,05 95,4% 

 

При сравнителния анализ с нормативните таблици на МОН за прием в 

спортните училища се повтаря почти същата закономерност както при 

ученичките. Средната стойност не намира място в оценъчната таблица, но пък 

някои от случаите отговарят на доста голям брой точки. Така например 

Хmaх=230 см, съответства на максималните 30 точки. 

 

Фиг. 2 

 

Резултатите от измерването на силата на сгъвачите на двете ръце ни дават 

основание да направим следните констатации и обобщения:  

- Регистрирани са подобрения и за двете групи, като за КГ то е с 4%, за ЕГ 

съответно за лява ръка 12%, за дясна ръка 16%. 

- Получените промени се подкрепят с достатъчно висока статистическа 

достоверност само в ЕГ. В КГ получените изменения вероятно се дължат на 

случайни причини или явления. 
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Фиг.3 

 

- Независимо от получения положителен прираст в сравнение с 

резултатите от националните изследвания през 1982 и 1992 г. отчитаме 

неблагоприятни, негативни разлики. Това ни дава основание да потвърдим 

обобщението, направено при анализа на резултатите на момичета, че се очертава 

тенденция към диспропорция между подобряващото се физическо развитие в 

резултат на акцелерационните процеси и задържащата се или влошаващата се 

физическа дееспособност. 

Честотата на движенията е една важна част от съдържанието на 

двигателното качество бързина. Тази качествена характеристика проверихме с 

теста „честота на почукване“. Качество, което общо взето е  едно от най-

консервативните. Изследваният показател ни дава информация за подвижността 

на нервните процеси, като способност на човека да извършва максимално 

количество движения за кратко време. Умението на човек да управлява своя 

двигателен темп предопределя в значителна степен успеха в много трудови и 

спортни дейности. 

Максималният двигателен темп в края на експеримента на момчетата и 

момичетата е почти еднакъв. Това се отнася с по-голяма сигурност за ЕГ. 

Разлика от 0,07 секунди според нас е незначителна. Получените разлики с 

отрицателен знак говорят за положителен прираст на показателя, защото 

посоката на нарастване, както сме посочи във втора глава е със знак минус. В 

тази връзка подобрението на качеството в ЕГ е 13%, или с 8% повече, отколкото 

в КГ. Получената разлика е с достоверност Pt=99,99%. Въз основа на направения 

анализ можем да обобщим, че изследваната възраст е в достатъчна степен 
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сензитивна за честотата на движенията, като това важи в по-голяма степен за 

момичетата, отколкото за момчетата. 

 

Таблица 2. Статистически величини, характеризиращи ОФП, и значимост на 

прираста на 13 годишни момчета от ЕГ 
№ Показатели N Аv1 Av2 Разлика 

d 

% на 

прираста 

t Pt% 

1 Изправяне от т. 

лег 

57 22,3 25,3 3 13% 5,73 99,99% 

2 Скок дължина 57 163,1 169,9 6,8 4% 1,5 86,3% 

3 Р. Д. лява ръка 57 20,1 22.5 2.4 12% 2.3 97,4% 

4 Р.Д. дясна ръка 57 20,6 23,8 3,2 16% 3,46 99,9% 

5 Честота на 

почукв. 

57 13,6 11,8 -1,8 -13% 5,1 99,99% 

6 Гъвкавост 57 21 23,8 2,8 13% 1,62 88,8% 

7 Фламинго 57 6 5,2 -0,8 -13% 1,84 92,9% 

8 Бягане с нар. с-ст 57 30,2 44,3 14,1 47% 4,83 99,99% 

9 Бягане 10x5м 57 19 18,6 -0,4 2% 1,08 71,6% 

10 Вис на висилка 57 19,2 24,6 5,4 28% 1,95 94,4% 

  

Подвижността в тазобедрените стави и гръбначния стълб при момчетата 

като количествен израз е със значително по-ниски стойности, отколкото при 

ученичките. В края на експеримента и в двете групи на учениците се получиха 

средни стойности по-ниски от 25 см. Това показва, че като средно ниво 

гъвкавостта при учениците е с отрицателен знак и анализът на динамиката на 

този показател в национален мащаб ни дава основание да отбележи че се 

наблюдава един задълбочаващ се регрес. През 10 години стойностите намаляват 

с около 5−6 см. При сравнение със стойностите от нашето изследване също се 

наблюдават негативни разлики, които говорят за относително от 

незадоволително ниво на този показател. Повод за оптимизъм до известна степен 

ни дава факта, че за ЕГ е регистрирано подобрението от 2,8 см или 13% прираст. 

Това подобрение обаче не е подкрепено от достатъчно висок процент на 

статистическа достоверност Pt=88,8%. Освен това този показател е на доста по-

ниско ниво, отколкото при момичетата. Това се отнася с еднаква сила за КГ и ЕГ 

в края на експеримента. В потвърждение на горното твърдение е и 

сравнителният анализ със стойностите в оценъчните таблици за прием в 

спортните училища. Там, за да се отчете поне една точка се изисква тестваните 

да достигнат поне нивото на пръстите си (0). Средната стойност за ЕГ е (-1,2 см). 

По отношение ва вариативността и двете групи ги определяме като силно 

нееднородни извадки. Горната граница на ранга е от порядъка на 23,24 см, което 

показва, че все пак в ЕГ има и случаи, които биха получили по горната таблица 

доста високи или максимални точкови оценки.  

 Равновесната усетливост като показател за нервно-психическата 

реактивност е особено показателна за способността на подрастващите да се 

ориентират в пространството и да запазват стабилността по време на решаване 

на двигателни задачи в различни двигателни ситуации. В изследваните групи 

прави впечатление, че и в двете извадки се наблюдават положителни промени, 
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като те са по-изразителни за КГ. Това обстоятелство според нас се обяснява с 

факт, че в ЕГ първоначалните стойности са сравнително доста по-ниски 

отколкото в КГ. По-ниската стойност съответства на по-добро ниво на 

показателя, тъй като посоката на нарастване за този показател е отрицателна. 

Вариативността е относително висока, като за ЕГ тя е около V=100%. Според нас 

равновесната устойчивост в тази възраст е в пряка зависимост от 

индивидуалните особености и темп на израстване на учениците. От друга страна 

трябва да отбележим, че това качество е на доста по-добро ниво при момичетата, 

отколкото при момчетата. Така например за учениците от ЕГ в края на 

изследването средната стойност е Av2eг=5,2, докато съответната стойност при 

ученичките от ЕГ на изхода Av2ег=3,6. Бързото израстване на момчетата в тази 

възраст явно е повлияло негативно върху нивото на равновесната усетливост. 

 Кардио-респираторните възможности на учениците от 6. клас се 

отличават с динамика, която е продиктувана от индивидуалните възможности. 

Независимо от това те са в пряка зависимост от редовните занимания по 

физическо възпитание и спорт, както и от системното изпълнение на физически 

упражнения. 

Броят на пробяганите отсечки в ЕГ бележи значително увеличение. То се 

изразява в прираст от 47%, което дава основание да предположим, че 

двигателното качество издръжливост се развива в правилната посока. Освен това 

този прогрес е илюстриран от висок процент на доверителна вероятност 

Pt=99,99%. Постиженията в края на експеримента съответстват на различни 

оценки от нормативната таблица по Т. Симеонова, публикувана в монографията 

„Контрол и оценка на техническата подготовка на учениците от 5.‒8. клас“. 

Средната стойност на КГ Avкг2=38,42 отговаря на оценка  „4“ по петобалната 

система, а за ЕГ тази оценка е „5“ (Avег2=44,3 пробягани отсечки).  Подобрение 

отчитаме и в КГ, но то вероятно се дължи на случайни явления, защото то не се 

подкрепя от висока статистическа достоверност ‒ Ptкг=94,8%. 

 

Фиг. 4 
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Малко по-различно стоят нещата при проследяването на динамиката на 

показателя за бързина и скоростна издръжливост, измерени с теста „Совалково 

пробягване на отсечки 10Х5 м“. Известно е, че тези качества се отличават със 

своята инертност. Това правило не прави изключение и за  двете извадки. 

Независимо от всичко това и в двете групи отчитаме, макар и малки, но 

положителни промени. Те са съответно за КГ 1%, а за ЕГ 2%. Съвсем разбираемо 

е, че и в двата случая процентът за достоверност е по-малък от 95%. Поради 

факта, че бързината, а от там и скоростната издръжливост са до голяма степен 

генетично предопределени, се налага стройна системна и последователна работа 

за развиване на тези качества, както и компенсирането им с останалите 

двигателни качества. 

Силата и силовата издръжливост на ръцете и раменния пояс е в пряка и 

голяма зависимост от индивидуалните особености на учениците, както и от 

различните темпове на развитие на техните антропометрични показатели. Както 

и при момичетата, извадките се характеризират с много голяма разнородност. 

Този извод се налага от стойностите на коефициента на вариация в края на 

експеримента, като той за КГ е Vкг=95,4%, а за ЕГ ‒ Vег=94,4%. Подобрението в 

ЕГ е с 5,4 секунди, което в процентно отношение отговаря на 28%. Аналогичните 

стойности за КГ са съответно 1 секунда, отговаряща на 5%. Минималните 

подобрения на времевите показатели по този тест не се подкрепят от достатъчно 

висока доверителна вероятност поради ниските стойност на Pt, които са по-

малки от 95%. 

Общите изводи, които можем да направим по отношение на общата 

физическа подготовка, са: 

1. Издръжливостта като качество, което не е претенциозно по отношение 

на генетичното обуславяне, при учениците от тази възраст сравнително лесно 

може да се подобри. Динамиката на спортните игри предполага, че наличие на 

режим на работа, с относително високи натоварвания по обем и интензивност, не 

е изключение, а в много случаи се явява и правило. Това изисква в урочната 

работа по “физическо възпитание и спорт” да се преследва не само разгръщане 

на аеробните възможности на детския организъм, но и преливащо да се работи за 

специалната издръжливост – скоростна и скоростно-силова при плавно 

увеличаваща се интензивност. 

2. Интензивното израстване на детския организъм е съпроводено от редица 

несъществени на пръв поглед нарушения на координацията. Препоръчително е в 

тази възраст при упражненията от спортните игри да се предвидят упражнения за 

усъвършенстване на вестибуларния и способността да се запазва равновесие. 

3. Ако не се работи целенасочено за бързината на локалните движения и 

гъвкавостта като цяло в тази възраст, трудно може да се разчита те да се 

подобрят от само себе си.  

4. Силата и силовата издръжливост на ръцете и раменния пояс, както и 

тези на трупа и коремната област, поради факта, че не участват активно в 

ежедневната двигателна дейност на децата, изискват специално внимание при 

организираните занимания в различните форми – урочни, извънурочни и 

извънучилищни.  
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Мая Ст. Скочева-Антонова  

 

THE INFORMATION TECHNOLOGY AS MEANS AND A METHOD 

FOR MASTERING THE ORAL GRAMMAR IN THE ELEMENTARY 

SCHOOL 

 

Maya St. Skocheva-Antonova 

 

 
АBSTRACT: The contemporary school (or “new school”) is quickly becoming more 

open to innovations and continually introduces and emphasizes interactive methods and modes 

of education in the educational institutions. Experience shows that students accept much more 

easily and with higher interest any non-standard form of teaching and learning. For its part, 

the modernization of the school environment clearly highlights the need to introduce new 

technologies in education. The introduction of informational technology for communication and 

for educational purposes requires and necessitates adequate preparation of the user for these 

technologies on daily basis for achieving maximum efficiency in the learning process. New 

educational technologies contribute to higher achievements of the student’s learning experience 

and overall education, enriching the language competencies of teachers, and the development 

of teaching methods with direct effect on the educational process. The ongoing improvement of 

the quality of education, educational innovation, and excellence are key priorities in the new 

school. 

KEYWORDS: IT (information technology), training, information tools, innovations. 

 
 

Как и защо компютрите започват да се използват в класните стаи? Кои са 

факторите, участващи в процесите на интеграция на технологии в училищата? В 

какви процеси на преподаване и учене се използват компютри в класната стая? 

Опитите да се отговори на тези въпроси водят до редица различни 

проучвания, които идентифицират използването на технологии в образованието 

и неговата роля в образователните иновационни процеси.   

Изучаването на български език в началното училище цели постигане на 

определено равнище на комуникативна компетентност чрез овладяване на 

знания, умения и отношения, формиращи езиковата компетентност, а именно 

овладяване книжовната норма на българския език, овладяване употребата на 

езиковите средства в различни комуникативни ситуации, овладяване на умения 

за изграждане и възприемане на текстове, функциониращи в комуникативната 

практика. 

Формирането на тези комуникативни компетентности е сложен процес, 

който се влияе не само от учебната дейност по български език, но и от други 

фактори – социолингвистични, културно-исторически, икономически. 

Езикът е средство за общуване и учениците изучават езиковите единици, 

категории и закономерности така, че да могат да се изразяват правилно, ясно, 
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точно и изразително, за да бъдат разбрани и да разбират другите, т.е. да могат 

пълноценно да общуват със средствата на езика. 

В системата от знания, за началния училищен период, са представени, в 

адаптиран вариант и обем, сведения за системата, строежа и функциите на 

българския език. Включена е обучаваща информация, която се предава на 

учениците, възприема се и се обработва от тях, за да се съхрани най-значимото 

от нея и да се осигури прилагането й в речевата практика. Лингвистичната 

информация е в областта на фонетиката; лексикологията (речниково значение на 

думата, многозначност, синоними, антоними); морфологията (части на речта, 

основни морфологични явления и категории); синтаксис (видове изречения по 

състав и по цел на изказване, синтаксис на простото изречение). Представени са 

и някои правописни, правоговорни и пунктуационни норми. Знанията 

непрекъснато се актуализират и се обогатяват от клас в клас, за да бъдат 

прилагани, когато е необходимо. 

Ето защо урокът по български език трябва да съдържа достатъчно 

възможности за изява на индивидуалните интереси на отделните ученици от 

класа и да осигурява условия за практическо прилагане на усвояваните 

теоретични знания.   „Методическата работа изисква учениците да се въведат в 

динамична и интензивна учебна дейност, подпомагаща формирането на 

комуникативни умения и навици, а теоретичните познания да се извеждат на 

основата на конкретни наблюдения, натрупан езиков и речеви опит и да служат 

за осмисляне на собствената речева дейност.“24 

Възможностите за използване на сложната езикова система се увеличават с 

усъвършенстването на сетивния опит на учениците. По колкото повече начини е 

възприето качество или свойство на предметите, толкова по-завършено е 

понятието. Информационните технологии са средство за такова възприемане. 

Чрез тях учениците усвояват езиковите правила, сложната структура на езика, 

обогатяват познавателната си култура, изразяват начина, по който възприемат 

света. 

Процесът на усвояване е най-ефективен, когато учениците се поставят в 

изследователска позиция спрямо езика. Учебният проблем, поднесен под 

формата на въпрос или задача, трябва да бъде така формулиран, че учениците да 

се досещат за възможното решение, но и да осъзнават недостатъчността на 

знанията си за правилното решаване. Учителят ръководи и организира, чрез 

система от въпроси, цялата дейност, докато се обосноват изводите. Желателно е 

всеки ученик да има възможност да избере задачата, която ще изпълни; да 

прецени дали ще работи в група или индивидуално, или в екип, сформиран на 

базата на общи интереси.  

Провежданите от учениците „изследвания” носят силен мотивационен 

заряд за учебно-познавателната дейност. Те пробуждат потребността им от 

лингвистично и речево знание. Познанията, добити по пътя на самостоятелната 

изследователска дейност, са трайни и с реален за учениците смисъл.  

 „Целта на обучението е придобитите и усвоени знания на всички 

ученици да притежават следните качества: 

                                                           
24 Танкова Р., Власева, Т., Обучението по български език и литература. Пловдив, 2000. с. 
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- Пълнотата – знанията, които учениците усвояват в процеса на обучение, 

се определят от количеството знания за изучавания обект (упражнения за езиков 

разбор във всичките му разновидности); 

- Дълбочина на знанията – предполага учениците да осъзнават връзката 

между ситуацията на общуване и подбора на езиковите средства; 

- Оперативност – определя се от броя на начините, които учениците 

откриват, за да приложат знанията си за кое да е езиково явление (използват се 

вариативни ситуации за прилагане на теоретичните знания); 

- Гъвкавост – това качество се свързва с бързината, с която учениците 

намират начин да приложат знанията си в изменена ситуация (самостоятелни 

задачи, обмисляне на начин за решаване на речева задача);  

- Едно от най-важните изисквания към знанията е те да бъдат осъзнати. 

Осъзнатостта е и крайният резултат от усвояването. На този етап учениците 

разбират закономерните връзки между единиците на езиковата система и умеят 

да открояват съществените от несъществените връзки (използват се задачи за 

прегрупиране и преобразуване на езиковия материал)25.” 

Непринуденото усвояване на абстрактната езикова информация чрез 

използването на ИКТ улеснява възприемането и осмислянето на езиковите 

понятия от учениците. 

Проучванията разкриват и редица фактори, които влияят върху решенията 

на учителите да използват ИКТ в класната стая: достъп до ресурси; качество на 

софтуера и хардуера, лекота на използване. Използването на интерактивните 

методи са необходимо средство за обучението. Нагледното обучение е достъпно 

и лесно. Учителят решава в коя учебна ситуация от урока и в какъв вид урок да 

използва даден методически похват, как и кога да приложи новите методи и 

средства в обучението в съответствие с интересите и потребностите на 

учениците, равнището на езиковото им развитие и целите на урока. В това се 

изразява и педагогическото и методическо творчество на учителя – да подбере 

подходящи методи и форми за работа и в подхода му да се открояват различни 

варианти, така че да се осигури възможност за разгръщане самостоятелността на 

учениците и да се насърчават творческите им прояви. 

ИКТ в началното училище целят приобщаване на децата към 

компютърната култура, където компютърът се разглежда не само като 

инструмент, а като интелектуално предизвикателство. Обучението на малките 

ученици (1.–4. клас) с помощта на ИТ предлага една нова нетрадиционна среда, 

която провокира знанията, уменията, интересите и въображението им с богатите 

възможности за разнообразни дейности, които предлага компютърът. 

Информационните технологии са новото предизвикателство за 

образованието. Това е наложено от новите образователни приоритети, свързани с 

интегриране на ИКТ. 

Новите технологии намират конкретен израз чрез приложението на 

различни видове игри, методически похвати и форми, и чрез поставянето на 

конкретни познавателни задачи в процеса на възприемане и осмисляне на 

лингвистичната информация от учениците в начална училищна възраст. 

                                                           
25 Кръстев, Б., Стефанова, С. Методика на обучението по български език. В. Търново, 

2000. с. 147-148 
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Използването им разнообразява урока и го прави по-атрактивен; дава ново 

измерение на поднасяне и възприемане на материала, в което участват повече 

сетива, т.е. използва се мулти-сензорен подход на преподаване и учене; 

осъществява се  права и обратна връзка с учениците чрез разнообразни задачи, 

съобразени с целите на урока. 

ИКТ приложени в учебния процес завладяват емоционално учениците, 

които стигат до познанието като търсят, пресъздават и опитват. 

Чрез тях децата неусетно и с лекота усвояват важен за тази възрастова 

група материал. Чрез интегрирането им в учебния процес се развива формална 

логика, мисленето, съобразителността, наблюдателността, бързината на 

реакциите, търпение за постигане на конкретна цел и умение за избор на най-

оптималното решение при поставена конкретна цел.  

Непринуденото усвояване на абстрактната езикова информация чрез 

използването на ИКТ улеснява възприемането и осмислянето на езиковите 

понятия и мотивира учениците за изпълнението им. 

Използването им  придава на обучението по-жив и по-привлекателен 

характер. Те изпълняват важни педагогически функции особено когато са 

подходящо включени в цялостния учебно-възпитателен процес. В обучението 

най- често се използват:  

-  Power Point – използва се с успех в съвременното обучение за създаване 

на мултимедийни материали; 

- Интерактивни бели дъски; 

- LearningApps.org – е подходящо приложение за учебния процес с 

помощта на интерактивни модули; 

- Работа с електронен учебник с цел подобряване на обучението. 

Съдържанието на електронните учебници са компютърни продукти за обучение, 

проверка и оценка на знанията и уменията на учениците; 

- Microsoft Word; 

- QR кодове. 

Подготовката на отделните уроци от позицията на интегриране на ИКТ в 

обучението по БЕЛ е свързана с много старателно преосмисляне на всеки 

отделен детайл и гъвкаво ориентиране на съвместната дейност с учениците и 

поставянето на индивидуални задачи. За да се използват пълноценно 

възможностите на тази среда, тя трябва да се вписва в предвиденото 

образователно съдържание и да е съобразена с принципите за подбор на 

образователното съдържание : интегративно ситуативен, тематично-

спираловиден, принцип за научност и адаптивност на образователното 

съдържание, принцип за индивидуализиране на образователните цели. 

Важен аспект на използването на ИКТ в обучението по БЕ са 

текстообработващите програми. Microsoft Word е една от най-разпространените 

използвани програми в училищата. Чрез текстообработката учениците, които 

иначе са слаби в писането и проявяват слаб интерес към него, повишават своето 

самочувствие, ангажираност и постоянство в ученето. Тази технология може да 

се използва за развитие на комуникативните способности, включително за 

творческо писане чрез създаването на проекти, училищно списание и др.. 

Използването на текстообработката води и до усъвършенстване на 

възможностите на ученика за правилна композиция на текста. Работата става по-
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прегледна и подредена. Също така учениците посочват за мотивираща 

възможността за проверяване на правописни грешки на текстообработващите 

програми. Квалифицираните начални учители са ключов фактор за ефективното 

използване на ИКТ за подобряване на преподаването и ученето по БЕЛ. 

Използването на Power Point за презентиране на информацията осигурява 

непрекъснат зрителен контакт с учениците. Чрез схеми и таблици се подкрепя 

словесната идея, представена от учителя. Слайдовете за урока се подготвят 

предварително, но има и интерактивни слайдове, съдържащи въпроси, празни 

полета, клетки, редове, таблици за попълване, схеми. Създаването на слайдовете 

с помощта на компютър ги прави висококачествени по отношение на табличното 

изпълнение, шрифтовете и динамичното представяне на информацията. 

Демонстрираният върху голям екран урок във вид на текст и графична 

информация многократно повишава дидактичните способности на урока. 

Компютърната презентация успешно заменя обичайните нагледни пособия 

(карти, илюстрации) и традиционните средства като предоставя нови 

възможности за извеждане на образованието на по-висококачествено ниво, 

отговарящо на днешните потребности. У учениците се формират умения за 

работа в екип, чувство за отговорност и самодисциплина, умение за вземане на 

решения, инициативност, творчество. Те са мотивирани и отговарят за 

качеството на знанията и уменията по български език и за резултатите от тях. 

ИКТ осигуряват възможност за качествена тестова проверка при която 

учениците правят самооценка на работата си и на равнището на усвоените 

знания и умения. 

В “Проектиране и изработване на материали за преподаване и учене“ доц. 

Румяна Пейчева посочва педагогическите функции на използването на 

компютрите в класната стая. “ 1. Преподаването не облагодетелства само група 

ученици, които имат афинитет към слухово възприятие на информацията. 2. 

Ученето става по-интересно и емоционално. 3. Подпомага се разбирането и 

помненето. 4. Мотивацията се засилва. 5. Съдържанието се представя 

многоаспектно, по-пълно и по-достоверно. 6. Абстрактните понятия и теории се 

конкретизират и визуализират. 7. Провокира се мисленето и въображението. 8. 

Стимулират се асоциативни връзки и отношения.  

Ползата от използването на компютъра в обучението по роден език е не 

само в това, че учениците могат да изпълняват по-голямо количество домашна 

работа за по-кратък период от време, но и в това, че самите упражнения стават 

по-интересни и така се изграждат навици за писане на домашна работа, без която 

обучението по език е невъзможно. Компютърът е безкрайно търпелив и способен 

многократно да повтаря едни и същи действия, така ученикът има възможност в 

процеса на работа да опитва различни варианти на решения и да се учи по 

метода проба – грешка, да експериментира. Въпреки съществуващото схващане, 

че компютрите не помагат, а даже и че вредят на комуникативната култура, 

тяхното използване в обучението под ръководството на учителя значително 

подобрява правописа, комуникативните умения, обогатява речника и подпомага 

правоговора. От друга страна, чрез неизчерпаемите ресурси на глобалната 

мрежа, на компютърната система и софтуерните продукти учебният процес е по-

интересен и приятен за учениците.  
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ИКТ обогатяват общуването в процеса на обучение, “но използването им 

следва да бъде добре обмислено и целенасочено и да се преценява доколко те 

могат да допринесат за осъществяване на междуличностно общуване, както и 

потенциалната им възможност да предизвикат процес на учене, защото 

възможностите на ИКТ да провокират появата на процес на учене е много по- 

голяма , когато биват използвани като посредник в педагогическото общуване, 

отколкото сами по себе си от ученика”. 

Наблюденията ми над учениците от трети клас и техните резултати, 

показани в процеса на обучение,  потвърди положителното въздействие на ИКТ 

върху развитието на речта на учениците – устна и писмена. Увеличи се 

активният им запас от думи, разбират  основното им значение, повиши се 

умението им за правилен подбор и вярната им подредба. В тази връзка 

комплексът от упражнения с тренировъчен, логически и творчески характер 

доказва своя продуктивен характер.  

Чрез ИКТ децата неусетно и с лекота усвояват важен за тази възрастова 

група материал. Те развиват формалната логика, мисленето, съобразителността, 

наблюдателността, бързина на реакциите, търпение за постигане на конкретна 

цел и умение за избор на най-оптималното решение при поставена конкретна 

цел. Използването на ИКТ  в учебния процес спомага за постигане на следните 

учебни цели: учениците получават възможност за самостоятелна работа; 

стимулират развитието на общи когнитивни способности. Когато се използват 

като мост към предстоящия материал те поддържат интереса, стимулират 

учениците. Формират емоционално-познавателното отношение, което ангажира 

децата в извеждането на смислово начало.   

С приложението на ИКТ се постига по-голям образователен и 

възпитателен ефект, изразяващ се в: 

1.По-пълно осмисляне и трайно усвояване на знанията; 

2.Създаване на траен интерес по учебния предмет; 

3.Включване на учениците в активна мисловна дейност; 

4.Повишаване общоинтелектуалното, емоционалното, волевото и 

психическото развитие на учениците; 

5.Развитие на творческото мислене и способности на учениците; 

6.Постепенно придобиване на умения за работа в екип. 

Получените в клас знания се преговарят непринудено и по нестандартен 

начин, чрез разнообразни средства – текстове, рисунки, анимация, звук. Така се 

излиза от областта на един отделен учебен предмет и се осъществяват по-

резултатни междупредметни връзки. 

Въпреки безспорните предимства на ИКТ като помощник на учителя, те 

само допълват, усилват и обогатяват някои основни негови функции, но не могат 

да го изместят от ролята му на ръководител и организатор на учебно-

възпитателния процес.  

Предстои да се търсят нови пътища за успешното съчетаване на ИКТ с 

останалите методи, форми и средства на обучение, без да се увеличава 

необходимото време и натовареността на учениците. Да се обогати технологията 

на обучение с разнообразни методи, с оглед да се осигури възможност за изява и 

реализация на всички ученици. 
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Има много програми и методи за обучение, така че достатъчно е силно 

желание, амбиция и воля, за да могат учениците да овладеят граматически 

правилната реч. 

„Убеден съм, че тази дейност формира по-съвършени хора, ако е 

богата, сложна и последователна…26” (Брунер Дж.) 
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ABSTRACT: This article points out the special characteristics of the new chords, used in 

Avant-guard piano music and their differences from the Functional Harmony rules and 

principals. It discusses the different types of technical, psychological and aesthetical 

approaches, used by the Avant-guard composers and their effect on the interpretation. 
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Едновременното звучене на няколко тона е често срещано явление в 

клавирните произведения. Бихме казали, че това е един от специалните ефекти 

на пианото. Кралят на инструментите, както често го наричаме, притежава 

богати технически възможности и една от тях е, че дава възможност на 

изпълнителя да изсвири много тонове едновременно, благодарение на 

клавишната техника на звукоизвличане. Обикновено звукосъчетание от три или 

повече тона се нарича акорд. Музикалният термин „акорд“ е до голяма степен 

обвързан с определени стилове и епохи в музиката. Класическата хармония  

определя акорда като съзвучие от три или повече различни тона, които са или 

могат да бъдат подредени по терци. Функционалната натовареност, която 

терминът е получил, го свързва много тясно с тоналността и тоналната хармония, 

което го прави неудобен за прилагане при анализиране на атонална музика. 

Звукосъчетанията в нея нямат терцов строеж, поради което ще използваме 

понятието ''вертикал'', което се базира на особеностите на нотописа – нотите, 

които трябва да се изсвирят едновременно, се изписват вертикално. Друга 

причина за използването на термина „вертикал“ е, че в него се включват и 

звукосъчетанията от два различни тона, които в класическата хармония не се 

включват в понятието „акорд“, а се наричат „интервали“. 

Авангардната музика е атонална музика – музика, която не се базира на 

законите на тоналността и функционалната хармония. Това прави съвсем ясно, 

че тук няма акорди с тоническа, субдоминантова или доминантова функция 

например, които се явяват в определен ред и до голяма степен определят 

развитието на музикалното произведение. Това явление повдига въпроси като: 

каква е функцията на вертикалните звукосъчетания в авангардната музика, каква 

е тяхната роля за развитието на формата, по какво те се различават от акордите 

на предшестващата музика? 

За да изясним тези въпроси, трябва най-напред да изясним с каква нова 

композиционна техника е заменена тоналната система. Би могло да се забележи, 
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че основно влияние върху вертикала в авангардните композиции имат: 

дванадесеттоновата система, сериалната композиционна техника и 

сонористиката.  

Дванадесет-оновата техника заменя тоналността със серия от 12 различни 

музикални тона на хроматичната гама, които композиторът подрежда в 

определена последователност и развива цялото произведение от тази редица. 

Нейният създател Арнолд Шьонберг желае да даде рационална композиционна 

система  на атоналната музика, тъй като изповядва принципа, че „Без 

организация музиката би била безформена маса…“ [4, с. 1).].Той прилага строги 

правила за използването на дванадесетте тона, които трябва да са абсолютно 

равнопоставени, като: нито един от тоновете не може да се повтори преди да са 

се явили всички останали и никой тон не може да бъде удвояван. Арнолд 

Шьонберг нарича своята нова композиционна система “Метод за композиране с 

12 тона, които са свързани единствено един с друг” [5, с107]. Този метод дава 

съвсем друг звуков материал на многозвучията, както и различна текстура. 

Равноправието на всичките 12 тона на хроматичната гама премахва делението на 

основни и второстепенни тонове, отпадат деленията на интервалите на 

дисонанси и консонанси, тежненията и разрешенията. Тук всеки тон е еднакво 

важен и всеки интервал – еманципиран. Друга особеност на този композиционен 

метод е, че той би могъл да бъде наречен полифоничен, тъй като тук законите на 

хоризонтала доминират над тези на вертикала, т.е. много често звукосъчетанията 

не са замислени като такива, а са резултат от съчетанието на отделните гласови 

линии. Тази система не разчита на функционалната принадлежност на вертикала 

като основна движеща сила във формообразуването, което прави композициите 

коренно различни от тоналните творби.  

Сериализмът е създаден от Антон Веберн, ученик и съратник на Шьонберг, 

който разширява законите на дванадесеттоновия композиционен метод до 

всички параметри на музикалния звук, което практически ги прави още по-

строги, но не принципно различни. 

Съществена роля в оформянето на новото звучене и новата роля на 

вертикала в авангардната музика също така играе едно ново течение в музиката 

на ХХ век, наречено Сонористика. Терминът е базиран на латинската дума 

sonore, означаваща звуча. Авангардните композитори на ХХ век забелязват, че от 

четирите качества на звука: височина, трайност, сила и тембър, тембърът е бил 

най-пренебрегван в предшестващите епохи. Тембърът – това е красотата на 

звука; „цвета“ на музикалния тон, специфичните особеностите на звуковете, 

което ги прави различни един от друг. В музиката от по-стари времена 

използването на тембъра се е ограничавало основно до определянето на 

инструмента на изпълнение. Например: Пиеса за пиано, за флейта, за цигулка и 

пиано, за оркестър и т.н. Вниманието към тембровата окраска на звука се 

разраства още в края на ХIX век чрез музикалното творчество на 

импресионистите. Големи са заслугите на Дебюси и Равел в тази насока, както и 

на Мусоргски, Римски-Корсаков, по-късно – Барток. Създателите на новата 

музика продължават своя демократизиращ процес. След еманципацията на всеки 

отделен тон, интервал и съзвучие, те еманципират и тембъра. Новата музика не 

признава разделянето на тоновите качества на основни и второстепенни, тя 

преоткрива тембъра. Детайлите на звучността, нюансите на музикалния тон, 
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неразкритата дотогава красота на звучене, специфичността и уникалността на 

различните звукове  са много интересни и вълнуващи за композиторите 

новатори. Те експериментират с неизползваните звукови качества на 

музикалните инструменти, създават нови и напълно непознати дотогава тембри 

чрез електронните инструменти и дават на тембъра решаваща формообразуваща 

роля в своята музика. В авангардната музика, тръгвайки от Арнолд Шьонберг и 

Антон Веберн, вече говорим за темброва драматургия, тембров контраст, 

монотемброви и политемброви звукове и звукосъчетания. „Тук вече можем да 

говорим за създаването и използването на една нова цялостна система от 

темброви отношения, която има своите собствени двигатели на развитието като 

например: стремеж към разграничаване или стремеж към сливане на тембрите, 

стремеж към обединение или стремеж към самостоятелност, стремеж към 

конфликт или стремеж към разрешение на конфликта, върви се към 

контрапунктична трактовка на тембрите, изразяващи се в явления като темброва 

имитация, темброво противосложение и т.н.“ [2, с109–110].  

Този факт обосновава друг вид звукосъчетания в авангардната музика, 

чиято роля е пряко свързана именно с тембровите им качества: различни звукове, 

обединени в едно и създаващи един нов, нечуван преди това музикален тон, 

роден от комбинирането на съставляващите го такива. Тяхната функция е много 

различна от ролята на акордите в предхождащата музика, защото те рядко 

изпълняват ролята на акомпанимент, украсяващ и подпомагащ мелодичната 

линия, а представляват самостоятелни звукови единици. Ценността на 

звукосъчетанието се определя по цветовата му звучност, по “акустичното му 

богатство” / 3, с. 9/. Променя се не само ценностният, но и естетическият 

критерий в музиката. Лютославски създава своята концепция  за “чистия звук” и 

издига в култ “естетическата красота на звуковата материя, нейната 

първосъздадена красота” /1, с. 271/. 

Този вид вертикални звукосъчетания в авангардните творби са по-скоро 

част от линеара; те са един звук от хоризонтала, който обаче е по-сложен, 

многослоен, комплексен, съчетаващ разнородни музикални тонове, които чрез 

едновременното си прозвучаване създават един нов и различен звук; те 

представляват един нестандартен и необичаен музикален тон; един нов тембър, 

изграден от съчетанието на всеки един съставляващите го. 

Анализирането на вертикала на авангарда е нелека задача. Както вече бе 

споменато, тук няма тоника, субдоминанта или доминанта, тук няма автентична, 

плагална или лъжлива каденца – няма никакви схеми, обичайни 

последователности или установени правила на строежа. Истината е, че 

звукосъчетанията в авангардната музика са уникални и неповторими – точно 

такива, каквито авторите им са искали да бъдат, защото в самия замисъл за 

създаването на тази революционна музика е било старанието на композиторите 

новатори да сътворят уникални композиции, които са коренно различни от 

всичко, създадено преди тях; да не повторят нищо, което вече е било казано; да 

не следват нито едно правило, което те самите не са създали и да не използват 

нито едно композиционно средство, което е било вече експлоатирано в музиката 

на предшествениците им. Много амбициозна цел - блестящо замислена, 

рационално структурирана и успешно реализирана. 
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В светлината на гореизложеното, най-подходящият начин за анализирането 

на вертикалите в клавирната авангардна музика би бил: да направим това от 

гледна точка на изпълнителя. 

Изпълнението на клавирните вертикали в авангардната музика на ХХ век е 

сериозна психо-техническа задача за пианиста интерпретатор. В този смисъл 

бихме обърнали внимание върху три основни вида звукосъчетания, които са 

класифицирани изключително от гледна точка на изпълнението им, които 

условно ще наречем: тесни вертикали, широки вертикали и клъстери. 

Тесните вертикали наричаме съчетанията от два или повече звука, които са 

разположени много близо един до друг. Те могат да обхващат само бели, само 

черни или, много често – и бели и черни клавиши. Тъй като едновременната 

атака на съответстващите им клавиши е изключително важна, предвид факта, че 

те представляват един звук и дори много малка разлика във времето при 

прозвучаването им би развалило този ефект, от решаващо значение тук е 

пръстовката и позицията на ръката. За разлика от класическата позиция на 

ръката на пианиста (със закръглена длан и пръсти, както и натискане на 

клавишите с върха на пръстите), тук бихме определили като по-ефективен 

методът на свирене с възглавничките на пръстите, вместо с върха им, като с това 

целим изравняването на различните по дължина и структура пръсти, за да 

осъществим едновременна атака на всички включени тонове. Също така е 

необходимо „пръстите да се „изравнят“ във въздуха, преди да се достигне 

клавиатурата“ [2, с.151], което помага да се осъществи едновременната атака.  

Широки вертикали  наричаме онези звукосъчетания, които са разположени 

на по-голяма площ от клавиатурата. За разлика от класическите акорди, които 

обикновено са с диапазон – октава, в 12-тоновата музика октавата е забранен 

интервал, тъй като се счита за удвояване на тона, което не е разрешено, поради 

това че му дава известен приоритет пред останалите и се нарушава 

равнопоставеността на всички музикални звукове. Широките звукосъчетания 

често стават предпоставка за включване на автоматизираните механизми на 

всеки обучен пианист за свирене на октави и поради това се налага нова психо-

физическа настройка на изпълнителя. При широкия вертикал важат всички 

проблеми, които споменахме за тесния: едновременна атака  с предварително 

фиксирана позиция на ръката с изравнени пръсти, които много често свирят с 

възглавничките, вместо с върховете. 

Клъстерите са „короната“ на авангардните изобретения и новаторство по 

отношение на вертикала. „Гроздовете“ от звуци са съвсем ново явление в 

световната музикална история и заслужават специално внимание – и от 

теоретична, и от изпълнителска гледна точка. „Те изискват най-необичайни 

средства за техническото си осъществяване, в сравнение с другите видове 

вертикали и включват в активна работа не само пръстите, но и цялата длан, китка 

и лакът“ [2, с.153]. Този „букет“ от звуци е едно от най-красивите явления в 

новата музика.  
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*	mit	Faust	

*	con	pugno	

 
Прокофиев, Шеста соната опус 82 – първият клъстер с юмрук в клавирната 

литература 

 

Вероятно в цялата музикална литература, написана до днес, не бихме 

могли да намерим два еднакви клъстера, но все пак има някои изпълнителски 

особености, по които бихме могли да ги обособим в групи. „Въпреки 

неизброимите им прояви, бихме желали да споменем най-типичните: 

1. Клъстери, изискващи изсвирване с върха на пръстите;  

2. Клъстери, които се изпълняват с длан и дългата част на пръстите в 

нормална позиция на ръката спрямо клавишите;  

3. Клъстери, изискващи натискане с длан и пръсти в странично положение 

на ръката;  

4. Клъстери, които се нуждаят от изсвирването им с две ръце, едната върху 

бели, другата върху черни клавиши в странично разположение на ръката спрямо 

клавиатурата;  

5. Клъстери, които се свирят с цяла ръка – от пръсти до лакът върху бели и 

черни клавиши;  

6. Клъстери с 2 ръце, обхващащи различна част от вертикала;  

7. Клъстери, които се свирят със свити в юмрук пръсти;  

8. Беззвучни клъстери с лакът, заемащи голяма площ от клавиатурата;  

9. Беззвучни клъстери с пръсти или пръсти и длан, заемащи по-малки 

клавиатурни пространства. 

Освен това всички клъстери от гореизброените видове, могат да бъдат с 

указан звуков диапазон или да не са точно фиксирани“ [2, с.153–154]. 
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Карлхайн Щокхаузен – графична нотация, съдържаща клъстери с 

приблизително фиксирана височина 

 

Изпълнителските проблеми засягат отново едновременната атака, избора 

на позиция на ръката и  фиксацията й във въздуха. При свиренето на клъстери се 

налага да излезем напълно от правилата на класическия пианизъм. Така 

например клъстерите в много случаи изискват странично положение на ръката, 

което според ширината на вертикала може да обхваща пръсти, длан, китка, а при 

по-големите – и лакът. Специален технически проблем представлява свиренето 

на клъстери в тиха динамика, тъй като поради механичните особености на 

клавишите, това прави по-трудно осъществяването на едновременната атака. 

Освен това тук съществува и психологически механизъм – събирането на много 

тонове в един вертикал влияе на психологическата нагласа на изпълнителя като 

го настройва към нагласа за конфликтност и по-силни динамики. В музикалната 

литература обаче срещаме клъстери, изпълняващи различна смислова роля и 

много често те трябва да звучат тихо и нежно, което изисква по-голямо внимание 

и по-високо техническо владеене на новите интерпретационни средства. 

*	mit	Faust	

*	con	pugno	

 
Педерецки “Строфи” – клъстери с юмрук 
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Клавирният вертикал на авангарда е едно ново и интересно явление, 

коренно различаващо се от всички изразни средства от предходната музика, 

което заслужава сериозно научно внимание по отношение на структурата, 

текстурата, ролята във формообразуването и изразните характеристики, с които е 

натоварен. Поради уникалността на авангардните звукосъчетания, от пианиста 

изпълнител се изисква както сериозно техническо изработване на 

интерпретацията на всяко отделно произведение, така и уникален подход към 

всяко едно от тези явления. 
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SOCIO-PEDAGOGICAL ACTIVITY FOR CRIME PREVENTION 

IN MINORS AND MINORS 

 

Melin R. Osman 
 

 
ABSTRACT: The prevention of juvenile delinquency includes all qualitative and 

quantitative measures that aim to reduce or contribute to the reduction of these manifestations 

by preventing them, as well as through policies and actions aimed at limiting criminogenic 

factors and the causes of deviant behavior. 

 

KEYWORDS: Socio - pedagogical activity for crime prevention in minors 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Превенцията на противообществените прояви на непълнолетните включва 

всички качествени и количествени мерки. Тяхната цел е да намалят или да 

допринесат за намаляване на тези прояви чрез предотвратяването им.  Най- често 

използвани са политики  и действия, насочени към ограничаване на 

криминогенните фактори, и на причините за девиантното поведение. 

Превенцията съчетава действията на публичната власт, на компетентните органи, 

на съдебната власт, на органите за местно самоуправление и на създадените от 

тях специализирани асоциации, на частния сектор, на неправителствените 

организации, на академичните среди и на гражданството.  Дейността им намира  

подкрепа от средствата за масова информация [4, стр.3]. 

В основата на противодействието на асоциалните прояви на малолетните и 

непълнолетните е превенцията. Тя е процес, чиято цел е да се неутрализират 

факторите, които водят до асоциални прояви, да се ангажират децата в 

общественополезна дейност. Усилията са насочени към формиране на хуманно 

отношение към обществото и хората, за да се изгради позитивна некриминогенна 

нагласа.  

Превантивната дейност е съвкупност от комплексни, свързани помежду си, 

мерки. Те се осъществяват от държавни органи, институции, неправителствени 

организации и граждани.Успешната превенция на асоциалните прояви на 

малолетните и непълнолетните изисква по-голяма чувствителност на обществото 

към този проблем. Необходимо е уважение и подкрепа на личността на детето от 

ранно детство. Детето трябва да се възприема не само като обект на 

ресоциализация и контрол, а и като субект на права и партньор [6, стр.1]. 

Правилната организация и управление на превантивната работа, 

целенасочената и системната дейност на държавните органи и 
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неправителствените организации са от първостепенно значение за резултатна 

превенция.  

Цялостният подход към профилактиката на асоциалните прояви и 

престъпления сред малолетните и непълнолетните предполага ясно формулиране 

на основните цели, средствата и  методите трябва да се конкретизират, а също и 

очакваните резултати в тяхната взаимовръзка и обусловеност.  

Изходните позиции в тази насока са свързани със: задълбочено изучаване 

на личностните особености на децата с асоциално поведение, на социалната им 

среда, факторите, мотивите за извършването на правонарушение, на системата от 

форми и средства за профилактична работа. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1.Превенция и корекционна работа 

В научните изследвания съществуват различни класификации, базиращи се 

на  определени критерии за оценка. Полският криминолог А. Круковски разделя 

превенцията на два вида. Първият вид е предделиктна ‒ целеяща да не се 

допусне извършването на престъпления от лица, които досега не са извършвали 

престъпления. Вторият вид е постделиктна – обхващаща действията, насочени 

към предотвратяване на повторно извършване на престъпление от дадено лице. 

Малко по-различна по критерии, но не и по съдържание, дефениция на 

понятието превантивна дейност дава Ц. Чапов. Първият вид е въздържаща 

/задържаща/ ‒ изразяваща се в отстраняване на обстоятелствата, 

благоприятстващи извършването на деянието, които обществото не приема чрез 

препятстване приемането на решение за извършване на такива деяния и 

евентуалното препятстване на тяхната реализация. Вторият вид е 

предупреждаваща – насочена към потискане и отстраняване на установените 

криминогенни фактори и симптоматична. Тя се изразява в прилагането на 

възпитателна интервенция спрямо лица, показващи начални симптоми на 

социална деформация [8, стр. 7]. 

В. Каракашев свързва превенцията на престъпността или превантивната 

дейност с “разработването и осъществяването на комплекс от мероприятия за 

разкриване и отстраняване на причините и условията на престъпността като 

социално явление и на нейните проявни форми, включително за възпитаване на 

гражданите в дух на спазване на законността”. 

Според специалисти [4, стр.4] при превенцията и корекционната работа 

трябва да се вземат под внимание: 

- способността за решаване на проблемите ‒ непълнолетните 

правонарушители твърде често избягват дефинирането на проблемите си или 

прехвърлят вината за тях върху другите, смятат, че решенията не зависят от тях и 

не виждат повече от един начин за действие в дадена ситуация; 

- осъзнаване на последиците ‒ особено важно за превенцията е да се 

разбере дали непълнолетният осъзнава връзката между собственото поведение и 

резултата; 

- целите на противообщественото поведение: оценява има ли 

непълнолетният цели в близък и в по-далечен житейски план, защото при 

непълнолетните правонарушители най-често целите липсват.   
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- като причина за противоправно поведение редица специалисти посочват 

системата от ценности, негативизмът, омразата и насилието водят до социална 

дезангажираност, липса на отговорност и неглижиране правата на другите, а 

подозрителността, недоверието, дискриминационните модели на поведение са 

белези за проблеми при превенцията. 

2. Социално – педагогическа дейност за превенция на престъпност при 

малолетни и непълнолетни деца 

Училището: След семейството, училището е следващият по значение 

социален фактор, който оказва значително влияние върху интелектуалното, 

социалното и характеровото развитие на децата. Негативните 

предпоставки,съдържащи се в училищната среда, са от различен характер и в 

значителна степен зависят от същността на техните носители, силата на 

въздействие и обхвата на обектите на това въздействие [8, стр. 76 ‒ 79]. 

Смяната на една училищна среда с друга оказва непосредствено влияние 

върху поведението и успеха на “новия” ученик. Периодът на адаптиране към 

новите учители, новия класен ръководител, новите съученици и към 

неформалните лидери в класа може да бъде по- дълъг или по- къс по време в 

зависимост от подхода и от трите страни: нов ученик ‒ съученици ‒ учители. 

Възможни са различни варианти на поведенческа реакция. Единият 

вариант включва случаите, при които предишната роля на новодошлия е била в 

някаква степен лидерстваща и той се стреми и в новия клас да си извоюва същата 

или подобна позиция. Отказът на заварените лидери или на някой от тях да 

сподели или преотстъпи ръководните си функции на “новия” ученик, може да 

предизвика непосредствено или постепенно развитие на процес на отхвърляне от 

организма на класа чрез пасивни или активни противодействия.  

Вторият вариант е свързан с адаптирането на новодошлия в класния 

колектив без претенции за място във вътреколективната йерархия. 

Подигравателно- предизвикателното поведение от страна на такива ученици 

потиска още повече личността на новия или провокира защитната му реакция, 

изразяваща се чрез физическо или друго противодействие.  

Третият вариант е свързан с допусканите грешки от страна на учител или 

класен ръководител в представянето и по- нататъшното си лично отношение към 

новодошлия ученик. Разгласяването на засягаща достойнството на “новия” 

информация във връзка с миналото му поведение и положение в предишното 

учебно заведение предизвиква непреодолими трудности в адаптирането му към 

новата училищна среда. Често такива ученици започват да бягат, да водят свои 

приятели от предишното училище, за да заплашват учители и ученици от новото 

училище [8, стр.12]. 

Постъпването в елитно училище съдържа в себе си няколко латентни 

възможности за появата на девиации в поведението на отделни ученици. Една от 

тях е възможността деца, постъпили в такова училище, да попаднат в 

конфликтна ситуация, когато критериите според които те са заели място в 

училището, са различни от конкурсните и следва изолиране от класния колектив. 

Друга възможност за девиация в поведението съществува, когато тайната 

на нерегламентираното постъпване в училището е запазена, но в хода на 

учебната дейност започват да се проявяват разликите в интелектуалните 
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способности между ученика с протекции и останалите ученици. Възможно е към 

него да бъдат отправяни обидни реплики.  

Друга възможност за девиация съществува при допускане на грешки от 

страна на преподавателите. На децата се внушава и утвърждава предимно 

самочувствие на личности, които са предопределени да заемат в бъдеще особено 

място в обществото, и то в неговите управленски структури. Подобно 

възпитание води след себе си и до демонстриране на такова поведение от страна 

на неговите носители спрямо обкръжаващите ги деца. То е подчертано 

снизходително, с ясно изразени елементи на личностно превъзходство.  

Лошите взаимоотношения в класния колектив, породени от недостатъчния 

педагогически опит или нежеланието, проявявано от страна на класни 

ръководители членове на училищни ръководства да подпомагат децата в тяхното 

общуване, са предпоставка за допускане появата на нерегламентирани 

взаимоотношения в класните колективи.  

Формирането на микрогрупи, воюващи помежду си под най-различни 

предлози: изолирането на отделянето на отделни ученици, подигравателното 

отношение към момчетата и момичетата и други – всички те са непосредствени 

причини за появата на негативен микроклимат в ученическия колектив и за 

адекватните реакции от страна на засегнатите ученици. Към такъв извод е 

достигнала в своите изследвания Л. И. Славина, която твърди, че лишаването от 

хармонията на междуличностните отношения в родителските и училищните 

колективи формира у подрастващите повишена афектация с предразположение 

към отрицателни изяви. 

Често проявена слабост в стила на учебнно-възпитателната практика при 

някои учители е допускането на привилегировано отношение към отделни 

ученици и преднамерено негативно към други.  

Допусканите от този род грешки в педагогическата практика са сериозен 

проблем особено в случаите на пренебрегване на трудноуспяващите ученици.  

М. А. Алемаскин експериментално е доказал, че изолацията, недооценката 

и пренебрежителното отношение към тях води до лишаването им от естествената 

възможност за положителна изява и достойно утвърждаване в класния колектив. 

Това отношение предизвиква у тях реакция на протест, изразяващ се в 

ориентация към нестабилно другарско обкръжение. Такава ориентация по 

мнението на автора е първата и най-съществена предпоставка за тяхната 

деморализация [8, стр.78]. 

Предявените към учениците изисквания, които надвишават в значителна 

степен тези от учебните програми и несъобразяването им с реалните им 

интелектулни възможности, както и определянето на тази основа занижени 

оценки, са причина, благоприятстваща появата на негативни тенденции в 

тяхното поведение. Такава естествена реакция е отсъствие от часове при тези 

учители. Не са редки и случаите особено в средния и по-горен курс, в които се 

стига до физическа саморазправа с учители – лично от ученика или чрез 

подставени лица. 

Друга специфична причина за противоправна реакция е определянето на 

по-ниски оценки на ученици от категорията “трудни”,  “лоши” и на тези, чрез 

които учителят цели получаването на определена родителска услуга. 
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Мотив за противоправно поведение може да бъде подценяването от страна 

на някои учители на усилията, полагани от отделни ученици, не толкова за 

повишаване на успеха, колкото за връщане на позитивното отношение към тях; 

за пресичане на предизвикателното от учителя подигравателно отношение от 

страна на отделни ученици или целия клас по повод на техните учебни проблеми.   

Необективното и несправедливо отношение на учителя като 

омаловажаване на детските усилия и успехи, честите наказания и накърняването 

на детската гордост и честолюбие предизвикват у детето омраза и отпор, които 

се пренасят върху ученето и междуличностните отношения. Грубите 

педагогически грешки, допускани от страна на училищното ръководство, 

училищния колектив или отделни преподаватели в отношението им към децата, 

могат да доведат до детска реакция с твърде крайни последици, включително с 

летален изход. Л.М. Зювин, изследвайки причините за самообийствата сред 

подрастващите, е установил, че една от причините за посегателства срещу 

собствената личност при учениците е педагогическата нетактичност. 

3. Функции и принципи на възпитание на малолетни и непълнолетни 

правонарушители 

Функциите на социалният работник очертават специфичната роля, която 

той играе както за конкретното дете и неговите родители, така и за обществото 

като цяло:  

- корекционно-възпитателна – спомага за интегриране нормите и 

изискванията на обществото в ценностната система на детето; провокира 

активизирането на ресурсите за развитие на личността му; 

- превантивна – намаляване на риска от извършване на противообществени 

прояви; 

- посредническа – подобрява връзката дете – семейна среда, дете – 

училищна среда, дете – социална среда; 

- подкрепяща – дава професионална подкрепа на детето и неговото 

семейство за справяне с възникнал проблем [5, стр.9]. 

Принципите, върху които се основава дейността на обществения 

възпитател, са: 

- поставяне на детето в центъра на работата; 

- поверителност и дискретност; 

- зачитане достойнството на детето ‒ уважение към личността му; 

приемането му като индивид, а не като случай или категория;  

- толерантност и съобразяване с характеристиките на всяко дете по 

отношение на пол, възраст, етнически произход, религиозни, културни, езикови 

и други особености; 

- екипност и междуинституционално сътрудничество, изграждане на 

социални мрежи; 

- индивидуален подход при избора на интервенция; 

- утвърждаване на хуманни взаимоотношения между родителите и децата; 

- поставяне на детето в активна позиция по отношение на планираната 

промяна; 

- прилагане на методи, основани на реални и актуални потребности; 

- разглеждане поведението на детето, отчитайки причинно-следствените 

връзки със средата, в която расте [7, стр.47]. 
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4. Форми и техники на корекционна и възпитателна работа 

В зависимост от конкретния случай и основавайки се на личните си знания 

и умения в различните етапи от дейността си, социалният работник използва 

трите основни форми за работа: 

- индивидуална, семейна и групова, намесите се определят от 

специфичните потребности на детето, като водещ е въпросът „Къде е нужно да 

се осъществи промяната?”; 

- индивидуална работа – фокус на промяната е личността на детето; 

- работа със семейството – намесата е в посока заздравяване на семейните 

връзки и повишаване на родителския капацитет; 

- групова работа – способства за развиване на комуникативните умения, 

адаптацията и повишаване на информираността. 

Процесът на общуването е в основата на цялостната работа на 

обществения възпитател. Чрез него се постига връзката между специалиста и 

детето. Прилагането на всички компетенции на водещия по случая способства за 

по-успешното постигане на краткосрочните и дългосрочните цели. Владеенето 

на по-богат набор от комуникативни умения и техники осигурява на 

обществения възпитател по-висока ефективност в работата му. 

Общуването се улеснява от: искреност и автентичност в разговора; 

уважение към събеседника; толерантност към чуждото мнение и чувства; 

внимателно изслушване на събеседника; коректност при отстояване на дадена 

позиция; съпричастност; емпатия; доброжелателност; инициативност; 

непосредственост; откритост; противопоставяне на мнения, а не на личности [3, 

стр.67]. 

Общуването се затруднява от: сравнението със себе си или с близките си; 

„четене” /догаждане мислите на другия; „репетиране” на собствените реплики; 

избирателност към това, което говори другият, според конкретния интерес; 

предварително съставяне на мнение за говорещия; ангажираност предимно със 

собствените мисли; споделяне на личен опит и преживявания, отъждествявайки 

се със събеседника; слабите умения и на двете страни за ефективно общуване; и 

двете страни не вярват в силата и възможностите на общуването; 

противопоставяне на личността и омаловажаване; стремеж да бъдеш винаги 

прав, съревнование и налагане; внезапни смени на темата или неприемането й на 

сериозно; липса на доверителна връзка; авторитарност, агресия и пренебрегване; 

заповеди, поръчения, заплахи, критики, обвинения, осъждания, диагнози, 

назидания, нравоучения, оценки, квалификации, етикети и готови съвети. 

5. Изграждане на доверителна връзка 

Според специалистите [7, стр. 46‒47] техниките, подпомагащи процеса на 

изграждане на доверителна връзка са следните: 

- посрещането на детето - начинът, по който ще бъде поканено, изразява 

степента на  готовност за разговор. Разпределението на столовете е от значение – 

„криенето зад бюрото” не помага; 

- представяне на обществения възпитател ‒ показва уважението към 

човека, освен име и фамилия, то включва информация за професионалните 

ангажименти в институцията, която той представлява. Важно е да се изяснят 

професионална роля и отговорности на разбираем за детето език; 
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- представяне на детето – договаряне за обръщението, което взаимно ще се 

използва, по-често обръщението на „ти” особено при първа среща се възприема 

като израз на неравнопоставеност във взаимоотношенията, а това обръщение е 

допустимо само ако е двустранно, което невинаги е желателно, в противен 

случай е проява на власт в отношението на помагане, често с децата се приема за 

неестествено да се говори на „Вие”, смята се, че по правило възрастният има 

властова позиция и ситуацията е  неравнопоставена; 

- отразяването на чувствата на детето – чрез тази техника се показва 

внимание към чувствата на другия чрез обличането им в думи, точното им 

отразяване помага много за създаване на контакт на доверие, детето придобива 

усещането, че е разбрано и прието; 

- „Приемане на човека – неприемане на постъпката” ‒ безусловно 

доброжелателно отношение и загриженост, чрез приемане и емпатия, приемане 

на неговите чувства, на потребностите му, на усилията му да търси решение на 

своите проблеми, приемането на младия правонарушител, не означава, че се 

приема неговото поведение, неговото „престъпление”, а е насочено към 

дълбоката му човешка същност, каквато е и нашата; 

- да се говори и за силните страни – фокусирането върху позитивното у 

детето дава силно послание за приемане на неговата личност и е добър начин да 

се изкарат наяве ресурсите, чрез които ще се осъществява положителната 

промяна; 

- не са толкова важни точните думи, а посланието, което възпитателят 

отправя; 

Подходи, затрудняващи процеса на изграждане на доверителна връзка: 

- лични разговори по време на разговора. Важно е детето да усети, че за 

определеното време общественият възпитател е на негово разположение; 

- присъствие на външни лица, които не са свързани пряко със случая; 

- когато детето стои право срещу седящия възрастен, асоциацията е по-

скоро за разпит, отколкото за доверителен разговор; 

- поведение, което казва:"Бързам, нямам време да се занимавам с твоите 

неща"; 

- явно или скрито изразяване на агресия затваря детето за споделяне и 

затвърждава у него нагласата "Всички са против мен, никой не иска да ми 

помогне"; 

- омаловажаване/ изразяване на пренебрежение – отношение от типа „Ти 

си ми ясен” или „Това не е важно”; 

- спорът с клиента. Убеждаването чрез спор почти никога не допринася за 

истинско взаимно разбиране, често то се възприема като упрек и обвинение, 

каквито детето е слушало много, и така до убеждение "И той е като всички. И 

той не ме разбира" има само една крачка. 

Съгласно Закона за БППМН системата за превенция и противодействие на 

детското асоциално поведение включва: Централна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към 

Министерски съвет, местни комисии за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните в общините, обществени възпитатели и 

социални работници, детски педагогически стаи и домове за временно 

настаняване на малолетни и непълнолетни към МВР, социално-педагогически 
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интернати и възпитателни училища-интернати към МОН, приюти за безнадзорни 

деца [1, стр.115]. 

Централната комисия координира дейността на държавните органи във 

връзка с превенцията и противодействието на детското асоциално поведение, 

ръководи методически, дейността на местните комисии за БППМН в страната, 

прави предложения пред органи и институции, анализира и обобщава 

статистически данни, изследва тенденции, организира и осъществява проучвания 

и изследвания и не на последно място работи по посока повишаване 

чувствителността на обществото към децата с проблеми [5, стр.31]. 

В Министерството на образованието и науката са създадени два вида 

интернати [1, стр.117]: 

Социално-педагогически интернат ‒ специализирани заведения, в които се 

настаняват малолетни над 8-годишна възраст и непълнолетни, които са 

извършили или съществуват предпоставки за извършване на противообществени 

прояви. 

Възпитателно училище-интернат - възпитателните училища-интернати са 

държавни училища за малолетни от 8 до 14-годишна възраст и непълнолетни от 

14 до 18-годишна възраст, извършили противообществени прояви, към които 

възпитателните мерки по ЗБППМН не са се оказали достатъчни и за нормалното 

им възпитание няма подходяща социална среда. Във възпитателните училища-

интернати се провежда както колективна, така и индивидуална 

корекционновъзпитателна работа с малолетните и непълнолетните.  

Корекционновъзпитателният и учебният процес във възпитателните 

училища-интернати са насочени към: 

- подпомагане и мотивиране на учениците в овладяването на 

общочовешките ценности и култура, в положително отношение към труда, 

придобиване на социални умения за интегриране в обществото; 

 - възпитаване на учениците в уважение към законите, в толерантност и 

зачитане на правата на другите, тяхната култура, език и религия, в родолюбие;  

- придобиване на начална грамотност, степен на образование, 

професионална квалификация. 

6. Медиацията – съвременен метод за разрешаване на спорове и за 

превенция 

Зачестяват случаите, когато към училищния психолог се обръщат 

родителите на ученик и учителите за разрешаване на спор. При тези консултации 

се изисква особен вид умение – посредничество или медиация, а педагогическият 

съветник влиза в ролята на медиатор. Медиацията е нова култура в спора: от 

разрешаването му са удовлетворени и двете страни. Медиаторът, също както и 

психолога консултант, не е съдия, арбитър или адвокат на страните. Медиаторът 

подобно на психолога не решава спора; не дава правни, психологически или 

други професионални съвети или информация, а безпристрастно, не осъдително 

и професионално подпомага спорещите: да открият същността на конфликта; да 

предлагат и изследват всички възможности за разрешаване на спора; за 

постигане на взаимно удовлетворително споразумение. Посредникът при 

решаване на спор (психолог или медиатор): улеснява или подобрява общуването 

между спорещите страни; неутрално оценява потребностите, интересите и 



608 

 

позициите на страните; трансформира противопоставянето в спора в 

сътрудничество за разрешаването му [2, стр.11].  

Белег на професионализма на педагогическия съветник е способността му 

да диференцира служебно-професионалните от личните отношения. Училищният 

психолог не трябва да проявява предпочитания относно качествата на ученика и 

родителя или да формира позицията си, воден от лични пристрастия или 

предразсъдъци. Професионаистът трябва да бъде еднакво загрижен, обективен и 

емпатичен към всички ученици и техните родители, независимо от моралните си 

преценки или представи за целесъобразност. Собствената му система от възгледи 

не трябва да влияе на отношението му и работата по проблема. Тъй като подобна 

безпристрастност е трудно постижима, за професионализъм се приема умението 

за контрол на собстваната пристрастност [3, стр.43]. 

Успешното реализиране на помощта изисква широка обща култура и 

задълбочени знания в областта на психологията, педагогиката, 

психодиагностикатата, етнопсихологията, социалната работа, психопатоогията, 

икономиката, компютърните системи, психология на религията и т.н. 

Професионализмът е качество, което се изгражда при съчетаването на 

знанията с практическия опит. 

Педагогическият съветник е лицето, което трябва да осъществява 

превенцията и профилактиката на проявленията на девиантното, на асоциалното 

поведение на децата, да посредничи при решаване на спорове и конфликти и 

именно затова той не може да бъде един обикновен учител по математика, по 

литература или който и да е учител по общообразователен предмет.  

Голяма би трябвало да бъде и ролята на педагогическия съветник в 

училищата. Той е длъжен да полага грижи за децата с проблеми, т.е. той трябва 

да познава добре обекта, с който работи. Педагогическият съветник следва да 

има ясна роля и задача:  

 да идентифицира децата, които се нуждаят от грижи; 

 да разширява възможностите за помагане на учениците в училищна 

среда; 

 активно да работи с учителския екип и най-вече с класния ръководител; 

 да предлага обучителна програма за деца със затруднения; 

 активно да работи с родителите; 

 да издирва услуги, които помагат на децата в по-голямата общност. 

Успехите в превенцията на детската престъпност в значителна степен се 

определят от задълбоченото познаване и умелото прилагане в практиката  на 

принципите и методите на възпитание и превъзпитание. 

Един от принципите на превантивната дейност с малолетните и 

непълнолетните правонарушители е деидеологизация на превантивно-

педагогическата дейност. Този принцип е актуален за страни и народи, 

намиращи се в преход към демократизация на обществото. Използването на 

идеологеми в педагогическата практика нарушава целенасочеността на 

възпитателния и превъзпитателния процес, подменя общопедагогическите и 

широко обществено полезни интереси и очаквания на младото поколение с 

теснопрослоечни и близкопреспективни въздействия и внушения.  
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Светският характер на българското образование и обективните закони на 

общественото развитие предопределят прилагането на такива методи, средства и 

прийоми за корекционно-възпитателно въздействие, които да не бъдат в 

противоречие с научните познания в областта на педагогиката. Чрез 

използването на религиозно – сектантски, парапсихологически, метафизически и 

схоластични методи и способи за възпитателно и превъзпитателно въздействие 

не би могло да бъдат постигнати резултати, предизвикващи трайни и 

задълбочени положителни изменения в психологическото състояние на детето. 

Други принципи на превантивна дейност са законосъобразност, 

целенасоченост, педагогически оптимизъм, възпитание и превъзпитание с труд, 

възпитание и превъзпитание в колектива и чрез колектива, персонификация на 

превантивно-педагогическото въздействие, опора в положителното единство на 

индивидуалните и груповите превантивно-педагогически въздействия, единство  

на взискателност и уважение към личността на детето, системност, 

последователност, непрекъснатост и приемственост, специализация на субектите, 

единство и взаимодействие между субектите, защита на най-добрия интерес на 

детето, запазване на тайната на противоправното минало, комплексност на 

използваните методи, средства и прийоми за превантивно-педагогическо 

въздействие. 

Методите на превантивната дейност с малолетните и непълнолетни 

правонарушители и децата от категорията “застрашени” [8, стр.4] са: 

Един от методите е методът на убеждаването. Отличителна черта на този 

метод е промяната на психичната установка и поведението на малолетните и 

непълнолетните правонарушители чрез вербално, визуално, сензорно или аудио-

визуално разясняване и доказване на правилността или необходимостта от 

определено поведение или неправилността на дадена постъпка. 

Индивидуално-възпитателната работа, осъществявана от инспекторите от 

ДПС с малолетните и непълнолетните правонарушители, както и с децата от 

категорията “застрашени”, е основният тип нормативно регламентирана дейност, 

чиято цел е постигането на положителни резултати в социалнопсихологическата 

установка на детската личност, изразяваща се в еквивалентни поведенчески 

реакции при въздействието на различни ситуативни дразнители. С оказване на 

индивидауално-възпитателно въздействие е изпълнена цялостната дейност на 

ДПС. То присъства и в изучаването на  детската личност и в установяването на 

причиността за противоправното детско поведение и в конкретното прилагане на 

методите и прийомите на десоциализиращото въздействие. То присъства както в 

дейността по превенцията на груповата престъпност, така и в превенцията на 

влиянието на криминогенните секти, наркоманията и алкохолизма и други. 

Главно условие за провеждането на ефективна индивидуално-възпитателна 

работа е тя да бъда съобразена с принципите на превантивно-педагогическата 

дейност. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изучаването на индивидуалните качества и особености на всеки 

непълнолетен и малолетен, който се води на отчет в ДПС, е една от основните 

задачи, регламентирани в глава трета “Функция на инспекторите на ДПС” от 

Правилника да ДПС , чл. 7, ал. 2, т. 9. Необходимостта от нейното изпълнение е 
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продиктувано от факта, че реализацията на набелязаните педагогически 

изисквания и условия, както и прилаганите методи за въздействие, се намират в 

тясна връзка и се обуславят от възрастовите и индивидуалните особености на 

детската личност – обект на превантивно-педагогическата дейност. 

Индивидуално-възпитателната беседа е основен педагогически метод за 

оказване на възпитателно въздействие, който намира приложение в дейността на 

ДПС. Посредством възпитателната беседа моат да се рушат оневиняващи защити, 

да се изменят динамични стереотипи, да се внушават позитивни модели на 

поведение. 
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MORAL UPBRINGING 

 

Milena A. Georgieva 
 

ABSTRACT: The scientific article presents the pedagogical views of the Bulgarian 

teacher, author and translator of a scientific book from the 19th century Joachim Gruev. He 

considers his views on education and upbringing. 
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Към историята на образованието и педагогическата мисъл в България 

значими заслуги има и копривщенецът Йоаким Груев. 

Неговите приноси в учебното дело през Възраждането са малко познати и 

популярни днес. Името му се свързва най-вече с учебното дело, църковно-

националните борби за независимост и утвърждаване на Българската екзархия, 

както и с процеса на уреждане на просветата и образованието след 

Освобождението. Той посвещава целия си живот и дейност на идеите за 

национално самоопределение, на патриотичните стремежи на българите. 

Уважаваният народен учител и книжовник определя и защитава българския език, 

училището и църквата като свещени компоненти на народността. Неговото 

педагогическо дело осмисля по оригинален начин и дидактическите  парадигми 

на тогавашното време и общество.   

В продължение на 20 години Й. Груев преподава в класното училище на 

родната Копривщица, а по-късно и в прочутото по своята уредба Пловдивско 

класно българско училище.  

Според изследванията на Лука Доросиев в Копривщица Й. Груев 

преподава „сичките науки на първий чин и кратка Св. история, кратки катехизис, 

и на вторий чин и кратка св.история и предварителни познания по землеописание 

в третий чин. Предмети, преподавани на учениците за първий чин...тия знания 

обемали в учебника, съставен от Йоаким Груев: Бог, вяра, нравственост, за 

чувствата на телата, за света, за трите царства на естеството на човека, за петте 

части на земята, за небесните телеса, за звездите, планетите, и кометите, за 

времето и неговите части, за годишните времена, за въздушните явления” [27, 

326, 368; 28, 40]. В спомените си Груев споделя и следното:”по програмата на 

копривщенското училище децата най-напред учеха по взаимната метода и след 

една-две години като прекараха таблиците и се научиха да четат и пишат 

свободно минуваха в класове, които бяха всичко три и учеха друго:св.история, 

катехизис, българска граматика, аритметика, география, вс.история, начала от 

геометрия и от физика. Всичко това трябваше да преподавам и същевременно да 
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наглеждам и взаимното училище, да съставям и чета проповеди в църква, в 

неделни дни да тълкувам на учениците евангелието и на панагон да служа като 

писар при местното управление” [28, 39]. 

Младият учител прави в Копривщица и първите си оригинални поетически 

творби, които публикува през 1857 г. в стихосбирката „Гуслица” като в нея 

намират място и съставените от него училищни песни. Той е най-продуктивният 

от учениците на Неофит Рилски в превода и съставителството на учебници. 

Йоаким Груев подготвя и издава десетки книги и учебници на новобългарски 

език [31, 129].  

Настолни книги за нашите школа стават: „Пръви знания за детца“ [4], 

„Основа за българска граматика“ [5] от 1858 и 1869 г., „Българска история“, 1869 

[6] и др. Й. Груев е и сред първите съставители на учебници по аритметика в 

България. За разпространението на математическите знания по българските земи 

допринася и неговата „Малка аритметика“ [7], издадена през 1867 г., а много 

ученици учат по „нареден” от него „Малък православен катехизис” [8], издаден 

във Виена през 1864 г. 

Груев е и сред най-ерудираните български преводачи на своето време, 

отлично владеещ турски, гръцки, сръбски, руски, хърватски и полски език. 

Малко популярни, но съдържащи много нови знания и нравствени послания са 

преведените от него книги: „Учител Добре”[9], а след Освобождението – „Пръви 

начала от нъравоучение и от гражданствена наука” [10], „Въздушни явления...“ 

[11]  и др. Автор е на учебници и теоретични трудове, в които се представя като 

отличен познавач на западноевропейската педагогика (Й. Хербарт, Фр. Фрьобел). 

Според него знанията са основата на човешкото развитие, затова всеки 

живороден човек има право на образование и пълноценна житейска реализация: 

колкото достойнство и сила има у всеки гражданин поотделно, толкова е 

достойнството на народа като цяло [30, 288]. 

Много оригинални, но малко популярни са преводите му: „Храната споряд 

здравието и хубостта” [12], „Оръдия за дыхание според здравето и хубостта” 

[13], както и „Млада майка” [14]. Относно третото заглавие, може да се 

отбележи, че от педагогическа гледна точка то е едно от произведенията в 

подкрепа на наложената тенденция в българското образование – за доброто 

възпитание на девойката и жената майка. Тя е прокарана за първи път в нашата 

педагогика и просветна книжнина от д-р Петър Берон, последван от П. Р. 

Славейков, Л. Каравелов и др. В книгата, най-вече жените читателки, могат да 

намерят нови и малко познати теми по онова време, засягащи тяхната „трудност” 

и „рожба”, да получат практически съвети – „Родилка в първите дни от рожбата”. 

Дават се наставления още за кърменето: „Майка доителка и дете бозайниче”, за 

грижите по детето – „Първи зъби на дете и отбив”, „Как да се настоява на дете да 

бъде здраво” и за „Първо душевно възпитание на детето”. Подобно четиво с 

практическа насоченост за първи път се въвежда от Груев, който обръща 

внимание и на този род необходима литература за българските майки. 

Й. Груев е и първият преводач и биограф на А. С. Пушкин, като кратката 

биография на великия руски поет той публикува от през 1875 г. в годишното 

издание „Летоструй“. В тази връзка с името му се свързва и любопитният факт, 

че в дните на Априлското въстание той е арестуван и изпратен в малоазийските 

затвори и заради намерената в дома му, при обиска, книга на А. С. Пушкин. 
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Според изследователя Н. Стойчев [33, 461–464], невежите турски заптиета 

изтълкували заглавието като книга по науката за въоръжението, за „оръжия и 

пушки”. 

Изявява се и като талантлив мемоарист. Днес, както за обикновения 

читател, така и за специалиста, истинска ценност са публикуваните му мемоари – 

„Моите спомени”, отпечатани в 1906 г. [15]. 

Цялата книжнина от него и за него обрисува образа на бележития 

възрожденски учител, книжовник и общественик и транслира към поколенията 

прогресивни знания, идеи и послания. Те са и научната основа, която дава 

информация за неговите педагогически възгледи и дидактическо майсторство за 

постигане на умствено, което днес наричаме още интелектуално, нравствено и 

патриотично възпитание на неговите ученици и сънародници. Сред тях са и 

родните му братя Георги и Веселин. По-късно Веселин Груев израства като 

талантлив учител, работил в училищата в Клисура, Копривщица и София [2, 46]. 

Други ученици на Груев от Копривщенското училище са изявените възрожденци 

Любен и Петко Каравелови, Христо Г. Данов, Найден Попстоянов, Нешо 

Попбрайков, Константин Геров, Гаврил Хлътев (Георги Бенковски) и др. [32,41]. 

С огромна гордост Й. Груев споделя и техните имена: „През 12-годишното 

ми учителстване при Епархийското в Пловдив училище аз бях честит да се 

радавам на стотици ученици из разни места на отечеството ни. Възпитани в среда 

като Пловдив, дето се водеше борба с чужд враждебен елемент и трескава 

дейност за народно свестяване, мнозина от тия възпитаници, драго ми е да го 

кажа, се отличиха изпосле като трудолюбиви учители будители, като 

родолюбиви граждани и като сърцати обществени дейци по народното ни 

възраждане, а не малцина и като държавни мъже и достойни чиновници в 

освободеното ни отечество. От тях помня да забележа следните ни учители и 

обществени дейци. Христо п. Марков, Веселин (Харитон) Груев, Найден п. 

Стоянов, Нешо п. Брайков, Александър Груев, Андон х. Джурков, Ив. 

Чорапчиев, Мальй Лулчов, Ив. Чунчов, Атанас Мишев, Атанас Бошков, Никола 

Ковачев, Христо Пасарев, Димитър Павлов, Нестор Марков, Т. Милков, Делко 

Ж. Милковски, Григор Караджов, Никола Ганчов, Яков Змиевич, Н. Джансъзов, 

Захарий Бояджиев, Янко Кочов, Стефан П. Петров, Сребро Стойновски и др.; 

като обществени дейци: Костад. Стоилов, И. Е. Гешев, Ив. Ст. Гешев, Ив. Хр. 

Гешев, Кост. Калчев, Кост. Поменов, Данаил Юруков, Вълко Нейчов, Д. 

Стамболов, Ив. Вазов, и няколко калугерчета, между които известния дякон 

Василий (Левски)” [15, 26]. 

С присъщата си висока ерудиция, педагогически такт и умения Й. Груев 

безспорно им повлиява, като направлява тяхното умствено, нравствено и 

патриотично възпитание и формиране. За Груев истинското преимущество на 

човека е неговата умствена и нравствена стойност. „Человек има умствена 

стойност, когато умее да внимава трайно, да мисли здраво, когато има жилава и 

вярна памет, бърз и здрав разсъдък, ярък и просветен ум и въображение живо” – 

казва той [26, 91]. 

Хората са обръщали внимание на интелектуалното развитие и възпитание 

още в древни времена. Доказателство за това е богатството от народни мъдрости 

в различните култури по света, предавани от поколение на поколение, както и 

сентенциите, концепциите и теориите на древните философи, запазени в 
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историческото наследство на обществото. Развитието на човечеството е огледало 

на развитието на неговите интелектуални заложби и способности. Така е било и 

през епохата на Българското възраждане. Завладени от идеите на „новото време”, 

нашите просвещенци са не само удивени, но и амбицирани да се борят за 

свободата и да бъдат в крак с „технологичния напредък” на европейските 

народи. Йоаким Груев показва отрано своята висока ерудиция и познаване на 

европейските просвещенски процеси, идеи и представители.  

Епохата на Просвещението (края на ХVII в. – началото на XIX в.) се 

характеризира с процъфтяване на науката и философията на емпиризма. Тя е 

позната почти на всички наши възрожденци, включително и на Й. Груев. В 

неговото творчество и във философско-естетическите му възгледи се долавя 

много добро познаване на прогресивните идеи на европейските мислители на 

„новото време”. Освен с възгледите на Фридрих Фрьобел (1782 – 1852)-за 

възпитанието [30, 127] и Йохан Хербарт (1776 – 1841)- за трите вида обучение –

онагледяващо, синтетично [30, 124], Й. Груев е добре запознат и с възгледите на 

родоначалника на съвременната педагогика – чешкия мислител и общественик 

Ян Амос Коменски (1592–1670) [30, 81]. Педагогът оставя ярка следа в 

развитието на интелектуалното възпитание и намира много последователи в 

средата на българското учителско съсловие на възрожденската ни интелигенция. 

В своята „Велика дидактика“ той задава основните дидактични принципи, 

валидни и до днес за умственото възпитание: нагледност, активност, 

последователност, трайно овладяване на знанията, индивидуален подход, 

природосъобразност. Я. Коменски класифицира децата според тяхната 

любознателност, възприемчивост и интелигентност, разграничавайки шест типа; 

освен това обособява четири възрастови периода в детското развитие. Имануел 

Кант [30, 109], немски философ от XVIII в., представител на късното 

Просвещение, също повлиява на разбиранията на младия интелигент Й. Груев. 

Кант е привърженик на трансцеденталния идеализъм, според който идеите са 

вродени (изначални), но постижими като познание от човека чрез компонентите 

на човешката разумност: сетивност, разсъдък и разум. Най-известните съчинения 

на Кант са „Критика на чистия разум“ и „Критика на способността за съждение“. 

В педагогическата си практика и книжовно наследство Груев демонстрира 

познаване и на идеите на Й. Х. Песталоци (1746–1827) [30, 114]  – швейцарски 

хуманист и педагог, последовател на идеите на Русо, който определя три 

фундаментални сили в основата на умственото възпитание: силата за 

произнасяне на звуковете (дума, реч), сетивната сила на представите (образ, 

форма) и надсетивната сила на представите (единица, число). Както се е изразил 

философът математик Рене Декарт [30, 79], „не е достатъчно само да имаш 

здрав разум, трябва да умееш да го използваш добре. Най-умните хора са 

способни както на големи пороци, така и на най-големите добродетели”. Ето 

защо интелектуалното възпитание трябва да се осъществява при единство на 

интелект, чувства и воля, в съответствие с непреходните общочовешки 

нравствени ценности и добродетели и извечния стремеж на човека към красивото 

и възвишеното. Едва тогава възпитанието ще формира пълноценни личности, а 

не едностранчиво развити интелектуални гении със съмнителни морал и култура.  
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Например принципът за природосъобразност, развиван от Коменски, 

срещан у Русо, Песталоци и А. Ф. Дистервег [30, 131], е добре познат и застъпен 

и във възгледите на Груев [26, 100]. 

Според чешкия педагог Ян Амос Коменски главното средство за 

възпитание и обучение на човека е училището, което той нарича „работилница за 

човещина”, и в него детето трябва да получи образование. Теорията му се 

основава на идеята за хармония с природата и „принципът за 

природосъобразност се издига в методология”. Развита от френския мислител 

Жан Жак Русо, тя е възприета добре и от нашите просветители: „Преди да станат 

възрастни хора, природата иска децата да са деца” [30, 94]. Също силно влияние 

върху творчеството и педагогическата практика на Й. Груев оказват идеите на 

Жан Жак Русо, насочени към обучението и възпитанието на детето. Груев 

развива дидактическия принцип за нагледността, познат му от постановките на 

Йохан Песталоци, който е ярък просвещенски изразител на филантропичната 

мечта за народно възпитание. Убеден в съзидателните сили на науката и 

просветата, Песталоци създава „Азбука на нагледността или Нагледното учене 

на измеренията” и др. трудове, с които обогатява теорията на Русо за свободното 

и природосъобразно възпитание. 

Й. Груев разработва в своите теоретико-методични постановки върху 

разбирането на активната роля на детето в процеса на образование. Затова в 

неговите схващания доминират две главни тези: 

Първата – всяко възпитателно въздействие да е съобразено с възрастовите 

и индивидуални възможности на детето. 

Втората – възпитанието и обучението от ранна възраст да развиват у детето 

онези оръдия и средства за действие, които са жизнено важни за самото него 

[30,288]. 

Копривщенецът правилно определя решавашата роля на училището и 

образованието за умственото възпитание на децата. Затова усилията му като 

учител са насочени към наблюдаване и развиване на познавателните им 

способности, поощряване на тяхната любознателност с нови знания, насочени 

към ползата и съчетани с приятни емоции в усвояването им. Груев следи, 

познава и направлява естественото развитие на детските сили и способности. 

Според него, най-важно място в умственото развитие заема мисленето, 

способността към разсъждаване, умозаключения и приемане на самостоятелни 

решения в теоретическата и практическата дейност. Той е убеден, че умственото 

развитие на детето започва в най-ранна възраст и е свързано с различни 

дейности: игра, труд, разнообразни жизнени ситуации. В училището главни 

фактори за умственото възпитание са съдържанието на учебния материал и 

методите на обучение. Затова Груев се застъпва за такова умствено образование, 

което ще осигури широта на знанията, и затова е против училището да дава 

„ограничено число познания”. Същевременно той се обявявя и за качествено 

усвояване на учебния материал, който детето „да научи добре”, и апелира към 

учителя да „задава работа на вниманието, на разсъдъка и на умствената 

самостоятелност” на учениците [26, 99–100]. 

Като истински следовник на ерудирания си учител Найден Геров и Йоаким 

Груев се заема да разпространява модерните за времето физически знания, чрез 

които да осъществява не само обучението, но и умственото възпитание на своите 
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ученици. „Физиката е висока и пространна наука”- са уводните думи в учебника  

на Найден Геров” Извод от физика”, по който започва да преподава и Груев. 

През 60-те години на ХӀХ в. Груев вече води по учебници на европейски автори. 

След няколко години превежда и някои от тях- „Опитна физика” на френския 

физик Гано през 1869 г. С цел да усъвършенства преподаването си по този 

предмет през 1872 г. превежда от немски език и учебника на австрийския физик 

Д. Шуберт „Физика за главните народни училища”. Ето какво пише в предговора 

на този учебник самият Груев:”науката за Естеството е основа за народното 

благосъстояние; от нея има потреба и зимидилиц, и ръкодилец,и михооаник и 

пр....всеки от тях, колкото по-добре проумява естеството, толкова по-вещ бива в 

работата си и повече облаги изкарва от нея. А освен веществена облага, която 

подава Естествознанието, то ячко тежи и възнравственото образование; колкото 

повече се разпространяват верни познанияза естеството, толкова по-лесносе 

изкореняват и изтребват суеверията и предразсъдъците” [1, 82]. 

Й. Груев утвърждава като добродетел и развива у своите възпитаници 

стремежа към четене. Смият той е възпитан така от своя баща, за което споделя: 

„Той беше книжовен човек, обичаше у дома да чете разни книги. Иде ми наум, че 

еднаж той беше донесъл от Карлово една ръкописна книга и от нея ни четеше и 

ни разказваше за български царе, тоя ръкопис ще да е бил по всяка вероятност 

Паисиевата история” и добавя: „... но баща ми настояваше да уча по български 

книги” [15, 1–2 ]. 

За да бъде в по-широка обществена полза не само на своите възпитаници в 

Пловдив, той се заема с издаването на авторска и преводна учебно-помощна 

литература и популярни брошури за просвета на населението. В спомените си 

„Книжовните ми занятия” споделя: „Г-н Хр. Г. Данов, който наскоро се установи 

в Пловдив с намерение да почне книжна търговия в 1858, ми предложи и 

направи с мене сговор да му предам за печатане някои учебници и книжки, 

съставени от мене“ [15, 90-91]. Така разгръща своята идея за умственото 

възпитание чрез широко достъпно знание. В преподавателската си практика и 

като учебникар Груев издига  и принципа на нагледността. Това е видно от 

редица негови трудове като „Опитна физика” [16]. Тук е мястото да се подчертае 

и приносът му към историята на българската физика, а неговото име оставя 

светла диря и трайни традиции в науката и образованието в нашата страна. 

Първите опити да се включат физическите знания в системата на националните 

ценности прави през 1824 г. в своя „Рибен буквар” д-р Петър Берон. През 1846 г. 

Найден Геров съставя „Извод от физика, част пръва” – първия оригинален 

български учебник по физика. В българските списания се появяват и първите 

статии из областта на физиката – те са наситени с информация и са част от 

връзката между българското общество и европейските физически знания.  

За умственото и нравственото възпитание на подрастващите и на 

населението допринасят и други негови учебници, които завладяват с 

реалистичността на текстовете и с практическата насоченост за приложимост на 

знанията. Ето какво добавя в тази връзка още той: „У нас се мисли, че училището 

е само да се чете и да се пише или да му се натъпче умът с много или малко 

познания. Но умът на детето не е само един съд, който требува да ся напълни, 

а е както е казал един от старите учени, огнище, което требува да ся накладе, 

за да топли и да свети” [26, 92]. 
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Интересни са и „Уроци от землеописание” [17] и особено изданието 

„Въздушни явления...“, в което Груев изказва вълнуващи думи за разума и 

силита на книгата, обръщайки се в предговора към всички свои читатели: „Мили 

Роде! Разумът е най-големият Божи дар, а чловек бива толкоз по-разумен, 

колкото знае и умее. „Който знае, той има”, казва нашята пословица. А това 

ще рече: колкото повече знае и умее человек, толкоз по-добре, по-лесно и по-

честито живее... Ала чловек ся учи от други, като вземе книга да чете и 

промишлява. Ето защо ся пишат безброй книги и отварят ся всъду училища: та 

из книгите да ся научат хората един от друг на това, което не знаят” [18, 2] .  

Също полезни и твърде актуални с най-новите съвременни научни 

открития и теории са и неговите авторски „Уроци по изчислително 

землеописание”. В част трета на книгата Груев дава първия урок „За света 

въобще”, като детерминира науката Космография: „Космография ще каже 

описание на света, нъ под това имя разумеват от Астрономията само една 

част, която учи за отношеният, що има земята с останалото от света” [19, 

13] .  

Сред най-издържаните в научно отношение учебници на Й. Груев е „Първи 

познания за детца”, издаден през 1866 г. В четвъртото му издание например, 

авторът обогатява не само умствено своите ученици и читатели, но и залага на 

тяхното нравствено възпитание. Дава знания „За чювствата и за телата”, „За 

света, за Земята”, „За трите царства на естеството“, „За человека”, за годишните 

времена, небесните тела и въздушните явления. Тук е мястото да се спомене и 

още едно негово преводно, от сърбохърватски език, произведение – „Трудът е 

чловеку длъжност....” [20, 92].  

Във всички учебници на Груев ясно са заложени и развити идеите за 

необходимостта от науката за природата  като необходима за прогреса на 

народите, като средство не само за умствено, но и нравствено и дори 

патриотично възпитание. Както казва още той „природата подканя  человека на 

работа”, тя му дава също жижненост и оптимизъм. Груев отбелязва неведнъж, 

че в общуването си с природата човекът е „буден и весел”. Затова той апелира 

особено към училището и младите – „да залюбят драгата наука – 

природознание”. Според него още човек трябва да опознае природата „от край 

до край”. Тези негови послания за опознаването, опазването и изучаването на 

природата са заложени и в „Робинзон съкратена приказка за деца” [21, 7]. В нея 

Й. Груев, с оригинален похват, влага своето авторско отношение с нравствено-

етични послания. „Бог заплатил Робинзону с благополучие за търпението му в 

бедите” завършва на 22-та си страничка книжката. В авторизирания си превод 

Йоаим Груев пренася своите читатели – деца и възрастни, в един далечен, 

екзотичен свят, пътувайки между континентите Африка и Америка, от град 

Хамбург, Германия до Лондон, Англия и оттам за Канарските острови и 

Бразилия, за да стигнат до непознат и незнаен остров, за да съпреживеят 

необикновената история на германския младеж. Заедно с него те се запознават с 

чудновати растения като „кокоси” и с лечебните свойства на „лимони-ти” и 

млякото на ламите – „животни диви в Америка като овце”. Там често читателят, 

когото преводачът топло нарича „приятелю”, размиишлява често заедно с героя 

както „за ползата от умереността и трудолюбието”, така и за разкаянието, 

когато човек „не послуша родителите си”.  
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На стихиите и законите на природата Груев посвещава и други свои 

научни трудове: „Земя и небо или какво нещо е земята и що има в нея и на нея и 

какво нещо са слънцето, месяцът и звездити и как ся движят тии. Книжярница на 

Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Битоля, 1872. Това издание е от 

поредицата „Книжница за народа”, под надслов „Роду на просвещение”. „Много 

пъти человеку дохажда на ум да поразмисли за Божий свет и той често ся 

пита: какво ли нещо е небето, какво ли нещо са звездите, що са лъщят по него?”  

Този свой труд той посвещава на „умните и пъргавите”, които „искат да знаят  

за всичко и що не знаят, питат та го учат и докле не разберат добре, не 

мирясват. Блазе си на тия умни хора!” [24, 4]. В този учебник са изразени 

богословските възгледи и ценностната система на учителя Груев. Чрез 

екзистенциалните въпроси и размисли, че „вековете са дълги, времето – 

безкрайно, а човешкият живот е кратък за огромното познание” авторът  

утвърждава най-важното философско прозрение – Човекът е най-важен на 

земята, защото е венецът на Божието творение и има разумна душа, с която може 

да разбира колко велик е Бог. В този текст Йоаким Груев открива и 

взаимовръзката между незнанието и неграмотността [35, 68–69]. Размислите на 

Груев впечатляват със своята дълбочина и вяра в човешкия ум и воля, щедро 

подкрепяни от Бога: „человек колкото повече знае и умее, толкова по-харно се 

поминува и става по-добър”, за да преживее „тежки неволи”, „и от памтивека 

еще умни хора не остаяли да зеят, а все мислили и мъдровали за Божий свет и 

Господ им помогнал” [24, 4]. Прекрасното издание с енциклопедично 

съдържание е успешно и търсено и носи на своя автор още по-голяма 

популярност.  

Навсякъде в своята авторска и преводна книжнина именитият просветител 

подчертава и дава запомнящи се примери за това, че за цялостното развитие на 

човека е необходимо кооперирането на интелектуалното възпитание с трудовото 

и физическото и всяко познание се нуждае от изява и практическо приложение. 

Както казва още книжовникът философ, човекът трябва да познава природата на 

Божия свят, за получи своите „облаги” за просперитет. Тук е мястото да се 

спомене и големият принос на Груев като просветител не само на 

подрастващите, а и на всички свои съотечественици, като се включва със своите 

авторски текстове или преводи в издаването на поредицата „Книжница за 

народа”. Малко познато, например, е едно от изданията му: „Хранение свилены 

бубы”, което може да се разбира като (Отглеждане на свилените буби). То излиза 

в шестата книжка от поредицата под надслов „Роду на просвещение” през 1873 г. 

Издател е „Книжарница Хр. Г. Данов и Сие”, в което съдружие, както знаем, 

участва и самият Груев. Книжката дава ценни съвети на своите читатели – 

хиляди български производители на коприна „как се пазят бубите от болести, как 

се хранят и как ся вади харно и здраво семя”. Ценните практически съвети, 

поднесени със съвременните за тогава научни факти и тенденции, отварят у 

производителите нови хоризонти за ума и ново отношение към практикувания 

занаят. Дори да се отнесат към „към некое заведение, гдето умеят да го 

изпытват с микроскоп” [22, 23].  

Нравственото възпитание той разбира като физическо отражение на 

духовността на човека. Пряко и взаимоосвързани, според него, са трите 

компонента – „нравственост, здраве, хубост”. „И доброто нравствено 
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поведение помага не по-малко на хубостта”, споделя авторът. А моралният 

облик на човека, според Груев, е винаги определян и от неговата „ученост”. Тя от 

своя страна пък е пряко свързана с родолюбието.  

Важни фактори за нравственото и патриотичното възпитание, според него, 

винаги са били и ще бъдат семейството и училището. Особен фактор за него е 

книжнината. Още в 1855 г., като млад учител, Й. Груев изпраща от Копривщица 

една своя дописка до „Цариградски вестник”, която е озаглавена „Как сме с 

нашата книжнина и ученост” и е поместена в рубриката „Български вести”. Ето 

част от споделеното от младия педагог: „В пълна увереност, зачто всякой 

родолюбец е длъжен спротив силите си да ся труди да бъде сполезен на своите 

си отечественици, да направи добро, да ги поощрява в пътя на образованието 

им, наумих да проговоря негчо и върху това: как сме с нашата книжнина и 

ученост. И в това намерението ми не е друго освен само да подканя и помоля 

нашите родолюбци и учени, които желаят да поспешестват просвещението у 

своя род и да покажат прилична ревност и усердие върху развитието на 

нашата сиромашка книжнина” [23, 169–170]. 

Й. Груев неведнъж призовава своите ученици и съотечественици към 

патриотизъм. Както е известно, думата „патриотизъм”, прпоизлиза от гръцки 

език като „πατριώτης означава „съотечественикˮ [3, 99]. 

Патриотичното възпитание е категория, пряко свързана още и с 

интелектуалното възпитание и е предпоставка и за формирането на 

емоционалната интелигентност на личността. Най-популярното разбиране за 

патриотизъм е обич към родината и желанието за опазването ѝ. То включва 

неотменно възхищение от националните постижения, привързаност към родната 

земя, език и традиции и надграждане знанията за живота на предците. Винаги 

патриотичното възпитание е част от възпитателния процес на българското 

училище. То има за цел формирането на личността, като способства за 

изграждане на ценностната система на човека.  

Творчеството и педагогическата практика, учебникарската и 

разностранната просветителска  дейност на Й. Груев също са подчинени на 

идеите на националната доктрина. Патриотичните внушения, които прави Груев 

са подчинени и както на умственото развитие на своите сънародници и най-вече 

на тяхното нравствено израстване. Цялото си учителство, просветителство и 

интереси той посвещава в полза на своя народ. 

Груев се занимава и с проблемите на изкуствознанието и архиологията. 

Открити и вече публикувани са неговите записки, озаглавени „Познание от 

архиология”. В тях авторът предава много живо своето чувство на любов към 

природата, историята и творческия размах на човека през различните епохи. 

Същевременно, чрез този учебник, Груев дава знания по палеография, 

нумизматика, архитектура, скулптура, т.е. ваятелство, живопис. Така възпитава у 

своите ученици афинитет към старината, към паметниците и 

културноисторическото наследство на предците. В измеренията на своята 

нравственост Груев дидактично формира у аудиторията си стремеж към добрия 

вкус, търсене на разнообразието и колорита в живота и изкуството [34; 36, 84]. 

С патриотичен заряд и особен акцент в Груевото творчество е стремежът 

към възпитаване на подрастващите към родното и българското. Това е 

ръководното му начало, когато съставя и издава учебници по граматика, история, 
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география, логика, и особено в преподаването и в изучаването на родния език. 

Примери за това са неговите учебници „Начяла от българска граматика” и 

особено  „Основа за Българска граматика” [29, 118–119]. Постиженията на Груев 

в преподаването на българския език са безспорни. А езикът за българите е 

национална и патриотична ценност. Неведнъж това е подчертавано, особено във 

възрожденския български печат. А на страниците на вестник „Македония” – 

вестник за народа,  от 4. ноември 1868 г. дори намираме дефиниция на това, що е 

патриотизъм: „Человек, това високо проявление на естеството, придобива 

политический идеал, само когато патриотизмът съ въплоти в него. 

Последователните преобразоования на общите мисли на гражданските 

общества са били определителните причини за чувството за отечество”. 

С патриотични чувства са пропити и някои стихове на Груев, но най-вече 

неговите изяви като публицист му носят голямо народно уважение и 

популярност. Той сътрудничи на периодичния печат по въпроси на просветата, 

литературата, естествените науки, етнографията.  

„Всекой българин требува да си знае историята и географията на земята 

си, да и знае законите и уредбите, инак той не ще умее да я обича и да ѝ слугува 

добре” – казва Й. Груев в книгата си „Първи начала от нравоучение и гражданска 

наука”, излязла от печат в  1833 г. През 1857 г. той съставя учебника си по 

„Всеобща история”, където прилага сведения и от българската история. В своята 

учителска практика той въвежда едно патриотично нововъведение – уроците му 

по българска история завършват с песни на тематика от българската история, 

напр. „с изпяване на популярната по онова време песен: „Поискал гордий 

Никифор в света да се представи...” [28, 47 ]. 

Като продължител на Паисиевата идея Груев се стреми чрез своята 

историческа книжнина да запали самочувствието у народа си и най-вече пламъка 

на родолюбието сред младите хора: „Требува да се разлее и разпростре колко се 

може обилно народно образование, което само може да даде патриотизъм”, а 

също така загатва, че една от задачите на просветителите, и особено на учителя, 

е на децата да им се приказва „за най-личните граждански длъжности” – 

научаваме от неговия „Училищен дневник” [25, 138] , от 1883 г. Но най-

емблематичната изява на учителя е примерът. Той го проявява и в инициативата 

за честването на празника на светите братя Кирил и Методий в Пловдивското 

епархиално училище. Патриотичного събитие е отразено във възрожденската 

преса, а в „Моите спомени“ Груев обрисува подробно картината на празника, 

който става общобългарска традиция. Ето какво пише с вълнение той: 

„...бляскаво празнуването на паметта на Св. св. Кирила и Методия се начена в 

Пловдив на 1860 г., когато градът се сдоби с българска църква. На 11 май, след 

тържественото богослужение в храма „Света Богородица“, духовенството, 

придружено от народ и ученици, с литии отиде в училището, дето след 

водосвет аз (Йоаким Груев - б. а.) изрекох поучителна реч с обяснение за 

значението на празника. По обед изявени българи, заедно с челядта си и 

учениците, прекараха деня с песни и веселби на едно избрано извън града 

място. Така се положи началото на тържественото празнуване на празника 11 

май, който от година на година се обобщи не само по цялата Пловдивска 

епархия, но и по цяла България и от училищен празник, какъвто беше изпърво, 

достигна да стане всеобщ народен Великден…“ [15, 19]. Още от 1856 г. до този 
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паметен момент Йоаким Груев непрекъснато  апелира към своите сънародници 

да отбелязват тоя забравен народен празник: “народен дълг ни е да почитаме и 

славим паметта на нашите първоучители“ [15, 19]. 

След Освобождението учебното дело в България се реформира в духа на 

демократичните възрожденски традиции и на постиженията на европейската 

педагогика. Още в „Привременний устав за народните училища” от 1878 г. се 

определя структурата на българските училища и на техните програми.  

В първото Източнорумелийско правителство директор на народното 

просвещение е Йоаким Груев. До Съединението той продължава да бъде 

изключително полезен за българското образование и просвета. Всепризнато е 

неговото отлично ръководство на училищата в Източна Румелия и продължава 

да обогатява българската педагогика с идеи относно физическото, умственото, 

нравственото възпитание. Неговите схващания са намерили израз и в първото 

държавно постановление – Временни правила (1879), които са основата при 

съставянето на Закон за началното учение в Източна Румелия (1880) [30, 288]. 

В заключение може да се обобщи, че проявите на идеите и личният пример 

на педагога, книжовника и общественика Йоаким Груев са толкова разностранни 

и богати на послания, че те винаги ще бъдат актуални като примери в историята 

на педагогиката и на българското образование и просвета. 
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На 23 юни 2016 г. Великобритания гласува чрез Референдум за 

прекратяване на четиридесет и три годишното си членство в „европейския 

проект“. След кратка, често непоследователна, но безмилостна кампания, 

референдумът в крайна сметка завършва с малка разлика - с 51,9 за изход срещу 

48.1% за оставане в Европейския съюз. 

Имиграцията е първостепенен фактор, свързан с излизането на 

Великобритания от Европейския съюз (ЕС). Ако вотът на Обединеното кралство 

за напускане на ЕС е гласуване против нещо, то е гласуване против свободното 

движение на работници в рамките на ЕС - вот за „връщане на контрола“ върху 

имиграционната политика. Затова в области, в които е наблюдавано бързо 

нарастване на броя на имигрантите, е по-вероятно да гласуват за напускане.  

За голяма част от икономистите е налице консенсус, че икономическите 

въздействия на имиграцията, особено от ЕС, до голяма степен са с положителен 

резултат за Великобритания. [22] Не съществува доказателство за икономически 

значими негативни последици за местните работници по отношение на работа 

или заплати. А що се отнася да финансовия сектор и публичните услуги, те дори 

са имат изгода от това. [26]. Затова е парадоксално гласуването против 

имиграцията. 

Преди референдума, изглеждаше, че вот за Брекзит означава изправяне на 

Великобритания пред ясен избор относно имиграционната политика. Решението 

й да напусне Европейския съюз означава, че ще е необходима нова система за 

имиграция на Обединеното кралство по отношение на граждани на останалите 
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държави-членки на ЕС, на страните извън ЕИП като Исландия, Лихтенщайн, 

Норвегия и Швейцария. 

Обръщайки внимание на това и считайки го за неприемлива цена, тези, 

които гласуваха за напускане, отхвърлиха опцията Норвегия/Швейцария, като 

уточниха, че Великобритания няма да бъде член на единния пазар при подобни 

на настоящите условия (въпреки че може да се договорят двустранни 

споразумения за търговия) и се застъпват за имиграционна система, която не 

дискриминира както гражданите на Европейския съюз, така и тези от други 

държави извън съюза. Имиграционната политика е запазена за правителството на 

Обединеното кралство, затова то се ангажира да въведе законопроект за 

имиграцията за тази цел.   

Свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз като израз 

на неприемлимва имиграционна политика за голяма част от английските 

поданици, е само видима причина за Брекзит.  

 Андрю Гедес твърди, че Обединеното кралство винаги е било 

двусмислено по отношение на участието в Европейския съюз. [13, 1]  Малко 

британски политици са ентусиазирани от ЕС. Амбивалентността на британските 

политици поставя Обединеното кралство в периферна позиция спрямо други 

европейски участници, движещи развитието на ЕС. Както твърди Гедес 

преминаването на Европейския съюз от „пазарно производство“ към 

„изграждане на политика” създава „повече пространство за евроскептицизъм в 

британската политика” и приема европейския проект като „заплаха за 

националната идентичност”. [13, 14] 

Макар да не може автоматично да се определи „национален характер“, 

който е предразположен към евроскептицизъм, най-малко вероятни от всички 

членки на Европейския съюз да бъдат определени като „европейци“ са именно 

британците.  

Британският евроскептицизъм (а това е до голяма степен е английския 

национализъм) има много дълго наследство в противопоставянето на всяка 

форма на европейска интеграция, датирана преди Втората световна война и дори 

може да се проследи чак до периода на формирането на Англиканската църква и 

отделянето й от Рим през XVI век .  

Противопоставянето на проектите за европейско обединение се 

интензифицира особено след създаването на Европейския съюз в началото на 90-

те години. [13]. 

Три ключови събития играят най-съществена роля за евроскептицизма в 

британската политика: Договорът от Маастрихт (1992 г.), големият взрив на 

разширяването на държавите-членки на ЕС (2004 г.) и световната финансова 

криза и икономическата еврозона криза (2008 г. нататък). Маастрихт провокира 

бунтове в Консервативната партия, които в комбинация с медийното представяне 

на политиката на ЕС насърчават особено „десния евроскептицизъм“.  

Разширяването на Европейския съюз от 2004 г. насам води до увеличаване 

на миграцията и конкуренцията за работа с нискоквалифицирани работници, 

оттам несигурната работа в Обединеното кралство като част от цялостната 

неолиберална насока на британското общество.  
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Последиците от финансовата криза и политиките за строги икономии на 

консерваторите, оказват негативно влияние върху социалните условия на по-

възрастните хора със сини яки, както и на тези с по-ниска квалификация.  [11]  

Също така „цикълът на прагматизъм и радикализация, който 

консервативните и лейбъристките партии преминават” “увеличава 

разрушителните аспекти на евроскептицизма [12, 140–141]. Към създалата се 

ситуация се прибавят и враждебните десни медии, желаещи да прехвърлят 

вината за вътрешните проблеми върху ЕС. 

Британският евроскептицизъм се подхранва от два взаимосвързани 

фактора: възраждането на популизма и английския национализъм.  

Английският национализъм може да бъде определен като защита на 

„британския суверенитет“, често срещу Европа, и усещането за уникалността и 

дълголетието на Парламента, където другите европейски държави се възприемат 

като твърде готови да отстъпят суверенитета [28]. Този национализъм се 

изразява в „носталгия по миналото, съчетана с все по-организиран и популярен 

евроскептицизъм“. [28, 498] Бен Уелингс вижда идеологическия състав на 

английския национализъм като противопоставяне на бюрокрацията, отворените 

граници и миграцията, които допринасят за ерозията на суверенитета. [28, 498] 

Това свързва ценностите на английския национализъм със социалния 

консерватизъм и въображаемото минало, изградено през историята на империята 

и победата във Втората световна война, което е опорочено от засиленото 

движение на хора, вседозволеността и деиндустриализацията.  

Популизмът може да бъде описан като антистабилитисмен дискурс, чиято 

есенция е „народът“ срещу „елитите“, чрез създаването на митове и чрез 

опростяване на сложни въпроси [19, 258]. Пол Тагарт експлицира три 

компонента на концепцията за популизма. Първо, популистката политика се 

противопоставя на представителната (либералната) демокрация и определя 

„харизматичното лидерство“ като аспект на нейната опозиционност.[24,270] 

Второ, „сърцевината“ е идеализирана концепция за едно въображаемо 

минало, което оттогава е отслабено или унищожено от врагове на „народа“.        

[24]. Важно e, че във всички популистки разкази за „народа“ се формират и 

противопоставят групи на етническа, гражданска или политическа основа. За да 

опростят сложните проблеми в общуването на опозицията с „другия“, те 

използват домашна реторика. Така може да се определи съдържанието на 

понятието "народ", за който популистите твърдят, че говорят от негово име. В 

случая на референдума това може да бъде „Средна Англия“ или бялата 

работническа класа. В действителност е възможно и двете групи да се 

идентифицират с един и същ популистки дискурс като „обикновените хора“ 

срещу елита. [24, 274]. 

Трето, различните популизми черпят своите ценности не от самия 

популистки дискурс, а от представата си за „сърцето“: „популистите се 

мобилизират, когато сърцето им е застрашено”. [24, 275]. 

Популизмът е „силно хамелеонен“ и се различава в различен контекст. Тъй 

като няма присъща теоретична основа, може да се намери в целия политически 

спектър. [4] Левият популизъм утвърждава „народа“, противопоставяйки го на 

икономическите и политическите елити в името на социалната справедливост, 

или чрез съзнанието на работническата класа, или чрез други идентичности, и 
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отстоява демокрацията на участието срещу корумпираните елити. По повод 

референдума се твърди, че гласуването за напускане на Европейския съюз е 

управляван до голяма степен от десния популистки евроскептицизъм. 

Въпреки дългогодишното призоваване за референдум от десни части 

(Британска партия на независимостта на Найджъл Фараж, членове на 

Консервативната партия, десните медии), стъпките към политическа и 

икономическа интеграция увеличават както амбивалентността, така и общото 

противопоставяне на ЕС сред населението.  

През януари 2013 г. Камерън поема обещание да проведе референдум за 

членство на Великобритания в Европейския съюз, ако консерваторите си 

осигурят мнозинство в предстоящите общи избори през 2015 г. 

Условието, залегнало в обещанието за референдум от Камерън е, че ще 

предостави предоговорените отношения между Великобритания и ЕС срещу 

Brexit. До февруари 2016 г., след някои отстъпки, Камерън договаря четири 

основни принципа от останалите държави-членки: четиригодишна „аварийна 

спирачка“ върху обезщетенията при работа за мигрантите; намаление на 

детските надбавки, изплащани на мигрантите от ЕС, когато децата им останат в 

чужбина; премахването на израза „все по-близък съюз“ от бъдещите договори на 

ЕС, включващи Обединеното кралство, което би прекратило всяка по-нататъшна 

политическа интеграция между Обединеното кралство и ЕС; „спешни предпазни 

мерки“ за защита на Лондон Сити и намаляване на „бюрокрацията“ за 

британския бизне. [2] 

Макар предоговарянето от Камерън членство в Европейския съюз да не 

успокоява евроскептиците в Консервативната партия, поради постигнато 

изненадващо мнозинство на общите избори през 2015 г., референдумът е 

включен в речта на кралицата. Малко повече от четири месеца, между 

повторното договаряне на 19 февруари 2016 г. и референдума на 23 юни 2016 г. 

има обществеността на Великобритания да разгледа плюсовете и минусите на 

позициите „в” или „извън ЕС”. 

На базата на анализа от проведено проучване за предпочитанията на 

обществеността, София Василопулу посочва, че ключови за разбирането на 

резултата от референдума са фактори като евроскептична общественост, високи 

нива на несигурност на гражданите, разделени основни политически партии в ЕС 

и липса на единство в рамките на кампанията „Remain“ („Остани”). 

Референдумът за Brexit е нещо повече от вътрешни въпроси и одобрение на 

правителството. Утилитарните опасения, свързани с икономическите оценки на 

интеграцията в Европейския съюз, съчетани с подкрепата или 

противопоставянето на свободата на движение в ЕС, са в състояние да повлияят 

на избора. [25, 219–227].  

Първият елемент на популизма по отношение на Брекзит се изразява в  

емоционалния призив на кампанията „Remain”, да се „възвърне контрола“ от 

неотговорни и далечни елити, независимо дали от Брюксел или от съучастници 

на „еврофилски“ политици в Уестминстър. Други фактори усилващи ролята на 

популизма са „харизматичното лидерство“ на Фараж, Джонсън и Гоув чрез 

конструирането на разказа „Дейвид срещу Голиат“, потопен в митове за 

миграцията и „нечувствителните“ експерти, английският стоицизъм и Втората 

световна война.  
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Вторият аспект на популизма, чрез изграждане на „сърцевината“ и разказа 

за криза, изискваща „нежелани“ действия, се експлицира във виждането, че 

преди засилената европейска интеграция и свободното движение на хора 

Великобритания се е развивала много по-добре, затова връщането към 

въображаемо минало би означавало връщане към проспериращата златна ера на 

британската изключителност. Тази концепция за „сърцето“ отразява стратегията 

на Британска партия на независимостта за подкрепа от избирателите - 

евроскептици от средния и горния клас „Tory shires“ в южния и югоизточния 

регион на Англия. Това в съчетание с чувството за пренебрегване на белите 

общности на работническата класа в северните и източните райони и в морските 

градове, привличането на по-възрастни избиратели, за които стабилната заетост 

отстъпва пред конкуренцията на несигурния труд с ниски заплати и за които 

възможността за университетското образование в рамките на управлението на 

новите лейбъристи идва твърде късно в живота им [11]. 

В темите, представени от кампанията „Remain“, заедно с продължаващите 

разкази на десните медии за негативната роля на Европейския съюз, десният 

популизъм, който е в основата на голяма част от дискурса за Brexit, черпи от 

английския национализъм. Това предпочитание към социалния консерватизъм, 

включително недоверието към мигрантите, етническите малцинства, социалните 

благородници, заедно с егоистичните елити, се отразява при гласуването.    

Икономиката се счита за решаващ фактор относно позицията при 

гласуване на британската общественост (оттук и посланието за „силна 

икономика“). Но Стартин поставя под въпрос това мнение и предполага, че 

възходът на Британска партия на независимостта и евроскептицизмът са отнели 

възможността за „рационалния избор“ за ЕС в полза на по-емоционални призиви 

за суверенитет и антиимиграционни настроения (през обектива на негативните 

обществени последици от свободата на движение). [23] На базата на данни от 

изборите от 2015 относно хора, които посочват, че ще гласуват за Brexit Ерик 

Кауфман предполага, че идентичността, а не икономическите аргументи, е 

мотивирала избирателите да гласуват за напускане на Европейския съюз и че 

тези избиратели ценят повече реда и социалните авторитаризъм пред 

откритостта и това „се очертава като ключово политически разцепление, 

засенчващо лявото-дясното икономическо измерение.“ [18]  

Анализът на вота за Brexit разкрива по-дълбоки основни фактори отвъд 

артикулираните опасения, които имат избирателите по отношение на 

неотговорните елити, защита на британските ценности и норми и 

противопоставяне на имиграцията. Те включват разширяване на социалното 

разделение между хората по възраст, образование и умения, богатство, 

географско местоположение и социални ценности. Обществените сътресения от 

Референдума във Великобритания отбелязват значителен ръст на расистки и 

ксенофобски атаки в страната, включително няколко расово мотивирани 

убийства. 

Социалните ценности, които характеризират избирателите, гласували за 

напускане, като недоверието към мигрантите, етническите малцинства, 

социалните благородници, заедно с егоистичните елити, намират резонанс при 

гласуването. Освен това избирателите, които са за напускане, се определят 

повече като „английски“, отколкото „британски“ [14].  
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Социалните неравенства между избирателите на „Remain„ и „Leave” 

навеждат на извода за дълбоко разделение по отношение на възраст, класа, 

материално богатство, социални и културни ценности, национални 

привързаности, география и възможности за образование в рамките на 

британското общество. Гудуин и Хийт (2016) посочват три ключови аспекта, 

които помагат да се дефинира разделението между тях. Доходите и бедността са 

латентни въпроси, свързани с отговорите на референдума. Изводът е, че   кръгове 

от избиратели, които са изтласкани до ръба на нашето общество, живеят с ниски 

доходи и нямат умения, необходими за адаптиране и просперитет в рамките на 

пост-индустриалната и глобална икономика, са по-склонни от други да 

подкрепят Brexit. Ниската образователна квалификация, също „увеличава 

шансовете за подкрепа за напускане”. [14] Маргинализираните групи са особено 

податливи на влияние. При тях е налице „двойно ухажване”. Това е така, защото 

липсата на образователна квалификация и умения преобладават в области, в 

които липсват възможности за заетост.  

Сю Хакинг твърди, че във Великобритания политическите въпроси на 

икономическата сигурност и социалното изключване извеждат социалните 

проблеми на преден план. [15, 111] Развитието на неолибералната политика след 

годините на Новите лейбъристи се фокусира върху пригодността за заетост на 

хората (платената работа като решение на социалното изключване) чрез 

законопроекта за реформа на благосъстоянието на коалиционното правителство, 

в който се набляга на „подтикването“ на хората към работа чрез подкрепа на 

доходите, съчетана с все по-авторитарни политики за социален контрол.  

Освен това проблемите, свързани със социалното сближаване се развиват 

от възприятията за „провала“ на мултикултурализма. Те са склонни да 

поляризират социалната политика на Обединеното кралство чрез социални 

действия, насочени към намаляване на бедността чрез намаляване или 

овластяване на изключени групи, концептуализирани като рекултивация на 

икономически или морално участващи граждани“. [15, 111]. Пример за 

увеличаване на социалното включване и насърчаване на социалното сближава е 

стремежът на Коалиционното правителство от 2014 г. да помогне на 120 000 

идентифицирани „семейства с множество проблеми“, като ги присъедини към 

социалните услуги, за да спести публични пари и да постигне по-добри 

резултати [16]. 

Липсата на политически успех, който да благоприятства инициативи като 

тези, съчетани с дълбоки съкращения на публичните услуги, предполага, че 

неолибералните политически подходи имат роля в избухването на 

недоволството, породило популизма и английския национализъм, които са 

доказани по-горе като част от вота за Brexit. 

Акцентът е поставен върху социално-икономическа сигурност, социално 

сближаване, социално включване и социално овластяване в обществото [3]. Това 

осигурява пряко противодействие на основните проблеми, които са помогнали за 

производството на Brexit; може би, лоши нива на четирите условни измерения. 

Както Хакинг подчертава, че ценността на алтернативния подход при 

решаването на социалните проблеми за Великобритиния като  бедността и 

неравенството, към по-колективистичен подход, който признава връзката между 

индивидите и общности при формирането на колективни идентичности. Вотът и 
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анализът на Brexit в тази в тази връзка показват, че популизмът и английският 

национализъм са в основата на формирането на колективни идентичности, 

съсредоточени около дълбоки обществени разделения. Налице е 

противопоставяне  на „британския народ“ срещу „други“ (независимо дали елити 

или малцинства). Тези социални разделения и проблеми се материализират в 

чувствата за овластяване в популистки плебисцит, като референдум за ЕС, с 

всички дебати на обществеността и медиите. [15] 

Но отново социалните последици от разделенията на обществото, разкрити 

чрез вота за Brexit, показват, че тази популярна енергия трябва да бъде насочена 

към практически политики за подобряване на живота на хората чрез отзивчиви и 

активни политически институции и потенциално разпространяване на 

дългосрочно приобщаващо и демократично участие в други области на 

обществото, като работното място и местната общност [9]. 

Тези хора са по-възрастни, бели от работническата класа с по-ниска 

образователна квалификация. Съставляват „изоставена” (или маргинализирана) 

група от хора в тези региони. Тези групи са склонни да споделят социални 

ценности, които бяха игнорирани от приемането на мултикултурализъм, 

гражданско гражданство, социален либерализъм и международна и 

глобализираща политика. [11]. 

Въз основа на четири групи от взаимосвързани фактори, може да се 

откроят и анализират социални последици от Brexit. [3; 27, 52, 53, 55]. 

Първият набор от фактори във връзка с анализа на Brexit е социалното 

признание, сближаването и солидарността. От гледна точка на популизма и 

английския национализъм се насърчава чувствата за изключителност, на 

социалното признание, а не на откритостта. Например „етническият“ или 

„прародителският“ национализъм изключва онези, които не се считат за 

„истински“ британци (или англичани), създавайки по-нататъшно разделение 

между белите британци и етнически малцинствени групи. Ако белите групи от 

работнически класа не бъдат възнаградени с подобрени социални условия, 

разочарованието може да е вследствие липсата на социално признание. 

Това има очевидни последици за сплотеността на британското общество и 

за изостряне на социалните разделения, като противопоставя различни 

колективни групови идентичности едина срещу друга. Съсредоточавайки се 

върху подредените общности и защитата на тази версия на британството, 

солидарността се превръща във вътрешен социален консерватизъм. 

Вторият комплекс фактори включва социална отзивчивост, приобщаване и 

равна стойност. липсата на откритост на групи, общности и системи, които 

популизмът на Brexit може да улесни. Ако социалните институции се възприемат 

като отзивчиви само към конкретни британски групи, тогава би могло да се 

стигне до по-нататъшно социално разместване. Това би увеличило изключването 

в британското общество и би подкопало равностойна на всички граждани.  

Личната сигурност, социално-икономическата сигурност и социалната 

справедливост формират третата група от фактори. Чувството за липса на 

социално-икономическа сигурност е повлияло на гласуването на по-възрастните, 

бели избиратели от работническата класа.  Ако пост-Brexit посоката на 

британското общество се ръководи от социалния консерватизъм и без политики 

за преразпределение на богатството, доходите, имуществото и възможностите, 
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тогава може да има по-нататъшни опасения за личната сигурност за много групи 

хора във Великобритания. От това може да продължи да се развива повишена 

социално-икономическа несигурност и в крайна сметка социалната 

несправедливост. 

Четвъртата група от фактори включва личен капацитет, овластяване и 

човешко достойнство. Хората с по-ниска образователна квалификация, лошо 

платената и несигурна работа да гласуват за напускане на ЕС. Това гласуването 

тръгва от разглеждането на британското общество като отричащо личния 

капацитет на възрастните, бели хора от работническата класа. Популисткото 

разсъждение от евроскептиците преди и по време на референдума, насочва 

желанието за овластяване и човешко достойнство чрез просто решение на 

сложни проблеми: напуснете ЕС и Великобритания може да „застане на краката 

си“. Това предполага възприемането на човешкото достойнство в лицето на ЕС 

като бюрократичен монолит.  

При липса на промени в самото британско общество, английските 

националистически ценности се насочват към увеличаване нивата на 

ксенофобия, расисткия език и действия. Важно е да се признае, че това може да е 

било обусловено и от лошо ниво на социалните аспекти на проблемите във 

Великобритания; включително липсата на добре платени и сигурни работни 

места и лошите условия на труд, разпадането на общностите и чувството за 

дислокация, загубата на посока и недоволството в политическа и икономическа 

система, която създаде много жертви.  

Кампанията относно Брекзит прави причинно-следствената връзка между 

постиженията на Великобритания във висшето образование и научните 

изследвания и нейния глобален обхват и показа как тези секторни политики са 

вградени в основополагащите принципи на ЕС за свобода на движение и не 

дискриминация. 

Научните изследвания са по своята същност международна дейност, а 

ползите от присъединяването на Великобритания към европейската 

изследователска система са както за Обединеното кралство, така и за 

Европейския съюз. Научните институции на Обединеното кралство и ЕС се 

възползват от непрекъснат поток от изследователи, движещи се между 

европейските страни. Приблизително един от пет изследователи в 

университетите във Великобритания, идват от ЕС. [8, 154]  

Например, както посочва Пол Найтингел в Изследователско звено за 

политиката в Съсекс - гражданите на ЕС превъзхождат гражданите на 

Обединеното кралство и ще бъде невъзможно да ги заменят от ограничения 

набор от таланти във Великобритания.[ 20, 156] 

 Над 60% от транснационалното сътрудничество в Обединеното кралство е 

със съавтори със седалище в ЕС. Над половината научни доклади са съвместни и 

при много от тях сътрудничеството е транснационално. [1,155]. 

Сътрудничеството между автори от Великобритания и ЕС играе значителна роля 

роля в стимулирането на подобренията в научната производителност на 

Обединеното кралство. 

ЕС създава редица важни институции, най-важна от тях е Европейското 

изследователско пространство (EИП), което осигурява финансиране за най-

висококачествените фундаментални изследвания. Британските учени са 
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несъразмерно успешни в спечелването на най-престижните безвъзмездни 

средства на EИП. Така около 17% от финансирането на изследвания на 

университетите във Великобритания идват от ЕС. [8,154]  

Гласуването за Brexit създава значителна несигурност за бъдещото участие 

на британските учени в тези сътрудничества. 

Сътрудничество с Обединеното кралство ще продължи, но стойността на 

потоците за финансиране ще намалее. Европейските нации с най-много 

напредналите научни системи, например, могат да преосмислят относителния 

акцент, който те поставят относно научните изследвания в ЕС в сравнение с 

алтернативите, които по-добре дават възможност за взаимодействие с 

Обединеното кралство и САЩ. Притесненията относно законните права на 

гражданите на ЕС във Великобритания може да влияят върху решенията на най-

висококачествените изследователи да не заминат за Обединеното кралство.   

ЕС и Обединеното кралство би имало полза от взаимното разпространение 

на експертни познания в оценката на научните изследвания и изследователска 

стратегия. За съжаление начинът, по който премина вотът за Brexit подсказва, че 

стойността на това сътрудничество или не е била призната или не е оценена. 

[8,157]  

Също така членството в ЕС ще има значение за студентите, политически 

важна група, поради причини, които варират от свобода на движение до 

предотвратяване на конфликти. 

Макар да бяха посочени някои социални аспекти на Брекзит, както 

отбелязват Кармел и Пападополус Европейският съюз има ограничена правна 

роля или институционален капацитет за пряко регулиране на социалните 

политики на своите държави-членки. [6]  

Затова резултатите от Брекзит имат относително ограничени последици за 

социалната политика, с изключение на конкретните социални групи: по-

специално за Обединеното кралство и други граждани на ЕС, които са живели и 

работили в поне една друга държава от ЕС.  

Как ще се развият социалните последици от Брекзит зависи преди всичко 

от социалната и цялосната политика на правителствата на Великобритания и от 

поведението на нейните поданци.  
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ПЪРВИ СТЪПКИ КЪМ ОПТИМИЗИРАНЕ НА МЕТОДИКАТА НА 

ОБУЧЕНИЕ ПО КОНТРАПУНКТ 

 

Мирослав К. Недялков 

 

FIRST STEPS TO OPTIMIZING THE METHODOLOGY OF 

COUNTERPOINT TRAINING 

 

Miroslav K. Nedyalkov 

 

 
ABSTRACT: This study proves the need to optimize counterpoint training in Bulgarian 

educational practice. The methodology applied for almost a century is based on the system of J. 

Fux. Its application in modern conditions requires some adjustments. The most significant of 

them is the elimination of classes on the first three types of counterpoint and starting directly 

from the fourth type - counterpoint in syncope. The author devotes a special place to the 

question of the fourth, not accepting its classification as dissonance. He maintains that this 

interval is consonant but non-acoustic, which is why, locked to the bass, he falls into a 

subordinate position. 

 

KEYWORDS: J. Fux, Gradus ad Parnassum, counterpoint, fourth interval, consonance, 

dissonance, acousticity of interval. 

 

 

В тази статия ще бъде описан опитът да се оптимизира методиката на 

обучение по контрапункт и съображенията, довели до отказ от някои постулати, 

наложени през годините в българската образователна практика в продължение на 

почти един век. 

Обучението по контрапункт у нас, както и в много други страни, се базира 

на теорията и методиката на Йохан Йозеф Фукс, в неговия капитален теоретико-

практически трактат „Gradus ad Parnassum”. Написан е в 1725 г. във Виена на 

латински език и в превод означава „Стъпките към Парнас” 27 . По неговата 

система са се обучавали мнозина известни композитори като Хайдн, Леополд и 

Волфганг Амадеус Моцарт, Салиери, Бетовен, Шуберт, Керубини и др. Тази 

система е възприета, доразвита и практикувана от българските теоретици и 

преподаватели като Асен Карастоянов, Здравко Манолов, Димитър Христов, 

Ангел Ангелов и др. 

Дали методиката на Фукс е актуална и днес? Трябва да се отбележи, че 

времето в което той живее и преподава, е време, в което се изучават принципите 

на многогласния строеж, без значение от какъв тип е той – хетерогенен или 

относително хомогенен. Днес ние наричаме тези видове многогласна фактура от 

полифоничен или от хармоничен тип. Съвременното обучение изучава 

принципите на многоглас в два курса, съответно в две учебни дисциплини – 

Хармония и Контрапункт/Полифония. Тази особеност сама по себе си 

предполага известно преосмисляне на базисната методика на Фукс по простата 

                                                           
27 Парнас е свещената планина на Аполон и музите в античната митология. 
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причина, че някои от тези принципи се изучават в курса по хармония. По 

утвърдени стандарти у нас първо се изучава курсът по хармония, а впоследствие 

този по контрапункт.  

Преди повече от три десетилетия бе направен педагогически експеримент в 

АМТИИ Пловдив. Той бе породен от съображения, свързани с историческото 

развитие на многогласната музика, в която полифоничното мислене предхожда 

акордово-хомофонното. Така ръководството на Академията реши да направи 

инверсия в учебния план и да постави курса по контрапункт пред този по 

хармония. Експериментът се оказа неуспешен и бързо учебният план бе върнат в 

първоначалния му вид. Този негативен резултат би могъл да намери своето 

обяснение, но това няма да бъде тема на настоящото изследване.  

Така или иначе става ясно, че методиката на Фукс, която в общи линии се 

практикува и у нас, не може да възпита пълноценно многогласното мислене на 

младия музикант. Нота срещу нота, две срещу една, четири срещу една и т. н. се 

оказват трудно смилаема материя за човек, потопен в съвременната музикална 

среда. Освен това тази материя се оказва суха и безинтересна, лишена от 

художествени достойнства и далечна от живата музика. Безспорно курсът по 

хармония допада повече на начинаещите и ги въоръжава с по-цялостни знания и 

умения.  

Всъщност началните занимания по контрапункт имат за цел да запознаят 

обучаемите с хармоничните интервали и техните свойства. Така е в първия вид 

контрапункт – нота срещу нота (1:1). Това само по себе си е обучение за мислене 

по интервали и двойки гласове. Така е в епохата на Ренесанса, достигнал разцвет 

в жанровете на вокалната полифония. Барокът внася нова технология на 

многогласно мислене – с акорди 28 . В този начален етап на обучение по 

контрапункт (1:1) се извличат принципи и правила на многогласен строеж, които 

в общи линии са валидни и в курса по хармония. В него работата с чуждите на 

акордите тонове много наподобява принципите, заложени във втория вид 

контрапункт (2:1) и най-вече в третия (4:1). Оказва се, че първите три вида 

контрапункт, в по-голяма си част от елементи и съждения, повтарят наученото от 

студентите в курса по хармония. Тези три вида дори не представляват в 

достатъчна степен спецификата на полифоничното развитие и не възпитават 

пълноценно в такъв вид мислене. Следователно този начален раздел от 

методиката на Фукс се оказва излишен и скучен. Всички тези разсъждения 

наложиха решението да се експериментира с нова методика, изключваща 

занимания с първите три вида контрапункт.  

Така обучението започна направо с четвъртия вид ‒ контрапункт в 

синкопи. Още в самото начало бе констатирано, че студентите не са пропуснали 

нищо и се справят много добре със задачите върху този вид. Това спести голямо 

количество учебно време, което впоследствие бе използвано за много по-

стойностни занимания.  

Решението да се започне направо с този вид бе продиктувано от 

особеностите на полифоничното развитие – неедновременно встъпление на 

гласовете, постигано твърде често с техниката на синкопираното движение. Така 

                                                           
28 Тези разлика в начина на конструиране на многогласа е изяснена от Манфред 
Букофцер [6:16-17]. 
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обучаемите още от самото начало се потапят в руслото и същностните черти на 

полифоничната фактура. 

Друго много важно съображение за този старт на курса и един от 

генералните въпроси на това обучение е как да се постави квартата в подчинено 

положение, което в учебната литература е дефинирано като дисонанс. 

Контрапунктът нота срещу нота на пръв поглед прилича на архаичния паралелен 

органум. В интерес на истината между тях няма нищо общо в принципите на 

изграждане на двугласа. В паралелния органум квартата е предпочитан интервал 

и се възприема като консонанс. Така тя е окачествена още в „Теорията за 

простата математическа пропорция” на Питагор [7:407‒408]. Тук системата на 

Фукс влиза в противоречие с античната теория и с историческото развитие на 

многогласа. Афинитетът на композиторите към сонантноста на квартата 

преминава през различните видове органум и продължава в епохата на Ars nova, 

където все още няма строги и устойчиви принципи на многогласно изграждане. 

Първите наченки на поставяне на квартата в подчинено положение се откриват в 

партитурите на Машо, който въвежда квартовото задържане. Въпреки това 

неподготвеното встъпление на квартата на силно време подсказва, че тя все още 

е възприемана като благозвучен интервал със значение на консонанс:  
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Едва в средата на XV век, когато се оформя хармоничната каденца и се 

осъзнава акустичната роля на най-ниския глас във вертикала, квартата попада в 

подчинено положение и бива „набедена” за дисонанс.  

Така я определя и Фукс, както и неговите последователи в българската 

теория и педагогическа практика. В някои учебници се уточнява, че това се 

отнася за двугласа [4:20]. Във всичко това има логика, ако се приеме, че долният 

от двата гласа има функция на бас, дори да е нотиран на сол ключ29. Интересното 

е, че в тригласния контрапункт квартата изведнъж става консонанс [4:60]. Асен 

Карастоянов я поставя в графата „средни интервали”, т. е. „в едни случаи се 

считат за консонанс, а в други за дисонанс” [3:22]. Някои теоретици избягват 

конфузната ситуация да твърдят ту едно, ту друго и не споменават, че квартата 

може да бъде консонанс, а че секстакордите са възможни тригласни 

конструкции, които „се използват свободно” [2:123]. От това следва, че те би 

трябвало те да се третират като консонанси 30 . От теоретична гледна точка 

разбирането за квартата е абсурд – един път консонанс, друг път дисонанс. 

Сонантността е свойство, което не подлежи на изменчивост. Такава може да има 

по отношение на стабилност, опорност, устойчивост, в зависимост от вида на 

системата, в която интервалът попада и функцията, която той изпълнява в нея. 

Специфичното свойство на квартата като хармоничен интервал е енигма, която 

вече е намерила обяснение, с въвеждането на понятието „акустичност” на 

хармоничните интервали [9:84-87]. Така квартата си остава безусловен 

консонанс, каквито са интервалите до седмия тон от натуралната поредица. Това 

обяснява звученето ѝ в горните етажи на вертикала. В същото време този 

интервал се определя като неакустичен, което го поставя в особено 

неравноправно положение с редица други консонантни интервали, когато е 

формиран спрямо баса. Оттук идва съображението за третирането му при такива 

случаи в музикалната практика като дисонанс, защото най-ниският глас 

представлява в най-голяма степен акустичната опора на вертикала. 

И така квартовото задържане дава основание този интервал да бъде 

поставен в подчинено положение, а такова задържане да бъде окачествено като 

дисонантно. Ако интервалът сам по себе си не е дисонантен, как така изведнъж 

се създава такова усещане за напрежение и противоречие? Причината отново е в 

„първородния интервал” 31  - квинтата, която със своята акустична природа 

предизвиква казуси, чието обяснение изглежда невъзможно. Квинтата е третият 

тон от натуралната поредица и първият, чиито горен тон се различава от 

основата. Присъствието на този интервал във фонизма на вертикала е 

значително, макар и осъществено твърде задкулисно. За да се усети напрежение 

                                                           
29 Божидар Абрашев обяснява, че „под бас не се разбира непременно теситурно нисък 
глас, а изобщо глас, който се явява по-нисък от останалите и поради това служи за тяхна 
основа”[1:113]. Тази основа не е задължително да има акустичен характер. Въпросът е 
доразвит и изяснен в Основи на модалната хармония [5:26]. 
30 Там се споменава за „секстакорди на мажорното, минорното и умаленото тризвучие. 
Имайки предвид последното, излиза, че тритонусът е възможно да се третира по 
подобие на квартата… като консонанс! 
31 Формулировката е на Хайнрих Шенкер, който много сполучливо е оценил 
изключителното значение на този интервал в акустичен и конструктивен смисъл [8:207]. 
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в квартовото задържане, изискващо непременно отвеждане постепенно надолу, 

причината е, че основният тон на интервала излъчва обертоновете си, от които 

квинтата се оказва най-важна32. Така завоалирано се създава усещане за звучене 

на секундов интервал между въпросния обертон и горния тон на интервала. За 

дисонирането на секундата и нейното разрешение не може да има две мнения, 

затова и отвеждането на квартовото задържане изглежда логично. По подобен 

начин може да се обясни и септимовото задържане, също със секундово 

напрежение, формирано вследствие звученето на октавата като обертон:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Така ноновото задържане носи подобно напрежение, но отведено в октава, 

заприличва на неприятното последование, наречено „фалшива секунда”. В 

практиката по контрапункт този ход се допуска, но не звучи така красиво, както 

другите дисонантни задържания33. Следвайки учебната практика квартата да се 

поставя в подчинено положение, изборът на синкопирания вид контрапункт, с 

неизменното квартово задържане, се оказа напълно основателен.   

След този старт на курса логично идва въпросът – как да се продължи и как 

да се отработят някои необходими елементи, включени в предходните три вида 

контрапункт? Най-напред студентите се научиха да раздробяват и раздвижват 

синкопа. Впоследствие с преминаване към петия вид ‒ цветиста мелодия срещу 

кантус фирмус, постепенно бяха въвеждани различните фигури и дисонанси, 

свързани с тях: проходящ; съседен; твърд преход; аподжатура и т. н. 

Овладяването на тези елементи, за разлика от третия вид контрапункт, се 

реализира в среда, близка до музикалната, и възможностите за разнообразни 

мелодични ходове и съчетания с кантус фирмуса правеха учебната работа 

интересна и приятна.  

Един друг въпрос в учебната практика по дисциплината буди разногласие – 

за или против повишаващата алтерация на подосновния тон? С други думи – 

трябва ли да има водеща чувствителнотонова връзка, или трябва всичко да 

протича в руслото на строгата диатоника? Фукс препоръчва да има алтерация. 

Това е атакувано от повечето български теоретици с аргумента, че така се 

                                                           
32 Това е така, защото вторият и четвъртият тон повтарят първия, по линия на октавното 
подобие. Следващите тонове от натуралната поредица са значително по-слаби и не 
оказват толкова силно влияние върху тембъра на тона и фонизма  на съзвучията, в които 
той участва. 
33 В курса по хармония той се допуска при определени условия. 
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нарушава диатоничният строеж. Отговорът на спора може да даде една 

историческа ретроспекция. Обучението по контрапункт има претенция да 

представя т. нар. „строг стил” в полифонията. Има се предвид вокалната 

полифония на Ренесанса, където кристализират устойчиви принципи и правила 

на многогласен строеж. Следва да се установи дали композиторите от тази епоха 

прилагат принципа на чувствителнотоновата връзка. 

В интерес на истината не само те, но и техните предшественици още от 

края на XIII век прилагат този ход в линеарната каденца. Строга диатоника в 

рамките на т. нар. църковни модуси има само в ерата на Ars antiqua. По тази 

причина афинитетът на нашите автори към такава архаичност на използвания 

звуков материал изглежда неразбираем. Нещо повече, още в XIV век се въвежда 

оформяне с двата подосновни тона, което наподобява шестата и седма повишени 

степени в обособената по-късно мелодична разновидност на минора:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Един сравнителен пример, демонстриращ различни художествени 

критерии при конструирането на контрапункта е достатъчно доказателство за 

това колко по-автентично и по-красиво звучи учебната задача с прилагането на 

въпросните алтерации:  
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ABSTRACT: The system of vocational education and training prepares citizens for 

realization in the economy and in other spheres of public life, creating conditions for acquiring 

professional qualification and for its continuous improvement. This report reflects the system of 

vocational education and training in Vratsa region. 
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Професионалното образование и обучение се регламентира със Закона за 

професионално образование и обучение. Законът регламентира организацията, 

институциите, управлението и финансирането на системата за професионалното 

образование и обучение. За училищното професионално образование и обучение 

се прилага Законът за предучилищно и училищно образование, подзаконови 

актове по прилагането му, доколкото в Закона за професионално образование и 

обучение не е предвидено друго. 

Системата на професионалното образование и обучение подготвя 

гражданите за реализация в икономиката и в други сфери на обществения живот, 

като  създава условия за придобиване на професионална квалификация и за 

нейното непрекъснато усъвършенстване. Обучението е  процес, който подготвя 

човек или група хора за длъжност в определен бъдещ момент. Придобиването на 

знания, умения и компетенции става в резултат на преподаване на теоретични и 

практически умения и знания, които се отнасят до конкретни полезни 

компетенции. Обучението има конкретни цели за подобряване на 

възможностите, капацитета, производителността и ефективността на 

обучаващите се. 

Задачи на системата на професионалното образование и обучение: 

 Придобиване на професионална квалификация. 

 Придобиване на правоспособност за професии, упражняването на които 

изисква такава, включително и за упражняване на регулирани професии. 

 Непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация. 

 Формиране на мотивационна система за реализация в гражданското 

общество. 

 Формиране на обща култура на основата на националните и 

общочовешките ценности. 
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Задачите на системата на професионалното образование и обучение се 

осъществяват при спазване на изискванията за осигуряване на качество на 

професионалното образование и обучение. 

Област Враца има добро геостратегическо разположение. Намира се на 

международния път Е - 79, има пряк достъп до  външна граница на България, 

международен воден път – р. Дунав, има наличие на фериботна връзка с 

Румъния. В областта има  структуроопределящи предприятия – “Химко”АД – 

Враца и АЕЦ  “Козлодуй”, мрежа от промишлени предприятия. В областта 

функционират производствени бази за инертни материали, цимент, каменни 

облицовки, медни руди, има пряк достъп до природен газ. В областта има 

обширна и плодородна селскостопанска земя, наличие на суровини за развитие 

на преработвателни  малки и средни предприятия. Характерни за областта са 

естествените водоизточници, налице е воден ресурс, подходящ за малки ВЕЦ. 

Развит дърводобив. Има природни дадености, подходящи за развитие на туризма. 

В област Враца през 2005 г. населението на възраст от 7 ‒ 18 години 

наброява 28 443 жители. През 2001 година техният брой е бил 32 566 жители, т. е 

за четири години намаляването на тази възрастова група е с 4 123 души. През 

2005 г. броят на 13- годишните е 2 491 души, а на 7-годишна възраст са 1 667, т. 

е. след седем години учениците, подлежащи на задължително обучение в 

областта, ще бъдат с 824 души по - малко, т. е. приемът се очаква да бъде 

намален с 31 паралелки. В съответствие с протичащите демографски процеси 

ежегодно с държавния план - прием намалява и броят на паралелките в 

професионалните гимназии. Етническият състав на лицата 7‒18 години показва, 

че българите са 87,48%  от населението, ромската етническа група   представлява  

10,57% от населението в района,  останалите етнически общности  ‒ под 1%. 

Професионално образование на територията на област Враца се провежда в 

10 общини и  се осъществява в 46 професионални паралелки, четири от който са 

защитени паралелки, и  10 са с очакван недостиг. Дуалната форма на обучение се 

осъществява от 4 паралелки. 

Община Враца 

 Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, (Враца) 

включва подготовка на ученици по професии: готвач, ресторантьор, сервитьор-

барман, организатор интернет приложения. Зората на нейното начало ни връща 

към далечната 1891г., когато тогавашният министър  на просвещението Георги 

Живков подработва и утвърждава нов закон за който народната просвета, според 

когото обучението у нас придобива известна професионална насоченост. 

 Професионална техническа гимназия “Никола Йонков Вапцаров”, (гр. 

Враца) провежда обучение по професии: системен програмист, техник на 

компютърни системи, техник по транспортна техника, мехатроника, техник на 

електронна техника. Училището е построено през 1971 г. и столова към учебния 

корпус. Училището разполага с работилници, хале и гаражи и физкултурен 

салон. За собствеността на учебния корпус и работилниците има  издадени  

съответни АДС. Училището се финансира от Министерството на образованието 

и науката. 
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 Профилирана природоматематическа гимназия „акад. Иван Ценов“ 

(Враца) провежда обучение по професия – приложен програмист. Историята на 

училището започва през 1971 г. с откриване на две математически паралелки. 

 СУ “Никола Войводов“ (Враца) провежда обучение по професия – 

икономист-информатик. 

 СУ „Козма Тричков“ (Враца) провежда обучение по професии: ‒ 

икономика и мениджмънт, Техник по автоматизация. 

 СУ „Отец Паисий“ (Враца) провежда обучение по професии: дизайнер и 

музикант-вокалист. 

 ОбУ – Девене провежда обучение по професии: хлебар- сладкар и 

строител-монтажник. 

 ОбУ – Баница провежда обучение по професия: хлебар-сладкар. 

 ОбУ – Тишевица провежда обучение по професии: хлебар-сладкар и 

строител-монтажник. 

Община Борован 

Гимназиална степен на образование се осъществява единствено в 

Професионална гимназия по транспорт “Коста Петров” в с. Борован. 

 Професионална гимназия по транспорт “Коста Петров”, с. Борован 

провежда обучение по професии: монтьор на транспортна техника, 

електромонтьор, помощник–възпитател. 

Община  Бяла Слатина 

 Професионална агротехническа гимназия “Никола Йонков Вапцаров”, гр. 

Бяла Слатина осъществява обучение по професии: Техник на селскостопанска 

техника, икономист-информатик,  техник на компютърни системи, машинен 

техник, спедитор логистик. 

 Професионална гимназия по облекло “Елисавета Багряна”, гр. Бяла 

Слатина провежда обучение по професии: оператор в производството на 

облекло, ресторантьор – кетъринг и ресторантьор - производство и обслужване в 

заведенията за хранене и развлечения . 

 СУ „Христо Ботев“ Габаре, с. Габаре провежда обучение по професия: 

готвач. 

 СУ „Васил Левски“, Бяла Слатина провежда обучение по професия: 

организатор интернет. 

 СУ „Христо Ботев“ Галиче провежда обучение по професия: техник-

животновъд. 

Община Козлодуй 

На територията на общината функционират две професионални гимназии и 

две средни общообразователни училища с гимназиална степен на образование. 

 Професионална гимназия по ядрена енергетика “Игор Курчатов” в (гр. 

Козлодуй) провежда обучение по професии: техник на енергийни съоръжения и 

инсталации, електротехник, техник на компютърни системи, техник на 

енергийни съоръжения и инсталации, техник на енергийни съоръжения и 

инсталации. 

 СУ „Христо Ботев“ (Козлодуй) провежда обучение по професия: 

приложен програмист. 
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 Средно училище „Св. св. Кирил и Методий “ Бутан провежда обучение 

по професия:  

техник растениевъд. 

Община Криводол 

 СУ „Св. св. Кирил и Методий“ (Криводол) провежда обучение по 

професии: оператор в дървообработването и готвач. 

 ОбУ Краводер провежда обучение по професия: оператор в 

дървообработването. 

Община Мездра 

 ПГ по МСС (Мездра) провежда обучение по професии: монтьор на 

транспортна техника, монтьор на железопътна техника. 

 ПГ „Алеко Константинов“ (Мездра) провежда обучение по професии: 

ресторантьор, готвач. 

 СУ „Иван Вазов“ (Мездра) провежда обучение по професия: организатор 

интернет приложения. 

Община Мизия 

 ПГ „Васил Левски“ (Мизия) провежда обучение по професии: Готвач и 

Икономист-информатик. 

Община Оряхово 

 Средно училище „Христо Ботев“ (Оряхово) провежда обучение по 

професии: Икономист-информатик, Машинен техник, Техник в 

лозаровинарството. 

Община Роман 

 Средно училище „Васил Левски“ (Роман) провежда обучение по 

професия: Работник в заведенията за хранене и развлечения. 

Община Хайредин 

 Средно училище „Васил Воденичарски“ (Хайредин) провежда обучение 

по професии: 

готвач, оператор информационно осигуряване. 

Предвид съществуващата трайна тенденция към намаляване на броя на 

учениците, подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст и оттам 

в гимназиалния етап на образование, е необходимо:  

а) да се въведе  обучение по нови  професии в съответствие с плана за 

икономическо развитие на района, например в областта на:  пътното  

строителство, пътно-строителната техника, водоснабдяването  и канализацията 

на населените места,  газовата техника, екологията, туризма (аниматор, 

планински водач, помощник -инструктор по спортно - туристическа дейност).   

б) да се увеличи  приемът по професии и специалности с придобиване на 

първа и втора  степен на професионална квалификация за сметка на приема по 

професии с придобиване на  трета степен на професионална квалификация. 

в) да се съобрази  държавния прием с търсенето на пазара на труда при 

условията на реализиране на заложените приоритети и мерки в плана за 

икономическо развитие, а не с наличния педагогически състав. 
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ПРОФЕСИИ НА БЪДЕЩЕТО В СФЕРАТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
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PROFESSIONS OF THE FUTURE IN THE FIELD OF EDUCATION 

 

Natalia I. Vitanova 
 

 
ABSTRACT: This article attempts, without pretending to be exhaustive, based on the 

forecasts of world analysts, to present some professions of the future in the field of education. 

The list provided is not definitive and comprehensive, it can be supplemented and expanded, but 

it illustrates those important changes and trends that await education in the coming years, in 

the near future. 
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„Човекът е само тръстика, най-крехкото  

нещо в природата, но той е мислеща тръстика. 

Величието на човека се корени в съзнанието 

 на неговото нищожество. Дървото не съзнава 

нищожеството си. Следователно човек е нищожен, 

 щом съзнава нищожеството си, но същевременно 

 е велик именно защото го съзнава.” 

Блез Паскал 

 

За да се определи образователната парадигма на XXI век, трябва да се 

отговори на въпроса: Какъв е идеалът за образован човек? 

В епохата на Античността (Атина) идеалът за образован човек се свързва с 

идеята за „калокагатия“ (от гръцки - καλοκαγαθία), т.е. хармонично развитата 

личност, у която се съчетават физическата и духовната красота. Древногръцкият 

идеал за образование се изразява с понятието „пайдея” (от гръцки - παιδεία). То 

съответства на съвременния термин „образование”. Семантиката на думата 

„пайдея” може да се разглежда като път, който човек изминава, променяйки себе 

си в стремежа си към идеала, към „калокагатията”, т.е. към духовното и 

физическото съвършенство, чрез придобиване на добродетелта „арете”. Знанието 

позволява на човек да разбере истинските ценности, да бъде добродетелен, да 

стане съвършен. То е в основата на всички добродетели и действа във вид на 

„идеи”. Според Платон „арете” може да се научи, чрез активно търсене човек 

може да открие силата в себе си. Следователно „пайдея” е средство за 

реализиране на самата природа на човека. Тя е организирано образование, което 

позволява на човек да реализира съдържащия се в душата му стремеж към реална 

„арете”, да реализира  своя вътрешен потенциал (Матулис, 2003). 

През Средните векове идеалът за образован човек се променя радикално – 

от хармонично развитие на външното и вътрешното към осъзнаването на 

първоначалната греховност на човека; между Бога и човек съществува пропаст, 
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която принуждава последния да тръгне по пътя на изкуплението, за да 

възстанови изгубената хармония; знанието отстъпва място на вярата. 

„Възпитателната цел е формирането на добрия християнин, стремящ се към 

богопознание и любов към Бога“ (Колев и др., 2005:44). 

През епохата на Ренесанса (което е преди всичко възраждане на 

Античността, но не е просто възпроизвеждане на Античността) средновековната 

идея за греховния човек отстъпва място на идеята за homo universalis, това 

означава връщане към основните принципи на древната идея за съвършен човек 

– калокагатия, пайдея, арете. Възкресява се идеята за хармонично развитие на 

човека и се „възвръщат позициите на физическото и естетическото възпитание, 

пренебрегнати през Средновековието“ (Колев и др., 2005:63). Класическото 

образование, основано на изучаването на древните езици като начин за 

осмисляне на културното наследство на Античността, е заложено в тази епоха. 

През Ренесанса отново се осъществява парадигмална революция, между 

средновековния мироглед и светоусещането на човек от Ренесанса се отваря 

голяма бездна. 

Същата бездна разделя ренесансовия човек от човека на Новото време, 

идеи, които са в разрив с класическия модел на образование. Френският 

икономист Jean Fourastié (Жан Фурастие–1909–1990) настоява да се „изхвърли“ 

класическата хуманитарна култура и образованието да се съсредоточи върху 

новия идеал на образования човек – специалист с тесен профил, с възможност за 

бързо адаптиране към постоянно променящите се реалности на съвременния 

свят. От този специалист не се изисква да притежава високо културно ниво и 

ценностите му се определят не от homo universalis, а от homo economicus 

(https://syg.ma/@natella-speranskaja/obrazovaniie-i-prosvieshchieniie-v-epokhu-

tsifrovoi-rievoliutsii). 

Дигиталната епоха се свързва с нов тип човек. Маrk Prensky използва 

понятието „Digital Natives“ („дигитални туземци“), за да опише естествената 

лекота, с която младите поколения използват технологии, за разлика от по-

старите поколения - „Digital Immigrants“ („дигитални имигранти“) (Prensky, 

2001). Метафората на Пренски подценява един от най-важните аспекти на този 

„нов свят“, факта, че не са предвидени никакви или почти никакви граници, че не 

е необходим „паспорт“ и в този контекст понятията „туземец“ и „имигрант“ са 

невалидни. Постмодерното общество в голяма степен е заинтересовано неговите 

граждани да са способни самостоятелно и активно да действат, да вземат 

решения, гъвкаво да се адаптират към непрекъснато променящите се условия на 

живот. 

Иновациите в науката и технологиите, особено в биотехнологиите и 

изкуствения интелект, повдигат фундаментални въпроси за това какъв да бъде 

човекът на новото време. Бъдещето е несигурно и не може да бъде предвидено, 

но децата трябва да са готови за него. Училищата трябва да ги подготвят за 

професии, които все още не са създадени, за технологии, които все още не са 

измислени, за решаване на проблеми, които все още са неизвестни. За да се 

ориентират в такава несигурност, в едно голямо разнообразие от контексти: във 

времето (минало, настояще, бъдеще), в социалното пространство (семейство, 

общност, регион, нация и свят) и в цифровото пространство,  учениците ще 

трябва да развият любопитство, въображение, устойчивост и саморегулация; ще 

https://syg.ma/@natella-speranskaja/obrazovaniie-i-prosvieshchieniie-v-epokhu-tsifrovoi-rievoliutsii
https://syg.ma/@natella-speranskaja/obrazovaniie-i-prosvieshchieniie-v-epokhu-tsifrovoi-rievoliutsii
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трябва да уважават и оценяват идеите, перспективите и ценностите на другите; 

ще трябва да се справят с провала и отхвърлянето и да се придвижват напред, ще 

трябва да се ангажират с естествения свят, да оценят неговата нестабилност, 

сложност и стойност (https://www.oecd.org). 

Как днес училищата могат да подготвят учениците за свят, който все още 

не съществува? Образованието трябва да се адаптира към четвъртата 

индустриална революция. Технологиите променят начина, по който хората 

живеят, работят, играят и мислят. И това се случва по-бързо и в по-голям мащаб, 

отколкото във всеки един друг момент от развитието на човешката цивилизация. 

Образованието трябва да подготви новата генерация за уменията на утрешния 

свят, въпреки че не знаем как ще изглежда той. Светът около нас е променен 

драстично и темпото се ускорява експоненциално, днешният свят е по-бърз и по-

автоматизиран, с гъвкави модели на заетост. Само за няколко години, развитието 

на технологии като изкуствен интелект, роботика, нанотехнологии и 3D печат ще 

трансформира повечето професии. С някои изключения, училищата са една от 

малкото институции в съвременния живот, които не са претърпели радикални 

промени, предизвикани от технологиите. Образованието изостава от ускорението 

на времето и не успява да достигне параметрите на четвъртата индустриална 

революция. Визионерите вече гледат отвъд нея и говорят за „ерата на 

трансхуманизма“ (Bostrom, 2005). Трансхуманизъмът (от лат. trans – отвъд и 

homo – човек; изписвано също като H+ или h+) е интернационално 

интелектуално движение, което поддържа идеята за подобряване на човешките 

умствени и физически възможности, използвайки новите технологии. Той 

изучава потенциалните възможности и опасности от напредващите технологии, 

които  могат да преодолеят фундаменталните човешки ограничения и етика. 

Трансхуманизмът има за цел усъвършенстване на човека чрез научно-

техническия прогрес.  

Фундаментални за реализирането на тази цел са: 

 подкрепата на техническия прогрес; 

 изучаването на науката и техниката навреме, за да се предотвратят 

потенциални опасности и нравствени проблеми; 

 разширяване възможностите и свободата на индивида чрез научно-

технически постижения; 

 противопоставяне на организации, които се съпротивяват на техническия 

прогрес. 

Ако се погледне 25 години напред в бъдещето, ще може да се види един 

различен свят от настоящия. Киберобекти подкрепят хората навсякъде и във 

всички аспекти на ежедневния живот и работа, в политиката и изкуствата, в 

науката и технологиите, в образованието и в развлеченията. Това съвместно 

съществуване и сътрудничество ще се превърне в неразделна част от човешката 

цивилизация. Роботите и интелигентните машини ще се грижат за голяма част от 

физическата и административната работа. Голяма част от хората ще живеят и 

работят в хибридната реалност, съставена от нашата реалност (Our-Reality) и 

кибер-реалността (Cyber-Reality). В момента виртуалната реалност (Virtual-

Reality) съществува безпроблемно с нашата реалност. С течение на времето 

границите между различните реалности ще стават все по-неясни и по-трудно 
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разграничими. Използването на smart технологии все повече измества социалния 

и професионалния живот във виртуалната реалност. Образованието през целия 

живот все повече ще преминава в кибер-реалността (M. Raich, М., S. Dolan и др. 

(https://www.europeanbusinessreview.com). 

През 2017 година инвестициите в edtech (education technology – 

образователни технологии) в САЩ надхвърлят рекордното ниво от 9,5 милиарда 

щатски долара – с 30% повече от предходната година (2016). Според доклад на 

изследователската компания ABI Research през 2018 година американските 

вложения в областта на изкуствения интелект бележат ръст от 120%. В 

абсолютни стойности инвестициите на САЩ в изкуствен интелект възлизат на 

9,7 милиарда долара през 2018 г. Прогнозата за 2019 г. е 14 милиарда долара 

(https://technews.bg/article-120407.html). 

Както на всички социални сфери, така и на пазара на труда му предстои да 

премине през радикална в историята си промяна. Глобализацията, миграцията, 

икономическите сътресения, информационните технологии, автоматизацията на 

производството (включително изкуственият интелект),  различните нови 

поколения, дори климатичните промени, са фактори, които променят начина, по 

който хората работят. Класическите професии са се запътили безвъзвратно към 

историята и не може да се каже със сигурност какво точно идва след тях (на 

тяхно място). Софтуерни системи или роботи ще заменят хората в много 

производства, а тези с по-ниска квалификация и длъжностите, в които няма 

добавена стойност или са на основата на повторяеми дейности, ги очаква мрачно 

бъдеще, тъй като те ще са лесно заменими (статистиките в развитите икономики 

показват точно такива тенденции).  

Много от децата в детската градина в момента ще имат професия, която 

все още не съществува. Професиите са нещо динамично – изчезват стари и се 

появяват нови, но голяма част от професиите, които предстои да се появяват… 

никой не знае какви ще са те. Ясна концепция не съществува, поради тази 

причина все повече се говори за умения на бъдещето, а не за професии. Тъй като 

пазарът ще е динамичен, фокусът ще е върху ученето през целия живот, защото 

новите открития и технологии навлизат непрекъснато във всички сфери на 

живот. Това означава, че независимо каква професия ще избере човек, той ще 

трябва да се развива постоянно, за да остане в нея. Важни ще са 

интердисциплинарните умения и широката обща култура, способността за 

аналогии – да се прилагат аспекти, познати от една сфера на живота в принципно 

нова такава, да се намират нови пътища в комплексни проблеми, ще се 

предпочитат предприемчивите, тези, които могат да управляват времето си, да 

търсят и анализират критично информацията и да вземат решение без много 

колебания, както и технологичните умения. Тук не става въпрос за базова 

компютърна грамотност, а за способността да се използват технологиите в 

комбинация с екип от хора, така че да се възползват максимално от 

предимствата, които могат да предоставят те. Способността да се „сближи“ 

човек с технологиите, да познава инструментите и да преценява кога, кой и как 

може да е от полза, е пряко свързана със способността успешно да се реализират 

задачите. Специализираният софтуер може да прави анализи, но той не може да 

замени етичния и критичния поглед към тези анализи. Ключовите умения ще са 

емпатията, разбиране, желание за взаимопомощ. Това не може да бъде 
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извършено от машина (https://hicomm.bg/feature/shche-imam-li-rabota-utre.html) и 

означава само едно – стремеж към високо качество на знанието – умения като 

критично мислене, социални умения, креативност, техническа грамотност, 

умения за справяне с кризи и метакогниция (възможност за самостоятелно 

насочване на процеса на обучение). Бъдещето принадлежи на тези, които учат 

едновременно с главите (ума), сърцата и ръцете си (назад към бъдещето – Й. Х. 

Песталоци – „Очите искат да гледат, ушите – да слушат, краката – да ходят, 

ръцете – да хващат. Но така също и сърцето иска да вярва и люби. Умът иска да 

мисли.“). „Правенето“ в класната стая ще съдейства за развитие и 

усъвършенстване на много от уменията на децата и ще повиши тяхното 

самочувствие. Необходимо е да се създаде продуктивен контекст на учене, в 

който децата да научат какво е да станат добри в нещо. 

Всяка индустрия има/и ще има собствени двигатели (драйвъри) за растеж – 

нови обстоятелства и тенденции. Кои са общо положителните драйвъри и кои са 

негативните тенденции, които оказват влияние на различните отрасли? 

Общи положителни драйвъри: 

 високоскоростен интернет, достъпен навсякъде; 

 широко използване на big data анализи; 

 изкуствен интелект; 

 облачни технологии. 

Тенденциите, които ще повлияят негативно на индустриите: 

 протекционизъм (държавен контрол); 

 киберпрестъпления; 

 промени в геополитиката; 

 климатични промени; 

 бързо застаряващо общество. 

В лекция за човешкия капитал след Четвъртата индустриална революция 

Кристофър Писаридес (носител на Нобелова награда за икономика, 2010 г.) 

посочва 6 индустрии, в които роботите няма да могат напълно да заменят хората,  

поне в следващите 20–30 години. Това са:  

 медицината; 

 образованието; 

 недвижими имоти;  

 домакинството (отнася се не само до домакински задължения, но и до 

планиране на семейния бюджет, вземане на решения при създаване на комфорта 

в жилището, избор на оптимално място за пребиваване и т.н.); 

 гостоприемството (разбира се хотелиерството, ресторантьорство и 

туристически мениджмънт, както и развлекателната индустрия); 

 персоналните  услуги (https://info-profi.net/professii-budushhego). 

Най-търсените професии в бъдеще вероятно ще бъдат свързани с 

управлението на хора, с формирането на стратегии, базирани на анализ на данни 

и комуникации – топ мениджъри, HR мениджъри, анализатори на данни, 

търговски представители, рискови мениджъри, учители, робототехници, 

създатели на софтуер и приложения, специалисти по електронна търговия и 

търговия на дребно, мениджъри на социални мрежи, маркетинг и продажби. 

Професиите, които ще останат в миналото са свързани с физическа и механична 

https://hicomm.bg/feature/shche-imam-li-rabota-utre.html
https://info-profi.net/professii-budushhego
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работа – пощенски работници, монтажници на телекомуникационна техника, 

улични търговци и работници на каси, счетоводители и одитори, финансови 

анализатори, търговски агенти, брокери и др. 

Четвъртата индустриална революция променя света, като следствие се 

появяват професиите на бъдещето. Някои умения излизат на преден план, други 

стават история. Според прогнозите, в бъдеще търсеният специалист ще трябва да 

владее няколко езика, да манипулира успешно с информационните технологии, 

да управлява информационни потоци, да е готов да учи през целия си живот и да 

може да се справя в ситуации, в които е на кръстопът на различни дейности. 

Уменията на бъдещето са умения, които ще бъдат полезни утре. Но освен тях 

съществуват професионални умения, които са полезни за всяка сфера и отрасъл и 

които правят работата по-ефективна. Това са: 

 системно мислене – свързано със способността да се възприема 

определен елемент като част от система, да се виждат модели и да се комбинират 

елементи по знаци, да се отделя главното от конкретното, умения за дефиниране 

и работа със сложни системи; 

 междусекторни комуникационни умения – отнасят се до разбиране на 

технологиите и процесите в свързани и съседни индустрии, познаване на 

пазарните характеристики на различни области; 

 умения за управление – визират се способността за управление на 

процеси и проекти и познаване на принципите на планиране; 

 умения за програмиране – създаване на IТ решения, управление на 

автоматизирани комплекси, работа с изкуствен интелект; 

 фокус върху клиента – разбиране на потребностите на клиентите, 

способност за работа със заявки и намиране на правилните решения; 

 мултикултурализъм и многоезичие – владеене на английски език, 

познаване и на друг чужд език, разбиране на културния контекст и националните 

характеристики на други страни (например държави, които са партньори на 

компанията, където работи професионалистът на бъдещето); 

 умения за общуване – способността за установяване на контакт с други 

хора, много добри умения за работа в екип, разбиране на принципите на работа 

както с големи екипи, така и с отделни специалисти; 

 мултифункционалност – възможност за работа в режим на висока 

несигурност и бърза смяна на задачите, възможността за правилно определяне на 

приоритетите, вземане на решения при липса на информация, прогнозиране на 

ситуацията; 

 творчество – свързано с креативност, оригиналност, развит естетически 

вкус. 

В бъдеще специалистите също ще се нуждаят от умения за управление на 

собствените си емоции, от способност да се грижат за своето физическо и 

психическо здраве. Нарастващата сложност на работните задачи ще изисква 

висока концентрация, способността за регулиране на натоварванията и 

поддържане на работата ще бъде полезна и важна. 

Професиите невинаги се развиват според прогнозите на експертите. По 

правило появата на нови професии се свързва с появата на технологии и 

инструменти, за които все още никой не знае. Бъдещето е неразривно свързано с 
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увеличаване на роботизацията, разширяване на информационните пространства, 

намаляване дела на физическия труд. Днес пазарът на труда се променя много 

бързо. Развитието на новите технологии допринася за появата на професии, за 

които преди е писано само в романите от научната  фантастика. Сред прогнозите 

на футуролозите има професии, които днес звучат нереално и утопично – 

виртуален екскурзовод и digital-коментатор, IT-евангелист, архитект на 

информационни системи, биохакер, аналитик на интернет на нещата, космически 

гид, куратор на персонални данни, молекулярен диетолог, създател на „умни“ 

пътища, юрист в сферата на безпилотния транспорт, космобиолог, 

нанокриминалист, квантов криптолог, програмист ботучител, създател на „big 

data“, мултивалутен преводач, мениджър на краудфъндинг (от англ. crowdfunding 

буквален превод – „финансиране от тълпата“, колективно финансиране, групово 

финансиране като начин за набавяне на средства от много хора)  и 

краудинвестинг (Crowdinvesting е разновидност на crowdfunding; отличава с това, 

че събирането на средства, необходими за създаването и развитието на 

стартиращ проект, се извършва в замяна на финансовото обезщетение на 

финансиращата страна в бъдеще) платформи и др. 

(https://www.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b; 

https://propostuplenie.ru/article/12-professij-buduschego-k-kotorym-nuzhno-

gotovitsya-uzhe-sejchas). 

В книгата „Атлас на новите професии“ са представени професии от 19 

области, някои от които ще се появят до 2020 година, а други след това. За  

сферата на образованието са описани следните професии: 

 модератор – специалист по организация на групови дискусии или 

колективна творческа работа с цел осигуряване на усвояването на нов материал 

от учениците в хода на практическа дейност; професията се свързва с 

кросотраслова специализация (междуотраслова - съвкупност от знания, умения, 

даващи възможност да се намери работа в различни сфери/гранични области) и 

следните професионални навици и умения/характеристики – системно мислене, 

междуотраслова комуникация, работа с хора, артумения и творчество, 

управление на проекти (професията ще се появи до 2020 г.); 

 създател на образователни траектории – професионалист, създаващ 

„маршрут” за обучение на нови специалисти от списък на курсове, предлагани от 

образователните институции, включително и достъпни онлайн, както и 

тренажори, симулатори, стажове и т.н., на тяхна основа се разработва 

общообразователна „писта“, като се вземат предвид психологическите 

характеристики, способностите  и индивидуални цели на ученика;  професията се 

свързва с вътрешноотраслова (съвкупност от знания, умения, позволяващи 

работа в една сфера) специализация и следните професионални навици и умения 

– системно мислене, междусекторна комуникация, работа с хора, управление на 

проекти, артумения и творчество, програмиране, робототехника, изкуствен 

интелект, фокусиран върху клиента (професията ще се появи след 2020 г.); 

 тютор – педагог, съпровождащ индивидуалното развитие на ученика в 

рамките на дисциплини, формиращи образователната програма, препоръчва 

индивидуални задачи и траекторията на кариерното развитие, професията се 

свързва с вътрешноотраслова специализация и следните професионални навици 

https://www.rbc.ru/trends/education/5d6e48529a7947777002717b
https://propostuplenie.ru/article/12-professij-buduschego-k-kotorym-nuzhno-gotovitsya-uzhe-sejchas
https://propostuplenie.ru/article/12-professij-buduschego-k-kotorym-nuzhno-gotovitsya-uzhe-sejchas
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и умения – системно мислене, междусекторна комуникация, работа с хора, 

управление на проекти, фокусиран върху клиента (професията ще се появи до 

2020 г.); 

 организатор на проектно обучение – специалист по формиране и 

организация на образователни програми, фокусирани върху подготовката и 

изпълнението на проекти от реалния сектор на икономиката или социалната 

сфера, изучаването на теоретичен материал е помощна дейност, професията се 

свързва с вътрешноотраслова специализация и следните професионални навици 

и умения – системно мислене, междусекторна комуникация, работа с хора, 

управление на проекти, фокусиран върху клиента, артумения и творчество 

(професията ще се появи до 2020 г.); 

 координатор на образователни онлайн платформи – специалист от 

образователна институция или независим образователен проект, който е 

компетентен в областта на онлайн педагогиката и съпровожда подготовката на 

онлайн курсове по конкретни предмети, организира и промотира конкретни 

курсове или типови образователни траектории, модерира комуникацията на 

учителите и учениците в рамките на курсове или платформи, поставя изисквания 

за усъвършенстване на функционалността на платформата, професията се 

свързва с вътрешноотраслова специализация и следните професионални навици 

и умения – системно мислене, междусекторна комуникация, работа с хора, 

управление на проекти, програмиране, робототехника, изкуствен интелект, 

мултиезичност и мултикултурност (професията ще се появи до 2020 г.); 

 ментор на стартъпи – професионалист с опит  в реализирането на 

собствени стартъп-проекти, който осъществява надзор над нови стартъпи; 

обучава ги на практика как да разработват собствени бизнес проекти;  

професията се свързва с вътрешноотраслова специализация и следните 

професионални навици и умения – системно мислене, междусекторна 

комуникация, управление на проекти, програмиране, робототехника, изкуствен 

интелект, мултиезичност и мултикултурност, фокусиран върху клиента 

(професията ще се появи до 2020 г.); 

 игромастър – специалист по разработване и организация на 

образователни игри (бизнес, исторически, фантастични и др.), игрите са 

съпроводени с използване на симулатори; професията се свързва с 

вътрешноотраслова специализация и следните професионални навици и умения – 

системно мислене, междусекторна комуникация, работа с хора, мултиезичност и 

мултикултурност, арт умения и творчество (професията ще се появи до 2020 г.); 

 игропедагог – специалист, който създава образователни програми, 

базирани на игрови методи и техники, влиза в ролята на различни персонажи; в 

училище ще замени традиционния педагог;  професията се свързва с 

вътрешноотраслова специализация и следните професионални навици и умения – 

системно мислене, междусекторна комуникация, работа с хора, мултиезичност и 

мултикултурност, артумения и творчество (професията ще се появи след 2020 г.); 

 треньор по майнд-фитнес – специалист, който разработва програми за 

развитие на индивидуални познавателни способности (памет, концентрация на 

вниманието, скорост на четене, и т.н.) чрез  използване на специални програми и 

устройства, като отчита психологическите особености и задачата на потребителя;  
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професията се свързва с вътрешноотраслова специализация и следните 

професионални навици и умения – системно мислене, междусекторна 

комуникация, управление на проекти, програмиране, робототехника, изкуствен 

интелект, фокусиран върху клиента, работа с хора (професията ще се появи след 

2020 г.); 

 създател на инструменти за обучение на състояния на съзнанието – 

специалист, който създава програми и оборудване (например устройства за 

biofeedback – биологична обратна връзка) за обучение на продуктивни състояния 

на съзнанието на  потребителите (висока концентрация, релаксация, повишени 

творчески способности и др.); професията се свързва с вътрешноотраслова 

специализация и следните професионални навици и умения – системно мислене, 

междусекторна комуникация, управление на проекти, програмиране, 

робототехника, изкуствен интелект, фокусиран върху клиента, работа с хора 

(професията ще се появи след 2020 г.) (Лукша и др., 2014:136–139). 

Списъкът на тези професии не е окончателен и изчерпателен,  може да се 

появят и други професии и специализации. Но той илюстрира онези важни 

промени и тенденции, които очакват образованието в следващите години, в 

близкото бъдеще. Скоростта, с която се осъществяват промените, води до 

увеличаване на сложността на професионалните задачи. Някои дейности в IT 

сектора като мениджър на социалните онлайн мрежи, професионален блогър, 

headhunter и др. не са известни в началото на 2000-та година, а днес са популярни 

и добре платени. Масовото въвеждане на бъдещите професии може да не се 

случи скоро. Освен това в началото няма да се изискват много специалисти с 

нестандартни компетентности. Според експерти, анализатори и технолози, 

космосът и виртуалната реалност ще станат едни от най-популярните области 

сред завършващите ученици в бъдеще. Изследователите са на мнение, че 

противно на общоприетото схващане роботите няма да заменят хората, а 

напротив, в ерата на цифровите технологии ще има повече възможности за 

кариера и личностно израстване. 

Днес много се говори за цифрова икономика, много данни, умни вещи, 

криптовалута и т.н. „Когато цивилизацията преживява мащабна технологична 

революция, светът се променя по фундаментален и смущаващ начин. Има нещо в 

процеса на изравняване на света, което изглежда качествено различно от всички 

големи промени през предишните епохи: скоростта и обхвата, с които те 

завладяват всичко” (Фрийдман, 2005:61–62). Образованието не може да отговори 

адекватно на бързо променящата се реалност и много от завършилите училище и 

дори специалисти с научна степен остават по периферията на техническия 

прогрес. Училището все още не е готово да се адаптира към съвременното дете и 

към този тип общество, в което то ще живее. В контекста на думите на Блез 

Паскал, че човекът е „мислеща тръстика”, постмодерното образование трябва да 

се ориентира към „мислещото дете”, към неговата креативност, творчество, 

нестандартност, към неговите потребности, в противен случай образователната 

система ще продължи да възпроизвежда безперспективни, безцелни и объркани 

млади хора, които не знаят какво искат и какво да правят със собствения си 

живот. 
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Образованието трябва да претърпи кардинални трансформации и e много 

вероятно през следващите години на XXI век да се съсредоточи не върху 

миналото (консерватизъм), а върху бъдещето (футуризъм). Образованието не 

само ще трябва да бъде модернизирано, но то ще бъде и футуризирано. 

Технологиите ще се развиват все по-бързо, а образованието няма да разполага с 

достатъчно време да ги апробира и да оцени ефективността им. Докато текат тези 

процеси, в училището ще навлизат най-новите (последните) технологии, преди 

още да се знае резултатът от използването на предходните. Това може да се 

окаже катализатор за оформянето на принципно нова парадигма на глобалния 

образователен процес. Появата на иновативни процеси в глобализиращото се 

образование ще доведе до неговата значителна футуризация –образованието не 

само ще се развива по-бързо по отношение на практическите дейности, но и ще 

се фокусира върху бъдещето на самото съдържание на образованието, ще 

изхожда от принципа на временната цялост като системна връзка между минало, 

настояще и бъдеще. В този смисъл по време на еволюцията на световното 

образование акцентът ще се измести от модернизацията и регионализацията на 

образованието към неговата глобализация и футуризация, както и към 

формирането на глобално ноосферно образование (образование на разума). 

Бъдещето по принцип е несигурно и алтернативно, но е възможно да се намали 

неговата несигурност, „когато от различни алтернативи и прогнози се изолират 

най-желаните и в същото време реални тенденции, които се простират в 

бъдещето (…). Подобни тенденции или характеристики на бъдещето могат да се 

превърнат в нормативна визия за развитието на обществото или на отделна 

област, например образованието (…). Променяйки се драстично, образованието 

на XXI век ще съдейства за формирането на глобално общество с устойчиво 

развитие, постепенно създавайки сферата на разума (…). Съвременното 

образование постепенно ще се трансформира (…) и  ще се превърне в ноосферно 

образование (…) Това са вероятните следващи два етапа на най-големите и 

предсказуеми глобални еволюционни трансформации на световното образование 

в този ракурс“ (Урсул, Урсул, 2012). В този контекст образованието на XXI век 

ще трябва да предаде на бъдещите поколения не само постиженията (знания, 

умения, опит и т.н.), които вече са натрупани в миналото, но и да бъде 

ориентирано към  общото бъдеще (бъдещето, което всички желаят), без което 

оцеляването по принцип е невъзможно. 
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ОТНОШЕНИЕТО КЪМ НЕЗРЯЩИТЕ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ 

ИСТОРИЧЕСКИ ЕПОХИ 

 

Недка Н. Стефанова 

 

THE ATTITUDE TOWARDS THE BLIND THROUGH THE 

DIFFERENT HISTORICAL AGES 

 

Nedka N.Stefanova 
 

 

ABSTRACT: As a teacher who works with visually impaired toddlers and students, by 

using various resources, the author of this text follows the ways different communities used to 

treat the visually impaired during the ages, as well as the beginning and the development of 

their education throughout the course of History. 

 

KEYWORDS: blind, visually impaired toddlers and students, integrated learning, 

inclusive learning 

 

 

Различията в развитието на човека като биологичен вид и неговата 

социализация се детерминират съобразно водещите приоритети и парадигми в 

общественото развитие. Зрително затруднените деца и ученици получават 

различно отношение и място в историята на образованието. Промени, намерили 

израз в методите, формите и средствата на обучение, възпитание и социализация. 

Ретроспекцията в тази посока е важна за съвременното обучение с опита, 

изводите и положителните практики. 

 
Историята на педагогиката на зрително затруднените според Радулов най- 

общо може да се раздели на три главни периода: 

1. Поява и развитие на индивидуалното обучение. Този процес започва в 

дълбоката древност и завършва в 1784 г. с откриването на първото учебно 

заведение за слепи в Париж. 

 Етап на самостоятелна еманципация. 

2. Институционализация на обучението. Включва процеса от 1784 г., 

когато се открива първото специално учебно заведение от институционален тип 

и приключва в началото на 50- те години на ХХ век с доминирането на 

интегрираното и включващото обучение и реформирането на специалните 

училища от стария институционален тип. Реално интегрираното обучение води 

началото си от 1900 г. в САЩ, но училищната интеграция и по- късно 

образователното включване постепенно започват да доминират през последните 

десетилетия на ХХ век. 

Според Радулов с известна условност вторият период може да се раздели на три 

етапа:   

 Зараждане и първоначално развитие на обучението. Започва от 1784 г. и 

приключва в края на 70- те години на ХIХ век. Свързан е главно с появата на 

специалното обучение на слепите и неговото разпространение извън Европа – в 
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Америка, Азия и Австралия. Налага се така наречената слухова метода в 

обучението. Важна крачка е появата на брайловото писмо в 1825 година. 

 Утвърждаване и диференциране на обучението. Този етап започва от 

края на 70- те години на ХIХ веки приключва в началото на 20- те години на ХХ 

век. Освен своето утвърждаване в мнозинството страни обучението на слепите се 

диференцира с отделянето на две нови групи. Това са слабовиждащите деца и 

слепите деца с множество увреждания. Важна особеност на този етап е 

създаването на три главни направления в педагогиката на зрително 

затруднените: немско, френско и по мнение на Радулов- американско. 

 Свързване на обучението с рехабилитацията. Това е времето от началото 

на 20- те години до края на 40- те години на ХХ век. През 20- те години 

изследванията с теста на Г. Хейс – Бине в САЩ доказват, че няма разлика в 

интелектуалното развитие между слепи и виждащи. В 1934 г. в Русия Виготски 

публикува теорията за социалната компенсация. Под влиянието на родители, 

учители и обществеността специалните училища разработват първите 

рехабилитационни програми за самостоятелен живот чрез включване на полезни 

умения. В този етап се появяват ефективни оптични средства и говорещата 

книга. Появата на множеството късноослепели от Втората световна война тласка 

напред развитието на рехабилитацията на възрастните. 

3. Деинституционализация на обучението. Периодът започва в началото на 

50- те години на ХХ век с постепенното развитие на интегрираното обучение, 

нов образователен оптимизъм, преход към информационната революция, за да 

достигне днес до образователното включване въз основа на равноправното 

участие на зрително затруднените в живота на обществото. Третият период е 

естествено продължение на втория чрез появата на нова образователна 

концепция. Характеризира се с най-драстичните и динамично фундаментални 

промени в обучението на зрително затруднените. Той включва два основни 

етапа: 

 Образователен оптимизъм, демонстриращ от началото на 50- те години 

на миналия век до края на 80-те години. В този етап се полага началото на 

деинституционализацията на обучението. Интегрираното обучение започва да 

променя специалните училища и се разпространява извън Америка. Наблюдава 

се развитие на технологиите, възниква Международният съвет за образование на 

зрително затруднените. В бившите социалистически страни е налице 

идеологизация на обучението и създаване на големи затворени общности. 

 Етап на образователно включване. Започва в началото на 90- те години, 

като продължава до днес. Свързан е с революционните промени на 90- те години, 

навлизането на информационната революция и прехода от интегрирано към 

включващо обучение [5].  

Отношението към слепите в древността не е по- различно от това към 

останалите хора с увреждания. В първобитното общество децата с увреждания са 

били убивани или оставяне без подслон и обречени на глад. Демержи /2005/ 

прави опит за представяне на обща картина на слепотата и слепите в онази епоха. 

Според него отношението към хората с увреждания в различните първобитни 

племена в човешката праистория е различно. В някои индиански села в земите на 

Латинска Америка деца са помагали на хора с увреждания. Според изследване на 

Коти в някои индиански племена съществува следната мисъл: „На слепия, който 
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не може да намери пътя си, помогни и го заведи, където трябва.“ Доказателства 

сочат, че и в земите на Централна Австралия ослепелите от болести възрастни са 

подпомагани по време на миграцията. 

В някои области на днешния щат Аризона незрящи хора са работели във 

ферми. Други са се занимавали с билкарство, участвали са в грижите за овце, 

обработката на вълна и производството на вино. Различни реакции към слепите е 

имало в племената от Югозападна Африка, в някои от които хората с увреждания 

са жертва на канибализъм. В западноафриканското племе Банту отношението 

към слепите е положително, докато към глухите то е враждебно. 

Има основания да се предполага, че броят на слепите в Древен Египет е 

бил твърде голям. Смята се, че слепотата е била 4–5 на 1000. Поради това 

древният историк Хесиос нарича Египет „Страната на слепите“. Бащата на 

медицината Хипократ е установил твърде голям брой очни лекари, които 

познавали над 20 очни болести и били в състояние да лекуват катаракта. В Тива 

децата с увреждания били продавани на рибарите, докато сляпородените деца 

били легитимни и не може да бъдат продавани в робство. Незрящите музиканти 

и поети участвали в различни представления и особено в празниците край река 

Нил. 

В Древна Индия най- важната социална черта на обществото е 

солидарността към хората с увреждания и по- специално към незрящите. 

Будисткият крал Асока създава първите заведения от институционален тип, 

поели грижата за слепите хора. 

В Древен Китай по време на царувалата от VIII до III век пр. Христа  в 

западната част на страната династия Хан слепият Лук Ай е високопоставен 

държавен служител. Благодарение на него се полагат основите на първите 

курсове за групово обучение на слепи, обучаващи се като разказвачи, гадатели и 

музиканти. В Древен Китай се появяват и наченки на индивидуалното обучение. 

Конфуций е първият индивидуален учител на слепия китайски учен и държавник 

Тсоч Иуминг. А самият Конфуций е обучаван по музика от сляп учител. Други 

негови незрящи учители са Сусу  Санг Минг и Тсу Ксиа. Преди 1 500 години в 

Китай се основава и първата организация на слепи. 

В Древен Израел незрящите нямат никакви правни и религиозни 

задължения. Техният живот е обусловен от социалния статус на семейството. 

Познати са случаи на слепи учители, адвокати, учени, но не и на свещеници. 

На ослепяването в Древна Гърция се е гледало като на нещо по-лошо от 

смъртта. Чрез ослепяване са наказвани някои роби и част от войниците на 

победената страна. Смята се, че първият сляп обучен индивидуално, е философът  

богослов Дидим Александрийски, живял в IV век. За обучението му са 

използвани дървени релефни букви и математически знаци, както и обучение 

чрез слушане с наети за целта четци. Дидим става не само известен философ на 

своето време, но и преподавател в Александрийския университет. 

Между незрящите от онази епоха са поетите Сафо, наричана деветата муза, 

Демодок, Офиниус, гадателят Терезий, музикантът и композитор Ксенос Ритус, 

реформирал гръцката музика и др. 

В Римската империя Ромул обнародва закон, според който сляпороденото 

дете трябва да бъде прегледано от 5 съседи и тогава може да бъде решено то да 

бъде убито. 
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Първият държавник, положил грижи за слепите, е император Адриан. Една 

част от слепите работели в мините и във въртенето на мелниците. Могат да се 

посочат и примери за видни общественици, юристи и политици като Марус 

Ливиус, Каюс Друсус, Банскус Рибус, както и сенаторът Апиус Клаудиус. 

Появата и възходът на монотеистичните религии водят до специалната 

защита на слепите. От Библията се знае, че Христос е закрилял и лекувал слепи 

хора. Предвид това ранните християнски общества смятат децата и особено 

сираците, старците и слепите като специални категории хора. 

По време на феодализма под егидата на Църквата са основани приюти, 

болници и хосписи. В IV век св. Базил създава хоспис, „прибежище“ за слепи в 

Кесария Кападокия. През 680 г. в Ерусалим се открива хоспис за слепи. Първата 

подобна институция в източните страни е създадена през VII век. Огромното 

мнозинство от незрящите остават просяци и пряко зависят от милостинята на 

Църквата. През Средновековието към манастирите са основани редица хосписи, 

предназначени за слепи под патронажа на някои светци. В 1198 г. се появява 

Баварското братство. В Париж през 1254 г. е открит специален хоспис „Св. Луи“ 

за ослепели кръстоносци. 

Мюсюлманската религия смята слепите за любимци на Аллах и формира 

толерантно отношение към тях. Пример за това е египетският незрящ философ 

Абу Оля, получил индивидуално обучение, като използва слуховата си памет и 

постига високо обществено признание. 

Под защитата на статуса на индивидуалната еманципация някои слепи 

хора още през първата половина на ХVIII век се превръщат в добре познати 

учени, поети, певци и музиканти. Един от тях е Никълс Суандерсън, достигнал 

до университета в Кембридж, където става професор и чете лекции по 

математика, механика и астрономия. Английският пътен инженер, строител на 

мостове Джон Меткалф, не допуска слепотата да наруши нормалното протичане 

на живота му. Якоб от Нетра се утвърждава като мъдрец и доктор билкар. Друга 

личност, спечелила възхищението на обществото, е виенската певица Мария фон 

Парадис. На нея Волфганг Амадеус Моцарт посвещава своето произведение 

„Концерт за пиано и оркестър в си бемол мажор“. Към известните личности 

може да добавим шотландския поет Томас Блаклок и френския биолог Франсоа 

Юбер. Учители на незрящите хора в онези години са великият учен Исак Нютон, 

обучил Никълс Суандерсън, известният математик Якоб Бернули, Рампацето от 

Рим и Ликас от Мадрид. 

Пръв, който привлича вниманието върху уврежданията и издига идеята за 

обучението на слепите чрез развитието на познанието и компенсацията на 

увреждането, е големият френски просветител, енциклопедистът Дени Дидро. В 

1749 г. публикува своя труд „Писание относно слепите, предназначено за тези, 

които виждат“, написан въз основа на наблюдения и срещи със Суандерсън, 

Парадис и други слепи. За първи път в този труд са поставени и научно 

обосновани идеите за  възможностите и начините за обучение и познавателно 

развитие на слепите, тяхната социална и правна защита. 

Франция става родина на педагогиката на зрително затруднените с 

откриването през 1784 г. на първото училище за слепи, наречено Национален 

институт за слепи. Открито е в Париж от един от учениците на Дидро–

хуманистът, дипломатът от кариерата, политологът Валентин Хаюи. 



662 

 

Образователната цел на това учебно заведение е формулирана по следния начин: 

„Да се дадат на слепите деца елементарни знания и трудови умения за 

самостоятелно изкарване на прехраната“. Валентин Хаюи е основоположник и на 

т. нар. традиционни занаяти за слепи: кошничарство, четкарство, тъкачество, 

пантофларство, метларство, ръкоделие за девойки и др. По време на 

емигрантските си години в началото на ХIХ век подпомага появата на 

обучението на слепи в Германия, донякъде и в Русия. 

Един от фундаменталните въпроси в историята на педагогиката на 

зрително затруднените е изборът на подходящ шрифт за ограмотяване. Това се 

оказва много сложен и силно конкурентен процес, познат под формулировката 

„Война на шрифтовете“. Разразява се в началото на 20- те години на ХIХ век и 

продължава повече от 50 години. С признаването на брайловото писмо през 1854 

г. във Франция и въвеждането му във всички специални училища се поставя и 

края на „Войната на шрифтовете“. 

Англия е втората страна в света след Франция, която започва системно 

обучение на зрително затруднените деца. Първото специално училище за слепи е 

открито в Ливърпул от Хенри Данет и Джон Смит, като за година на откриването 

му английската специална литература приема 1790 или 1791 г. През 1792 г. се 

създава и Дружество за подпомагане на слепите. В Единбург през 1973 година се 

открива индустриално училище за слепи с цел да научат слепите самостоятелно 

чрез труд да си изкарват прехраната. През 1866 г. в гр. Устър д-р Томас 

Армитедж създава първото елитно училище за слепи младежи, известния колеж 

„Устър“. Няколко години по-късно с финансовата помощ на дарители се открива 

и Кралският нормален колеж /1872 г./, който е и  първата консерватория за слепи 

студенти и има огромен принос за развитието на музикалното обучение, като 

една от основните професии за незрящите. 

Възникването и развитието на обучението на незрящите в Австро-Унгария 

е свързано с името на един от най- големите педагози на зрително затруднените – 

Йохан Клайн, назначен за директор на открития през 1804 г. Институт за слепи 

във Виена. Клайн започва подготовката и на първите специални учители. През 

1816 г. Институтът става държавен и официално се нарича Виенски 

императорски институт за слепи. През 1826 г. Клайн открива Институт за 

осигуряване и даване на работа на възрастни слепи. Институти за слепи се 

откриват в Прага /1807/ и в Братислава /1818 /. Лудвиг Франкел с подкрепата на 

виенски евреи и императора Франц Йозеф през 1872 г. открива еврейски 

институт във Виена. 

Клайн поддържа идеята, че всеки сляп човек може да постигне определено 

ниво на образование в зависимост от природните си особености и състояния. В 

учебния план на Виенския институт въвежда специални уроци за развитие на 

осезанието. Той е следващият педагог след Хаюи, въвел и развил релефните 

изображения в учебния процес. На Клайн принадлежи идеята за съвременното 

интегрирано и включващо обучение. Книгата му „Институции за слепите в 

Германия и Австро-Унгария /1840/ има непреходна стойност и в нашето 

съвремие. На базата на проучвания и задълбочен анализ Клайн доказва идеята, че 

незрящите деца могат успешно да се учат не само в специалните, но и в 

обикновените училища, близо до дома. Поддържан от местните образователни 

власти, през 1810 г. във Виена започва да осъществява тази концепция. 
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Постъпват оплаквания от учители за липса на достатъчно познания и ресурси за 

обучение на слепите ученици в масовия клас. За удовлетворяване на тази 

потребност през 1819 г. Клайн написва „Учебник за обучение на слепи, за да се 

улесни тяхното състояние да се занимават с полезна дейност и да се подготвят за 

обществено полезна дейност“. С фундаментално значение е публикацията на 

Клайн от 1836 г. „ Ръководство за подходящо обучение на слепи деца от ранна 

възраст в семейното обкръжение и в училището близо до дома“[5]. 

В САЩ първоначалната грижа към слепите се изразява с появата на закона 

от 1827 г., с който хората с увреждания се ползват с улеснения при получаването 

на земеделска земя в щатите Кентъки и Флорида. Американският студент по 

медицина Джон Фишер, повлиян от идеите на Виктор Хаюи в Париж, 

завръщайки се в Бостън през 1827 г., основава Корпорация за обучение на слепи. 

През юли 1832 г. в собствения си дом д- р Самуел Хоу започва обучението на две 

сестри, полагайки с това началото на първото учебно заведение за слепи в САЩ. 

През 1832 г. започва истинското функциониране на училището за слепи 

„Пъркинс“. Хоу въвежда в обучението на слепите изучаването на предметите: 

алгебра, анатомия, физиология и ботаника. Той за първи път в историята на 

специалната педагогика успява да види недостатъците на специалните училища, 

които посочва в годишен училищен доклад.  

За разлика от Европа в САЩ са налице редица фактори, които пораждат 

появата на интегрираното обучение. За основоположници на концепцията за 

интегрираното обучение се смятат образователните дейци Джон Къртис, Едуард 

Нолън и Франк Хол. Водени от своя практицизъм, американците през септември 

1900 г. в Чикаго интегрират първия сляп ученик. Неговият отличен успех 

стимулира ръководството на специалното училище за слепи да раздели града на 

райони, като всеки специален учител поема подпомагането на група ученици. По 

този начин се появяват и първите ресурсни учители. Първият такъв е Джон 

Къртис, завършил училището за слепи в Илинойс. Още в самото начало е 

помислено за допълнителната специална подготовка на учениците в 

обикновеното училище. В същата 1900 г. в Чикаго към едно масово училище се 

открива т. нар. „Брайлов клас“, в който незрящите се събират, за да учат брайл и 

други полезни дисциплини като социални умения, икономика и музикални 

инструменти. Така възникват първите ресурсни стаи към подбрани масови 

училища [5]. 

Началото на обучението на слепи в България се полага през 1905 г. с 

откриването на Държавния институт за слепи в София. Идеята е на тогавашния 

министър на народното просвещение проф. д- р Иван Шишманов, който възлага 

на д- р Донев извършване на предварителни сравнителни проучвания в Австро-

Унгария, Германия и Русия. След България училища за обучение на слепи се 

откриват и в други балкански страни – Гърция, Румъния, Сърбия.  

Концепцията за интегрираното обучение полага началото на 

деинституционализацията на обучението. Близо 50 години след възникването си 

интегрираното обучение не е познато извън границите на САЩ.  

Австралия и Индия са едни от първите страни извън Америка, които 

започват да прилагат интегрираното обучение. В Австралия води началото си от 

1940 г., а в Индия през 1956 г. Прието от европейските специалисти с отрицание 

и скептицизъм, интегрираното обучение сравнително късно и бавно пристига в 
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Европа. В средата на 60- те години Швейцария е първата страна, която го 

признава и прилага [5]. 

Интегрираното обучение през 70- те и 80- те години на 20. век се налага в 

много страни в света.  

През 60-те години на миналия век подходът на диференциране на 

обучението спрямо слабовиждащите и зрително затруднените с множество 

увреждания се задълбочава. През 1964 г. проф. д- р Натали Барага от 

Университета в щата Тексас издига нова концепция за ефективно използване на 

функционалното зрение. Нейното схващане, че използването на слабото зрение 

няма да го увреди, а напротив ще развие неговите функции, води до създаването 

на нова дисциплина в обучението – „Зрително подпомагане“ и „Зрителна 

рехабилитация“ при възрастните слабовиждащи.  

В началото на 70-те години на 20. век обучението на зрително 

затруднените с множество увреждания навлиза в нова фаза чрез прилагане на 

стимулиращи терапии и и възприемане на концепцията за мултисензорната 

интеграция. 

Интегрираното обучение на зрително затруднени ученици в България 

започва през 1984 г. в гр. Варна.  

С помощта на специалните училища издирихме ученици с нарушено 

зрение в общообразователните училища, математическите гимназии и 

Музикалното училище във Варна и след задълбочена предварителна подготовка 

през 1984 г. започнахме експериментална работа в няколко обикновени училища 

във Варна, Добрич, Шумен, Пловдив и София. Същата година към варненското 

училище е създадена първата ресурсна служба, а директорът П. Петров предлага 

първия ресурсен учител у нас. Това е опитният учител по математика Гергина 

Янакиева, която чрез лекторски часове започва да подпомага интегрираните 

ученици във Варна и Добрич. Заедно с Бурушкина ние наблюдавахме 

интегрираните ученици в София, Пловдив и Шумен. Резултатите надминаха 

нашите очаквания не само като постижения в успеваемостта, но което е по- 

важно – във взаимодействието между зрително затруднените и виждащите в 

обикновения клас. Много съществено бе, че въпреки първоначалния 

скептицизъм, успяхме да променим отношението на участвалите масови 

учители, които много бързо разбраха концепцията за училищна интеграция. 

Разработени са и предложени на МНП изисквания в работата на ресурсния 

учител. Цялостната разработка е приета от научния съвет на НИИО. Така без 

никакъв шум започва интегрираното обучение на зрително затруднените в 

България. През 1985 г. МНП отпусна първите две щатни бройки за ресурсни 

учители към двете специални училища, които не бяха усвоени веднага [4]. 

В края на 90-те години на 20. век интегрираното обучение престава да бъде 

приоритет само на зрително затруднените ученици. През 1997 г. в София се 

полага началото на интегрирането на деца с увреден слух, а през 2002 г. в 

Пазарджик се интегрират и деца с интелектуална недостатъчност. Натрупаният 

положителен педагогически опит и натискът на родителите предизвикват и 

реакцията на МОН. В 2003 г. е утвърден национален план за развитие на 

интегрираното обучение в България. През 2002 г. е приета наредба, според която 

всяко дете със специални образователни потребности подлежи на задължително 

комплексно педагогическо оценяване и разработването на индивидуален учебен 
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план е важна основа за предстоящото развитие на пълноценно интегрирано и 

включващо обучение.  

В резултат на тези промени през 2006 г. МОН разкрива 28 ресурсни 

центъра за интегрирано обучение в областните градове на страната. През 2007 г. 

МОН публикува „Методическо указание за дейността на екипите за комплексно 

педагогическо оценяване в регионалните инспекторати по образованието“. По 

нататъшното регламентиране на специалното образование и интегрираното 

обучение в България се определя от наредба № 1 на МОН от 23.01.2009 г. за 

обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и 

хронични заболявания, публикувана в ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.  

Съществуващите ресурсни служби към двете училища за деца с нарушено 

зрение в София и Варна доказват, че тези специални училища са приели 

основните функции като поддръжник на включващото обучение. Техните 

ресурсни служби не само запазват своя статут, но увеличават ресурсните си 

учители и със своя практически опит подпомагат новите центрове. В 2003 г. в 

Шумен е открита ресурсна служба, ръководена от УДНЗ, Варна. Паралелно със 

създаването на ресурсните центрове УДНЗ, Варна, запазва своите 5 ресурсни 

учители – 3 във Варна и по един в Габрово и Шумен [4]. 

В новите реалности на съвременната  образователна политика налагането и 

реализирането на приобщаващото образование е факт. С новия закон за 

предучилищното и училищното образование, влязъл в сила от 01.08.2016 [1] 

година, се реализират промените в българското образование. Образование, 

достъпно за всички и съобразено с възможностите и потребностите на всяко дете 

и ученик. Новата социална реалност налага такава организация на 

образователно-възпитателния процес, в който участват всички ученици, 

независимо от потенциала им. Заедно ученици  с обучителни трудности, със 

специални образователни потребности, деца в риск и такива с изявени 

възможности в областта на науката, изкуството и спорта ще се обучават. В това 

намира смисъл приобщаващото образование, което е различно от интегрираното. 

Последното има характера на включващо, т.е. интегрираното обучение 

предоставя възможност на деца с образователни потребности да участват в 

образователната среда, предназначена за всички. Това се осигурява чрез 

изграждане  на подкрепяща среда, която включва подходящи архитектурни и 

социално битови условия, индивидуални образователни програми, екип за 

комплексно педагогическо оценяване, специални учебнотехнически средства и 

апаратура, дидактически материали и помагала и т.н. За разлика от 

интегрираното, приобщаващото образование е хуманен акт, който предполага не 

пространствено смесване на децата, поставя акцент върху качествено 

образование, независимо от възможностите и потребностите. Процес, в който 

интегрираното обучение има значително място, процес, който се стреми да 

премахне всички форми на сегрегация в образованието, да обхване уязвимите и 

изолирани по една или друга причина деца и да насърчи и благоприятства 

участието на всички деца [2]. 

Образованието на зрително затруднените ученици следва утвърдените 

държавно- образователни стандарти от Наредбата за приобщаващо образование 

[3]. 
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В условията на приобщаващото образование все повече родители на 

зрително затруднени деца и ученици предпочитат техните деца да се обучават в 

ДГ и училища, а не 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 нарушено зрение, работещи в условията на 

приобщаваща среда, поддържане на сътрудничество и добро взаимодействие с 

педагозите, работещи в специалните училища и преподавателите в ШУ и СУ, 

както и включване в семинари и обучения, организирани от Българската 

асоциация за обучение на зрително затруднени деца.  
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Вечният стремеж на човек винаги да се подготви за бъдещето, се изразява 

в „правенето на нещата от живота” именно с оглед някакъв резултат в бъдещето, 

да оцелее и просперира в него. Историята показва как в своето развитие 

човечеството отначало изгражда чисто интиутивни модели за бъдещето и стига 

до съвременните научни теории, съчетаващи в себе си интуицията и строги 

математико-статистически модели, създаващи представа за бъдещето като един 

не непознат, а опознаваем свят. Това е свързано със стремежа бъдещият свят да 

стане по-удобен за човешкото съществуване. Свързано е и с предвиждане на 

рисковете стоящи пред човешката цивилизация или както Ж. Жечев пише: 

„..рискът е вероятност от дисфункционални влияния на процеси върху 

определена сциална система, които са познаваеми и измерими, независимо от 

социалните процеси и културна среда.“ [15, с.142]. 

1. Осъзнаване на настоящето и неясност за бъдеще в първобитното 

(доисторическото) общество 

Дали в доисторическото, или първобитно общество, обхващащо периода от 

Старокаменната епоха – Палеолита от преди 2,5 милиона години, до появяването 

на първите признаци на писменост, най-старият период от историята на 

човечеството, е съществувал стремеж към опознаване на бъдещето?  

Изследванията за този период от човешката история са  предмет на археологията 

и нейните помощни дисциплини. Поради липса на писменост, няма единно 

мнение относно тази епоха.  

Според И. Бестужев–Лада и Г. А. Наместникова [1], в ранните стадии на 

развитие на обществото – първобитното общество, проблемът за изменение във 

времето въобще не се е осъзнавал. За първобитните хора е съществувало само 

едно време – настоящето. По-късно към него се прибавя някакво „друго време” – 

различно от настоящото, в което са съществували митични герои и 

свръхестествени сили. Според  него дори в по-късните стадии, които са били 
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наблюдавани от етнографите, до ясно разграничаване между събитията на 

миналото, сегашното и бъдещето е минал твърде продължителен период [2]. 

На нестройно осъзнатото бъдеще е могло да се въздейства чрез магии и 

заклинания, появили се през Мезолита – 7 000–8 000 г. пр.н.е. Те са 

представлявали умения за създаване на желаните ефекти и контролиране на 

събитията (настоящи и бъдещи) с помощта на действия, ритуали и церемониали, 

оказващи влияние върху естествените и свръхестествените сили. Под всякаква 

форма те представлявали за хората нещо мистично и тайнствено. 

Първобитните представи изразяват най-вече органичното единство на 

човека с целия окръжаващ го реален и нереален (илюзорен) свят. Първобитният 

човек е имал сензорни (сетивни, чувствени) представи за реалната 

действителност, а всичко останало за него има нереално значение. В този 

смисъл, ако са се пораждали някакви въпроси, надхвърлящи настоящето, то те са 

били примитивно-реалистични по структура. 

2. Представи за възможните бъдещи светове в Древността. Оракулска 

традиция 

Реално представите на хората за бъдещето започват да се развиват 

интензивно в Древността, която покрива времето от около 3 300–3 000 г. пр.н.е. 

до периода 800–500 г. пр.н.е. и се свързва със Средиземноморския басейн, 

островите, крайбрежните и свързани територии. С оглед на възприетата 

историческа периодизация в различните райони по света думата „древност“ има 

различен смисъл. 

В Древния свят, в робовладелското общество продължава еволюцията на 

първобитната митология и митологическите разкази. За този период е 

характерно, че за възможните бъдещи светове пряко са се произнасяли т.нар. 

„оракули“, които са отправяли поглед в бъдещето. 

По принцип един оракул е лице, място или нещо, което обикновено се 

разглежда като източник на мъдър съвет или пророческо мнение. В повечето 

случаи той се възприема като непогрешим авторитет по различни теми: духовни, 

морални, етични, философски, военни и т.н. Оракулът обикновено предсказва 

бъдещи събития, като се говори от името на боговете. При древните народи той е 

свещено същество, чрез което говори божество и предсказва бъдещето. В 

древния свят оракулите играят съществена роля в религиозния, обществения и 

личния живот не само в Средиземноморието, но също в Китай, Индия, Персия, 

Древен Египет, където носят и други наименования. 

Оракулската традиция за консултации е била особено важна по време на 

политическа нестабилност. Оракулските предсказания са използвани като 

инструмент за премахване на социално безредие. 

В Древния свят има много места, които са си спечелили репутация за 

проявяване на оракулска мъдрост. Но може би най-известно от тях  е 

светилището на Аполон в Делфи – Делфийският оракул [4], разположен по 

склоновете на планината Парнас в Гърция, действащ от 1400 г. пр. Христа.   

Делфи е едно от много малкото места на земята, където придобитите 

знания са събрани, подредени и запазени. Информацията идва от заявките на 

посланиците, които са написани върху метални или каменни плочи, някои от 

които са намерени от археолозите. Записаните отговори, получени в Делфи от 

Пития, са консервирани и запазени, а съвременните учени са разделени в 
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категории, които или ги признават за исторически, или за измислици [3]. Храмът 

започва да губи своето влияние по време гръцко-персийските войни  и около 391 

г. пр.н.е. престава да функционира.   

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 божествената 

консултация [7], [12]. 

През Древността човешкото общество започва да се занимава с обяснение 

на родовите обичаи и нрави, произхода на хората и света като цяло, както и 

съдбата на умрелите им приближени. На тази основа в края на периода и Ранното 

средновековие се сформират религиозните концепции за бъдещето, свързани 

най-вече с утвърждаването на религиите Будизъм и Авраамическите религии – 

Юдаизъм, Християнство и Ислям [1]: 

Според Будизма (I в. пр.н.е.) щастливото бъдеще се свързва с постигането 

на  Нирвана – състояние, при което у човека липсват страданията. В основата на 

будисткото учение е разбирането за причина и следствие (карма): миналите 

мисли, думи и дела водят до нашето настояще, а в него се посяват семената на 

бъдещето. 

Авраамически религии – Юдейство (възн.VIII в. пр.н.е.), Християнство 

(възн. I в. от н.е.) и Ислям (възн. VII в. от н.е.) представят бъдещето като 

пришествие на спасител-месия, който идва и установява царство божие. 

Бъдещето за праведниците осигурява ново състояние – вечно блаженство, а за 

грешниците – вечни мъки.  

В Древния свят представите за бъдещето се свързавт с наченки за 

закономерностите на историята и към първото хилядолетие пр.н. тези представи 

започват да придобиват характер на философско-исторически концепции. 

Погледът на историческите събития като етапи на еволюцията, обхващаща 

минало, настояще и бъдеще, се зaбелязва в: Древноиндийската мисъл – школите 

на Санкхя и Чарвака; Древнокитайската мисъл – Мен-Цзъ и Чжуан-Цзъ; 

Древногръцката философия – Хезиод, Платон, Аристотел. 

Религиозните концепции за бъдещето, изградени в Древността изиграват 

важна роля в социалната борба през изминалите столетия. Те оказват 

изключително силно влияние върху еволюцията на утопизма, без които е 

невъзможно да бъдат разбрани някои течения в съвременната футурология като 

наука за изучаване на бъдещето и дългосрочното прогнозиране. 

3. Утопични концепции за бъдещето 
Такива концепции се появяват успоредно като следват религиозните 

концепции за бъдещето.  Чрез тях се представят чисто умозрителни и 

премислени конструкции, които са в непримиримо противоречие с реалната 

действителност, което обикновено предизвиква техния крах [1]. По-голяма част 

от утопиите са предимно социални утопии – свързани с бъдещето на човешкото 

общество, но немалка част от тях са свързани с техниката, науката, 

градоустройството, здравеопазването и медицината и др. Могат да бъдат 

разграничени следните етапи в развитието им [1]: 

Първите утопични представи за бъдещето, за един по-хубав свят на земята 

възникват през втората половина на I в. пр.н.е. в Древна Гърция и Китай, където 

нивото на философската мисъл е високо и съществуващите религиозни 

разбирания не са я задушавали, както например това е ставало в Египет, Персия, 
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Индия. Тези утопии се развиват в две посоки: 1. идеализации на родовия строй – 

Лао-Цзъ, Мо-Цзъ, Евгемер, Ямбул и др.; 2. рационализация на робовладелския 

строй – Конфуций, Платон и др. 

Вторият етап обхваща епохата на Средновековието. Засилената религиозна 

идеология при установяването на основните религии – Християнство, Ислям, 

Будизъм и Зороастризъм през този период прави немислима появата на значими 

утопии. През XI–XIII в. има известна прогнозна мисъл в творчеството на: Ал-

Фараби – теория за бъдещия социален ред; Ибн-Баджа – разработва образ на 

политическото устройство на идеалната Държава, на Държавата-модел и др. 

Третият етап е свързан с епохата на Възраждането и Просвещението (XVI 

в. – XVIII в.) и основно с: 

 „Утопия” (1516) на Томас Мор –  на действителносттта той 

противопоставя идеалния строй на острова „Утопия“, където няма частна 

собственост; това по същество е проект на комунистическата форма на 

организация на трудовата дейност, към който обществото ще премиине според 

автора по еволюционен път; 

 „Градът на слънцето” (1602) на Томазо Кампанела, който разработва 

тезата, че всички хора са равни, парите и частната собственост са 

несъществуващи понятия. Това според него е идеалната и справедлива бъдеща 

държава. 

 „Философски писма” (1734) на Франсоа Волтер – бъдещото общество ще 

е основано на човешки свободи и наука; 

Четвъртият етап обхваща по-голямата част от XVIII в. През този период 

могат да бъдат посочени следните типове утопии: 

 Отличаващи се с рязък разрив от религията и есхатологията и опиране на 

достиженията на западноевропейската есхатология, с представители Франсиз 

Бейкън, Томас Хобс, Рене Декарт, Джон Лок, Барух Спиноза и др; 

 Свързани с идеите на Просвещението – Жан-Жак Русо, Шарл Монтескьо, 

Пол-Анри Холбах, Клод Адриан Хелвеций, Дени Дидро, Томас Джеферсън и др.; 

 Имащи характер на конкретни програми за политическа борба – Етиен 

Морелли, Габриел Мабли, Франсоа Бабьоф  и др. 

Петият етап се корени в първата половина на XIX в. Той се характеризира 

с:  

 Опит за критическо преосмисляне на Великата Френска революция 

(1789–1799), в хода на която несъстоятелността на утопизма се показва нагледно. 

Представители на това направление са Анри Сен-Симон, Жозеф Фурие, Робърт 

Оуен, Теодор Дезами, Александър Херцен, Николай Чернишевски и др.; 

 Стремеж да се свърже утопизма с пролетарското движение – Карл Маркс, 

Фридрих Енгелс в „Манифест на комунистическата партия”; 

 Използване на утопизма и просветителството в класическата философия 

на Имануел Кант, Георг Хегел, Фридрих Шелинг, Йохан Фихте и др.; 

 Утопизъм в класическата политическа икономия – Адам Смит, Дейвид 

Рикардо, Жан Сисмонди и др. 

Шестият етап обхваща втората половина на XIX и началото на XX век. 

Характеризира се с борба между марксистката и анархистката утопии, 

последната от които се самоназовава наука. 
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Седмият етап (със значение от 1917 г. до наши дни) може да бъде наречен 

съвременен. Той е свързан с развитието и краха на марксистко-ленинската 

утопия, завладяла една трета от човечеството. Според И. Бестужев-Лада, за нея 

са характерни стремежът да бъде създадена детайлна картина на бъдещето, в 

рамките на априорно зададена идеална схема, и правила за поведение на 

бъдещите поколения [1]. 

Би било грешка, ако утопиите се свързват само с романтични идеи [1]. 

Необходимо е да се посочи и една друга утопия на ХХ век – тази за „реалната 

политика”, произвела в своето лоно фашизма. Тази утопия се превръща в 

трагическа реалност за милиони хора по враме на Втората световна война. 

Обобщено може да с каже, че „формите и метдите в рзличните обшества и 

в различните цивилизации, включително и религиозни такива, обаче са 

преследвали приблизително една и съща цел – подготовка на следващите 

генерации за продължаване на рода, общността и нацията, в съответствие с 

нормите и традициите на дадено общество и с интересите на развитието на 

нацията.“ [16, с.4]. 

4. Научната фантастика – художествена форма за дългосрочно 

прогнозиране на бъдещето на човечеството 

Стремежът на хората на надникнат в бъдещето, целенасочено да си 

представят бъдещите светове и мястото си в тях, започва още през XIX в. с 

художествената литература. Започват да се появяват не просто романи фантазии 

за бъдещето, а научно-фантастични произведения [1]. Технитие автори използват 

средставата на съвременната им наука и екстраполирайки нейните тенденции, 

както и тези на техниката и културата започват  да създават художествени образи 

на недалечното бъдеще. Така обществото се запознава с творенията на Шарл 

Рише, Жул Верн, Хърбърт Уелс и др. 

Научната фантастика отразява социалната активност на човешкото 

общество, за която Ж Жечев пише: „Социалната активност е съвкупност от 

форми на човешка дейност, съзнателно ориентирана за решаване на задачи, 

стаящи пред обществото..“ [17, с. 17].  

Тази литература И. Бестужев-Лада и Г. Наместникова [1] обозначават 

като „размишления за бъдещето” и я определят не като като вникване в 

човешкото бъдеще въобще, а като поява на конкретни, частни перспективи на 

отделни страни от научно-техническия прогрес и само отчасти свързания с него 

социален прогрес. Примери в това отношение могат да бъдат: „След сто години” 

(1892) на Шарл Рише; „От Земята до Луната“ (1865), „Около Луната“ (1870), 

„Около света за 80 дни“ (1873)  и др. на Жул Верн; „Откъси от бъдещата 

история” (1896) на Габриел Тард; „Етюди на оптимизма” (1907) на Иля 

Мечников; „Предвиждане за въздействието на прогреса на механиката и науката 

върху човешкия живот и мисъл” на Хърбърт Уелс   (1901), “Война и бъдеще” 

(1917), “Новият световен порядък” (1940) и др.  

Тенденцията да се вижда образът на бъдещето чрез научната фантастика 

продължава и успоредно с процеса на институционализиране на дългосрочното 

прогнозиране чрез футорологията като наука за бъдещето. Показателни в това 

отношение са: „Човекът от Марс” (1946), „Астронавти” (1951), „Облакът на 

Магелан” (1955), „Соларис”; (1961) и др. на Станислав Лем; „Марсиански 

хроники” (1950), „451 градуса по Фаренхайт” (1953), „К” като Космос” (1966)  и 
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др. на Рей Бредбъри; „Прелюдия към Космоса” (1951) „Среща с Рама” (1972), 

„Лунен прах” (1961), „Една одисея в Космоса” (1968) и др. на Артър Кларк. 

Но най-важната стъпка към институционализирането на науката за 

бъдещето и дългосрочното прогнозиране прави младият английски учен Джон 

Голдейн с брошурата си “Дедал, или Науката и бъдещето” (1916). Тази брошура 

поставя началото на дискусия за принципната възможност да се планира 

дългосрочно и с нея започва издаването на серия от подобни брошури, свързани 

с перспективите за развитие на науката, техниката, икономиката, политиката, 

културата и изкуството. Тази серия се издава в периода  1925–1930 г. на няколко 

езика, под общото наименование „Днес и утре”. В нейното списване участват 

редица учени със световна известност като например Бъртранд Ръсел, Базил 

Лидъл Харт, Сарвепалли Радхакри́шнан и др. 

Цялото това творчество, свързано с ”размишления за бъдещето” в 

значителна степен предопределя развитието на футурологията като наука за 

дългосрочното прогнозиране – прогнозиране на бъдещето. То е свързано и „с 

план за развитието н живота и дълбока, с течение на времето, перспектива за 

бъдещето.“ [18, с.42]. 

 

5. Създаване на футурологията като наука за бъдещето, символ на 

дългосрочното прогнозиране 

Посоченото по-напред натрупване на знания за прогнозиране на бъдещето 

от Древността до Модерната епоха показва, че са създадени предпоставки за 

формиране на нова научна област, свързана с дългосрочното прогнозиране – 

проникване в бъдещето, но не с помощта на оракули, кристални топки и утопии. 

Възниква естествената необходимост тези знания да бъдат научно подредени, 

концептуализирани и обезпечени с подходящи научно-обосновани методи за 

изследване в областта. Така постепенно се стига до обосноваването на 

необходимостта от цялостна философия за отразяване на бъдещето, която 

намира израз в науката Футорология.  

Още през далечната 1932 г. в Би Би Си - излъчване писателят Хърбърт 

Уелс [14] призовава за създаването на специални научни звена, които да 

изучават бъдещето, и предлага въвеждането на научно звание „професор по 

Форсайт” (Футурология), който ще анализира и посочва пътищата за приложение 

на новите технологични открития. Но институционализирането на науката за 

дългосрочно прогнозиране започва десетина години по-късно. Нейното 

наименование, символизиращо научен поглед в бъдещето - Футурология (от лат. 

Futurum - бъдеще и от гр. Λόγος-учение) е предложен от социолога Осип 

Флетхайм (1909–1998) през 1943 г. в писмо до писателя Олдъс Хъксли. През 

1971 г. той пише своята книга  “Футурология – битката за бъдещето” [8]. В нея 

той излага възгледите си, че едно човечество, изоставено на произвола на 

динамичното развитие на техниката и на естествените науки, не може да навлиза 

сляпо в бъдещето, ако не иска да заплати с осакатяване и дори с упадък. А една 

футурология, която е нещо повече от утопия, трябва да се опита да обедини 

прогностиката с планирането и философията на бъдещето в една нова общност, 

при което към философията на бъдещето трябва да спадат и политиката, и 

педагогиката на бъдещето. Футурологията трябва да даде отговор на петте 

предизвикателства, заплашващи човечеството, тя трябва да даде своя принос за: 
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елиминирането на войната и институционализирането на мира; ликвидирането 

на глада и мизерията и стабилизирането на числеността на народонаселението; 

побеждаването на експлоатацията и подтисничеството и демократизирането на 

държавата и обществото; премахването на безогледната експлоатация на земи и 

находища и охраната на природата и човека от самия него; отстраняването на 

вътрешните опустошения и на отчуждението и създаването на нова творческа 

човешка личност "хомо хуманус".  

Целта на футурологията [5] е да изследва вероятните, възможните и 

предпочитани събития в бъдещето, както и на гледните точки, които стоят в 

основата на подобни очаквания. В този контекст тя може да бъде част от 

различни науки или човешки практики и разбирания – напр. философия, 

изкуство, мода и т.н. За да се обяснят различни вероятности за бъдещи 

тенденции Футурологията търси модели в миналото и настоящето, екстраполира 

ги в бъдещето и по някакъв начин го премоделира или както пише Х. Кан [11] – 

превръща немислимото в мислимо. 

Според различни теоретични практики [5] и литературни източници 

футурологията може да се срещне обозначена още като фючърсни проучвания, 

стратегическо прогнозиране, социално прогнозиране, футуризъм, фючърсно 

мислене, футуринг и др. В зависимост от това теоретиците и практиците в тази 

област на човешкото познание се назовават прогностици, футуристи, футуролози 

и т.н. [6], [9], [10], [13]. Авторът на статията приема равенството между 

футурология и фючърсни проучвания и този смисъл е вложен в изложението по-

нататък.  

Футурологията (фючърсните проучвания) се налага като академична 

дисциплина в средата на 1960 г. и това се свързва с имената на първото 

поколение футурулози – Олаф Хелмер, Херман Кан, Бертран дьо Жувенел, 

Денис Габор и др. Футурологични идеи  за развитието на света и човечеството се 

разработват и от световни организации като Римски клуб (Club of Rome), 

Световна федерация за футурологични изследвания - WFSF (World Futures 

Studies Federation), Световно общество на футуролозите (World Future Society), 

Проект на хилядолетието (Millennium Project). В същото време редица 

национални организации и  изследователски центрове си поставят същата цел, 

измежду които:  Институт за бъдещето – Паоло Алто, Калифорния, САЩ 

(Institute for the Future, Palo Alto, California – USA), Хъдзън Институт – САЩ 

(Hudson Institute – USA ), Институт за фючърсни изследвания – Южна Африка 

(Institute for Futures Research, South Africa),  Департамент за футурологични 

изследвания на Университета в Керала – Индия (Futures Studies Department, 

University of Kerala – India)  и др. 

Един от утвърдените съвременни футуролози Сохайл Инайатуллах [10], 

обобщавайки мненията на 108 футуролози смята, че за футурологичните 

(фючърсните) изследвания, могат да се формулират следните обощения, които са 

свързани най-вече с: тяхната необходимост, произтичаща от историческата 

трансформация на човешкото общество; необходимостта от нестандартно 

мислене в тази посока, което фючърсите осигуряват; възможности за 

предоставяне на алтернативни, множество  възможности за бъдещето; създаване 

на засилена публична „собственост” на бъдещето в световен мащаб; влиянието 



674 

 

на алтернативните фючърси върху националната, международната и 

корпоративна политика по посока трансформацията на обществото и др.   

Прегледът на проучената научна литература, свързана с разработването на 

настоящата статия, дава представа, че съвременното разбиране за футурология 

като наука за дългосрочното прогнозиране включва следните значения: 

 „Философия на бъдещето” – в този смисъл е обоснована футурологията 

като наука за бъдещето от немския социолог Осип Флехтхайм; 

 „Наука за бъдещето” или „История за бъдещето” – чийто предмет на 

изследва следва да бъде перспективата за развитие на всички явления – преди 

всичко социални – в отличие от други дисциплини; в това значение през 60-те 

години, но през ХХ век започва „бум” на социалното прогнизиране; 

 Футурологията като интердисциплинарни изследвания и метанаука – 

обозначавана още като прогностика, футуристика и др. 

 Социално прогнозиране – в отличие от прогностиката; в този смисъл 

терминът се употребява рядко; 

 Прогностика – също има рядка употреба. 

В тесен смисъл през ХХ век като концепция за бъдещото общество, 

противостоящо на комунизма – от типа на теориите за Постиндустриалното 

общество и т.н.; В широк смисъл – всички съвременни публикации относно 

перспективата на развитие на човешкото общество. 

Представеното научно съдържание дава възможност да бъдаг 

експлицирани следните 

 

Обобщения и изводи: 

1. Мисълта за проникване надалеч в бъдещето на човешкото общество  

вълнува хората от най-ранните периоди на човешката цивилизация до наши дни. 

Те могат да бъдат систематизирани като: идеи на Древността,  утопични 

концепции, появата на научна фантастика.   

2. Опирайки се на процесите, посочени в т. 1, в средата на ХХ век германо-

американският социолог Осип Флехтхайм пледира за създаването на философия 

на бъдещето, която нарича футурология. Наука, чиито цели са дългосрочните 

прогнози както за човешкото общество като цяло, така и на отделни негови 

сфери.   

3. Дългосрочното прогнозиране е необходимо в днешното човешко 

общество, поради стремителното развитие на науката, техниката и технолоиите – 

следва да бъде предвидена  тяхната проекция в бъдещето, за да не ни изненадва 

то с тенденции, които не бихме могли да овладеем. 
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ACTUAL DIMENSIONS AND TRANSFORMATIONS OF PRINCIPLES 

OF EDUCATION 

 
Neli I. Boiadjieva 

 

 
ABSTRACT: The problem for actual dimensions of the principles of education is viewed 

on the basis of survey with content analysis of the scientific publications in theory of education 

published in the last decades of 20th century till today. Some authors point of view are directed 

to nontraditional dimensions of the problem of the connection between laws and rules of 

education. They growth is viewed in the field of interpretation of main ideas of new pedagogical 

paradigms and requirements of the pedagogical practice. In conclusion are formulated some 

new variants of contemporary dimension of   the principles of education that enriched classical 

pedagogical principles and approaches. 

   

KEY WORDS: principles of education, pedagogical paradigms, contemporary 

dimension, transformations 

 

 
Същност и значение на педагогически принципи 

Проблемът за принципите на възпитанието принадлежи към 

методологическите проблеми на педагогиката като наука и на теорията на 

възпитанието като нейна основна част. Много автори го третират като 

фундаментален проблеми в общите основи на педагогиката.  Сравнително 

еднозначно се смята, че принципите на възпитание са неразривно свързани и 

произтичат  от  същността  и закономерностите на възпитателния процес и са 

основа на нормативността в осъществяването му.  Те са и системоборазуващ  

основен компонент на педагогическата система,  произтичат от целите и 

водещите идеи на възпитанието, представени в педагогическите парадигми. Те са 

концептуализирани в различни теории и са насочени към реализирането на 

целите в педагогическата практика. 

Въпросът за значението на научните принципи е в основата на 

методологията на всяка наука, но е трудно да се категоризират по важност. В. 

Вунд изтъква, че “никой не отрича значението на принципите в духовните науки, 

но има много мнения относно размера на тяхното значение”.  Проблемът е в 

това, че важна роля играе субективната оценка, която затруднява обективното 

установяване на важността на основните принципи.  Поради това, че те 

произтичат от водещи идеи, които са субективни по характер и са пряко 

подчинени на целите, които са също субективни по вид, макар и с обективни 

основания, съществува голяма доза субективизъм в определянето им. Затова 

особено съществен е проблемът за критерия или принципа за преценка на 
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принципите. Той може да бъде всеобщото признаване или признаването от по-

голямо количество специалисти (експерти) в дадена област на основните 

принципи или да се изведат различни подходи и гледни точки при обособяването 

им. 

Подходи към обосноваване на педагогическите принципи 

 

1. Теоретическите закономерности, установени в науката, се обосновават 

като принципи на практическата дейност (науковедческа логико-

методологическа гл. т.). Дефиниране на основни закономерности, доказани в 

педагогическата теория, от които произтичат основни принципи на 

практическата възпитателна работа.   

2. Закономерностите са предмет на внимание в психологията – 

педагогическата, детската и възрастовата, психология на развитието, на 

личността,  а педагогиката извежда на тази основа принципи на възпитание, 

образование и обучение (психолого-редукционистки подход).   

3. Интегриране в научно-педагогическото познание на изучаването на 

закономерности и принципи, отнасящи се до човека, неговото място в света, 

взаимодействие със социума и от гледна точка на развитието (философско-

антропологическа културологическа и гл.т.) 

4. Основните закономерности и принципни положения на възпитанието се 

дефинират в резултат на утвърдени традиции и норми в педагогическата 

практика, на проверени от времето вярвания, постулати и  правила в народната 

педагогика и на житейски мъдрости за възпитанието на човека (етнологическа и 

етно-педагогическа гл. т.). 

5. Педагогическите принципи са формулирани като съждения, изложени от 

класиците в историята на педагогиката, на идеите и ученията за възпитанието на 

човека от древността до възникването на научната педагогика и съобразно 

различните етапи на развитието й (историко-педагогическа гл.т.). 

6. Основните принципи на педагогиката и педагогическия процес са 

дефинирани като изисквания в резултат на анализ на актуалното състояние и 

преодоляването на дефицити и пропуски в педагогическата практика като 

компенсаторно-допълваща програма (социално-критична и социолого-

педагогическа гл.т.). 

7. Основни принципни положения са изведени от нови научни и 

практически парадигми като  от нетрадиционни,  реформаторски, алтернативни, 

новаторски, иновационни и други теории, течения, направления и движения за 

“ново” , “алтернативно”, “нетрадиционно”, “свободно” и пр. възпитание – 

реформаторска педагогика, педагогика на сътрудничеството и др.(радикално-

реформистка гл.т.). 

8. Разработване на съвременните измерения на принципите на 

възпитанието от гледна точка на социалното прогнозиране и проектиране и 

футурологичен подход във връзка с предвиждани измененията в бъдещето и 

водещи идеи в педагогическите парадигми, произтичащи от тях (футурологична 

и прогностичана гледна точка). 

9. Основните принципни положения за възпитанието са систематизирани 

от гледна точка на единна монистична теория за възпитанието, основана на 

философска, психологическа, социологическа, културологическа, 
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политологическа, духовно-научна или друга теория или концепция ( конкретно-

научна или мирогледна гледна точка). 

10. Принципни положения  и изисквания за възпитанието са изведени на 

прагматична основа, обосновани от потребностите, целите и възможностите на 

субектите на педагогическото взаимодействие, насочени към конкретни задачи 

за умствено, нравствено, естетическо, екологическо, трудово или физическо 

възпитание или определна възрастова група (конкретно-педагогическа и 

методическа гл.т.). 

11. Разработка на проблема за принципите от гледна точка на даден научен 

изследователски или логически подход на изучаване – описателен, обяснителен, 

аналитичен, синтетичен, системен, структурен, информационен, холистичен или 

на метаравнище (научно-методологическа гл.т.). 

12. Основните общи принципи на педагогическия процес и дейност и 

конкретните педагогически принципи се отнасят до възпитанието, обучението, 

съдържанието, технологията, методиката  или управлението на образованието на 

различни равнища  (обща или конкретно –педагогическа гл.т.). 

13. Основните принципи за възпитанието са основани на различни 

алтернативи – класика и съвременност, традиция и новаторство, консерватизъм и 

либерализъм, тоталитарност и демокрация, индивидуална и социална педагогика, 

“черна” педагогика и “антипедагогика”, локално и глобално и др.(алтеранативна 

гл.т.). 

14. Извеждане на принципите на възпитание съобразно видовете, етапите 

на образование и институциите, които го осъществяват – предучилищно, 

начално, училищно, семейно, извънучилищно, неформално, клубно, медийно, 

индивидуално, колективно, социално, дистанционно и др.(институционална  и 

отраслево-педагогическа гл.т.). 

15. Принципите се свеждат до правила на възпитание, отнесени до 

конкретни субекти в конкретно време и място, които са валидни “тук и сега” и се 

променят динамично (конкретно – ситуационно педагогическа гледна точка). 

Трактовка на житейски принципи като източник на педагогическата теория и 

практика. 

16. Формално-логическо описание и изброяване  на съществуващите 

класификации на педагогическите принципи с критичен коментар и 

аргументация за тяхната научна обоснованост и практическа целесъобразност, 

като се извеждат най-безспорните в общоприетата номенклатура (логико-

аргументативна критично описателна гледна точка). Анализ на съдържанието, 

системно-структурно представяне и класификация на принципите (аналитично-

съдържателна гл.т. и системо-структурен подход). 

 

Класификация на видовете принципи в педагогиката 

 

Познато е делението на принципите в педагогиката по следния начин: 

научно-педагогическите изследователски принципи, които се отнасят до 

методологията на педагогиката и съответстват на общонаучни принципи, но 

конкретизирани съобразно спецификата на педагогическото познание; 

общопедагогическите принципи, които се отнасят до цялостния педагогически 

процес; принципи на образователната политика и на системата на образование;  
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принципи на подбор на учебното съдържание, заложени в основните документи 

(учебни планове, програми) за осигуряване на образователния процес;  принципи 

на управление и ръководство (мениджмънт) на училището, образователните 

институции и  на педагогическите системи. 

Традиционно е и делението на педагогическите принципи на принципи на 

обучението, (дидактически) и принципи на възпитанието, както и на бинарна 

система на принципите – отнасящи се до основните положения, които ръководят 

субектите на педагогическото взаимодействие. Възпитанието се разглежда в 

широк и тесен смисъл на думата, без да се разграничават отделни принципи в 

тези тактовки. Възпитанието в широк смисъл се съотнася с обществени 

закономерности, идейни и мирогледни основания, а в тесен смисъл – с  научни 

парадигми и походи, ориентирани към постигане на конкретни цели.  

Съществува диференциране на възпитателните принципи на 

общотеоретични по отношение на това дали са общи принципи в теорията на 

възпитанието, или специфични принципи, върху които се изгражда 

практическата възпитателна дейност в отделните направления в зависимост от  

съдържанието на възпитателната работа по отношение на нравственото, 

естетическото, трудовото, физическото, умствено формиране на личността. 

Разграничава се и теорията от методиката на възпитанието  и 

възпитателната работа. Принципите на общата методика на възпитателната 

работа са изходните положения, които лежат в основата на технологията на 

педагогическата дейност, конкретизират и разкриват нейното съдържание. На 

основата на общата методика на възпитателната работа могат да се 

конкретизират специфични принципи на практическата възпитателна дейност. 

Взаимовръзката на теорията на възпитанието и общата методика на 

възпитателната работа с конкретните методики на възпитание е самостоятелно 

принципно изискване. Има и конкретно разграничение на принципи на социално 

и индивидуално възпитание, на възпитание в училище и извън него, на 

обществено и семейно възпитание, на формално и неформално, алтернативно и 

традиционно възпитание, на „иновативно“ възпитание, „ново“ училище и т.н.    

  

Обосноваване на принципите на възпитанието в българската педагогика 

 

Проблемът за педагогическите принципи е бил предмет на внимание в 

педагогиката и в университетските учебници през 20. век. Най-системно, 

последователно и цялостно са описани принципите на организация на процеса на 

образование и на обучението в училището и университета. В начабото на 

миналия век първият университетски професор по педагогика П. Нойков  

обосновава общопедагогически принципи [20], а принципите на дидактиката се 

извеждат от Хр. Николов [19], М. Герасков [13] , П. Цонев [30] и др. Последните 

пишат и трудове по теория на възпитанието [14] [29]. През втората половина на 

ХХ век принципите на обучението се извеждат в учебниците по педагогика  под 

редакцията на проф.  Г. Хрусанов [20], както и от други преподаватели като П. 

Драганов и Д. Денев (1981), М. Андреев (1984) и др. Последните десетилетия  за 

тях пишат П. Петров (1990), Д. Василев (1992), Д. Цветков (1994), М. Андреев 

(1997), Ат. Попов (2000),  Д. Тодорина (2000), Пл. Радев (2001– 2015),  Л. 
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Милков (2002), Т. Попов (2004),  С. Чавдарова-Костова, Б. Господинов и В. 

Делибалтова (2008, 2012) и др.[12]. 

Принципите на възпитание се диференцират самостоятелно  в теорията на 

възпитането от втората половина ХХ век в университетските учебници и курсове 

от лекции.  До 90-те години тази тема е включена в учебниците по “Педагогика” 

под ред. на Г. Хрусанов (1965, 1976) [20], както и в колективни учебни пособия  

“Очерци по теория на възпитанито” (1974),  “Педагогика.  Теория на 

възпитанието”  (1981),   “Теория на комунистическото възпитание” (1984) и др.  

От началото на 90-те години се пренаписват и издават  университетските 

учебници по теория на възпитанието, в които се прави опит да се изведат нови 

принципни изисквания към този процес. Авторите им са перподаватели в СУ 

„Св. Кл. Охридски“ и други ВУ – Р. Бабалова  (1991,1999), Д. Василев (1992, 

1994), Ст. Чернев, Ж. Атанасов, Ат. Попов (1992), М. Белова, Г. Димитрова, Н. 

Бояджиева, Кл. Сапунджиева (1993, 1995,1997), Пл. Радев (1993),  Л. Димитров, 

Ем. Рангелова, Л. Попов (1994). По-късно от началото на новия век излизат нови, 

допълват се и се преиздават учебници  по педагогика  в различни ВУ- ЮЗУ от  

Ат. Попов и колектив (2000),  във ВТУ от В. Кутева (2000), в ПУ – от  Пл. Радев 

и колектив (2001–2014), в СУ - Л. Димитров и колектив  (2005, 2016), С. 

Чавдарова- Костова, Б. Господинов, В. Делибалтова (2008, 2012), С. Чавдарова- 

Костова и колектив (2016) , в МУ – София от Т. Попов и колектив  (2005, 2012)  

и др.[12]. 

Трактовките в тях се разграничават на два периода. Първият е до 1989 г., в 

който се извеждат принципи на социалистическото и комунистическото 

възпитание, които следват постановките на съветската и на т.нар. 

социалистическа педагогика.  Вторият период обхваща публикувани през 

първите години след демократичните промени курсове от лекции по теория на 

възпитанието, които  редуцират директните политически и идеологически 

принципи като комунистическа целеустременост, класов и класово-партиен  

подход, а в  трактовката на останалите принципи  определението 

“комунистическо” отпада.  

През 90-те години е налице тенденция за преоткриване на  нови измерения 

на педагогическите принципи, за търсене на такива  основни положения на 

възпитателния процес, които произтичат от водещите идеи и съвременни 

измерения в педагогическите парадигми [8] [9] [10] [11]. Това се осъществява на 

базата на различни теоретични подходи и дискурси –  философско-теоретични, 

социологически, социално-прогнозистки, футурологични, културологични, 

антропологични или психологически концепции и анализи. Основните принципи 

на педагогическото взаимодействие от позицията на новата педагогическа 

парадигма са нов подход в обосновката на принципите на възпитание. За пръв 

път в отпечатан курс лекции по основи на възпитанието  през 1993 г. проф. М. 

Белова извежда съвременните измерения на приниципите на възпитание [8] и 

след това през 1995 г. и 1997 г. в две допълнени и преработени издания на 

учебник по „Теоретични основи на възпитанието” в СУ „Св. Кл. Охридски“ [9] 

[10], издаден в съавторство. Тя  формулира нови принципи на възпитание, 

изведени от водещи педагогически парадигми, като поставя и началото на нов 

научен дискурс по тази тема.  
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Други автори изясняват законите и закономерностите на възпитанието и 

прават разграничение с принципите. Закономерностите на възпитателния процес 

имат по-общ, по-обобщаващ, по-универсален, по-абстрактен характер, а 

принципите предполагат съчетаване на теоретико-приложната страна на 

възпитателния процес [Чернев, С., 1994, 95]. Сред специфичните закони на 

възпитанието са неговият комплексен характер, опосредственосттта  на 

възпитателните въздействия и избирателното отношение на личността към тях, 

единството и взаимната зависимост между възпитанието и развитието на 

личността, неравномерността в развитието на личността и на децата и юношите. 

Авторът подчертава сложните методологически функции на законите и 

закономерностите на възпитанието и прави уговорка за техния вероятностен 

характер, без да конкретизира връзката им с принципите.  

Л. Попов прави критична оценка на дефинициите за възпитателните 

принципи, в които присъства акцентът, че те са следствие от педагогическите 

закономерности (закони). Според него  връзката на принципите със 

закономерностите не е еднозначна, защото първите са субективни, а вторите – 

обективни. Възможните отношения между тях са разгледани формално-

логически в три варианта: принципите като отражение и следствие от 

закономерностите, като тяхна противоположност и без никаква връзка помежду 

им. Авторът твърди, че “само в отделни случаи принципите на възпитанието 

могат да са следствие от закономерностите, поради което не е уместно тази 

връзка да присъства като задължителен елемент в дефинициите” [22,140]. Силно 

се подчертава субективният характер на възпитателните принципи, които 

“съществуват в съзнанието на възпитателя” и са “субективна идея”. Допуска се, 

че те могат и да противоречат на законите или да не произтичат от тях. Това не е 

така само когато тези закони са опознати и възприети от субекта и само тогава 

опознатата закономерност става принцип. Авторът предлага формулираните от 

М.Аргайл и М.Хендерсън в „Анатомия на човешките взаимотношеиня“  

принципи (правила) на взаимодействие между учители и ученици, които се 

отнасят за всяка една от тези страни поотделно в процеса на възпитанието. 

По-късно други автори предлагат своя редукция на основните положения и 

формулират закономерностите на училищното възпитание, на чиято основа 

търсят и формулировка на принципите.  Пл. Радев прави друга класификация  на 

базата на теориите за личността и нейното развитие [26] [27]. Той смята, че 

принципите освен дефинитивното определяне като “първоначало, ръководна 

идея, основание за нещо”, могат да се тълкуват и като “утвърждение за известна 

предсказуемост”, но „това се отнася до природата”, а не за социума.  

Едновременно с това утвърждава, че те са и  обща основна максима, общоприето 

правило, всеобщо правило на поведение или дейности, кодекс, базова истина, 

фиксирана норма на действие, фундаментален постулат, ръководен смисъл на 

изказвания и задължения, определяща характеристика на нещо. Според него 

могат да се откроят закономерности в процеса на възпитанието, на базата на 

които да се изведат принципите за него. Това не се отнася за процеса на 

обучението, където на преден план излиза хипотетичното съгласуване  на 

нормативни или ценностни утвърждения. Общото и при двата вида принципи е, 

че те са формулирани във вид на изказвания, но за процеса на възпитанието те са 

наречени “закони”, а за обучението – „принципи”. Те “могат да се изведат по 
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силата на евристичната стойност на теорията на личността, която стои в основата 

на избора на възпитателния процес и от по-общата негова философска 

методология” [26, 125]. Само по този начин, според него, законите на 

възпитателния процес ще се конкретизират, функционализират, потвърждават 

или отхвърлят.  Той твърди, че някои  от тях са верифицирани, а други – не, а в 

най-голяма степен  те са проверени от стимул-реактивните и факторните теории.   

Авторът предлага своя терминология, основана на верифицираност  и 

доказателна сила на действие на законите на педагогическия процес. 

Предложени са “неверифицирани закономерности на възпитателния процес, 

които ще го отделят като качество от общото развитие на личността под формата 

на по-скоро универсални изказвания” [пак там, 126]. Без да ги формулира като 

принципни положения , а като “изказвания”, които нарича “закони”, авторът 

предлага някои основни положения и изисквания към осъществяването на 

възпитателния процес на основата на редица теории на личността ,“без 

възпитанието да губи своята специфика” [пак там]. В по-подробен вид те са  

изброени общо десет “закони”, чиято формулировка  не повтаря други [27].  

Авторът посочва, че  насоченосттта (интенцията) на възпитателния процес, 

управляван от неговите закономерности, с които е необходимо да се съобразяват 

възпитателите”, е към личността .  Формулираните във вид на изказвания закони 

са  твърдения, принципни положения и изисквания, редуцирани от личностните 

теории, с които възпитателят трябва да се съобразява в процеса на възпитанието. 

На преден план се извеждат принципи на възпитанието, които се формулират  и 

като закони. Посочват се конкретни принципи за училищно възпитание с 

възможности за допълване, промяна или актуализация на дефинирани като 

„обобщени хипотетични основания (идеи) за реализация на това събитие в 

училищни условия, подредени в следната отворена система: хуманистична 

ориентация, културосъобразност (съответствие с общочовещките ценности), 

възрастово съответствие, вариативност и многообразие на влияния и 

взаимодействия, индивидуален подход, доверие във възможностите на 

въпитаниците, опора на положителните черти и качества, съблюдаване правата 

на децата, незавършеност на възпитаността” [25, 307]. 

Д. Кр. Димитров  е от педагозите новатори и изследователи, които 

конструират водещи основни идеи за  авторски модел на “нова забавачница” за 

предучилищното възпитание, който се основава на нов тип педагогически 

принципи [16]. Той предлага и своя интерпретация за тези идеи в една от 

последните публикации в своя живот [15], както и в отпечатания след  това 

концептуално-технологичен модел за обогатяващо педагогическо 

взаимодействие в предучилищна възраст [17]. Принципите на „Новата 

забавачница”  в хуманистичния авторски модел на взаимно-стимулиращото и 

педагогическо взаимодействие са отражение на съвременния педагогически 

идеал, който е проектиран в бъдещето.     

Налице е тенденция за модифициране на педагогическите  принципи, 

отнесени към различни направления, сфери или институции за възпитание. 

Обосновават се принципи на отделни направления, сфери и видове на 

възпитание като нравственото възпитание [5]. Проф. Ж. Атанасов  прави нова 

трактовка на принципите на класическата педагогика като хуманизъм [7], 

свобода [3]. културосъобразност [4], на теорията и методиката на естетико-
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художественото възпитание [6]. Дрги автори извеждат принципите на 

естетическото възпитание в съвременното българско училище от позициите на 

новата педагогическа парадигма и педагогиката на сътрудничеството [11], 

реформаторската педагогика,  нетрадиционните педагогически подходи във 

възпитанието, на педагогическото общуване в процеса на възпитание , на 

методиката на възпитанието  и в общата теория на възпитанието [12], [22], [23], 

[28].    

Друга тенденция тръгва от възпитателната практика, откроява и 

систематизира принципите и правилата на предучилищната,  училищната, 

извънучилищната, социалната, семейната, професионалната, специалната, 

педагогиката на свободното време и др. т. нар „отраслеви” педагогики.  В тях 

обичайно се прави пренос на общите принципи, утвърдени в общата педагогика 

и теорията на възпитанието  към специфичните принципи, отнесени към 

възпитателната работа в конкретна възрастова, професионална  среда или 

общност. Те се отнсят към възпитателната роля на  учителя, треньора, ментора, 

родителя, наставника, съветника, консултанта, терапевта и пр.). Възрастовите 

педагогики търсят също формулиране на принципи на предучилищната, 

началната училищна педагогика, общата и специалната училищна педагогика, 

университетската педагогика, андрагогиката, гераготиката и др.  

Търсят се и се обосноват основни принципи на консултативната и 

превантивната педагогика във връзка с възпитанието на подрастващите и 

рисковите групи лица при различните видове работа с тях – диагностично-

консултативната, възпитателно-терапевична и корекционно-помощна работа с 

тях. Специфични принципи на възпитание и обучение се търсят в специалната 

педагогика, логопедията, педагогиката на изкуствата, музикалната, спортната, 

военната, медицинската педагогика и др. Самостоятелно звучене и трактовка 

имат принципите на интеркултурното (мултикултурно) образование и 

възпитанието в междуетническа среда, на възпитанието за мир и в дух на 

толерантност, на гражданското неформално образование и др. В теорията на 

възпитанието се срещат различни подходи, трактовки и варианти на основните 

принципи, съотнесени към целта, конкретния обект и специфичните условия, в 

които се осъществява възпитателният процес. 

 

 

Съвременна номенклатура и трансформации на принципите на възпитанието 

 

Във връзка с открояването на водещите (основните) принципи в теорията 

на възпитанието се прелага описателно-аналитичен подход чрез контент-анализ 

на съществуващите класификации в учебниците и ръководствата по педагогика и 

теория на възпитанието от последните няколко десетилетия. В научно-

методическата литература съществуват и се изброяват различни варианти и 

класификации.  Някои от принципите се повтарят  в повечето от тях, други се 

срещат по-рядко, а трети се появяват единично. Съществуват класификации, 

които не кореспондират с други. На практика списъкът с принципи на 

възпитанието наброяват десетки варианти, но може да се изведат най-често 

срещаните в отделните периоди на развитие на педагогиката:  

- връзка с живота и труда;   
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- взискателност и уважение, съчетано в доверие към личността;   

- индивидуален подход и съобразяване с възрастовите особености на 

възпитаниците;  

- единство във възпитателните въздействия и изисквания; 

- съгласуваност и координираност;  

- непротиворечивост и допълване във възпитателни въздействия; 

- комплексен подход и хармоничност;  

- системност, последователност, непрекъснатост и продължителност;  

- възпитание в и чрез колектива;  

- хуманизъм и любов и доверие;   

- хуманност и толерантност;  

- възпитание в и чрез труда/ обществено-полезен труд. 

- възпитание чрез изкуството и творчески дейности. 

Освен тези най-често срещани в класификациите и номенклатурата от 

принципи на възпитание, различните автори посочват и други изисквания, 

обосновани от по-нови педагогически парадигми. Формулировките им не 

съвпадат с традиционно утвърдените. Те са резултат от търсене на новите 

измерения на основните начала на възпитанието. Могат да се откроят някои по-

нови и принципни положения, изисквания и твърдения, които не повтарят 

утвърдените. Някои от тях са разгърнати на базата на единството на 

педагогическия процес, други – на водещи идеи в съвременните парадигми на 

възпитание, трети произтичат от теориите за развитие на личността или са 

основни положения в авторски модели и концепции. 

- единство на умствено и трудово възпитание; на труд и наслада; на 

самодейност и самовъзпитание; на морални норми и нравствено поведение; на 

гражданственост и човечност; на естетическо и етическо начало; на емоционална 

култура и на функциите на общуването [1], [2].  

- единство на педагогическо ръководство и самостоятелност; на развитие 

на личността и колектива; на цели, средства, методи и условия на възпитание; за  

единство и взаимовръзка на принципите на възпитание [11]. 

- хетерогенност, ускорение, преходност и временност (адхокрация), 

адаптивност, дестандартизация, нестандартност в мисленето и поведението, 

самостоятелност и перманентност, самовъзпитание и непрекъсната работа върху 

себе си и саморазвитие [8], [9], [10]. 

- разнообразие във възпитателната дейност и диференцираност във 

възпитателните въздействия [23]. 

- безгранично саморазвитие, обогатяване и взаимностимулиращо 

сътворяване на съвместния живот; самоценност на процеса и удоволствие от 

съвместната дейност; непрекъснато разширяване и усъвършенстване на 

компетенциите и компетентността на двата субекта; смяна (субституция) на 

функциите; инвариантно-вариативно протичане на взаимодействието; принцип 

за вертикалните и хоризонталните трансформации [16, 21–24]. 

- смяна на състоянията във възпитателния процес, инертност, 

сенсибилизация и десенсибилизация, системна сенситизация, елиминация, 

хоризонти на възможния “аз”, самоефективност, асиметричност и 

неравнопоставеност на видовете възпитание в училищните институции, 

интеграция [ 27 ]. 
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- „отворена” система от принципи на училищното възпитание: 

хуманистична ориентация, културосъобразност, възрастово съответствие, 

вариативност и многообразие на влияния, индивидуален подход, доверие във 

възможностите на възпитаниците, опора на положителните черти и качества, 

съблюдаване правата на децата, незавършеност на възпитаността [25]. 

Тези формулировки са резултат от различни подходи, но като се отчита 

сложната и противоречива същностна характеристика на процеса на възпитание 

като педагогическо взаимодействие. Въз основа на вариантите могат да се 

предложат основни принципни положения в общия процес на възпитанието, 

които са нови трансформации на принципите на възпитанише в новото столетие.  

Класическият принцип за природосъобразност се обогатяват с нови акценти като 

екологичен и екологосъобразен подход във възпитанието и формирането на 

личността. Принципите за културосъобразност  и хуманност във възпитанието се 

трансфирмират като принципи за мулкикултурност, интеркултурност и 

възпитанието на основата на културното многообразие. Аксиоматичните 

принципи за възрастов диференциран подход се съчетават с индивидуален и 

личностно-ориентиран подход и изисквания за хетерогенност в процеса на 

възпитанието. На свой ред те се допълват и от принципите за единство на 

индивидуално-личностното и  групово-колективното възпитателно 

взаимодействие.   

Принципите за педагогическа целесъобразност, системност, 

последователност, непрекъснатост и непротиворечивост в процеса на 

възпитанието са допълнени от изискването за комплексност,  цялостност и 

интегралност, обединени в холистичен подход към човека във формирането на 

личността. Принципът за опора върху положителното доверие във 

възможностите и нравствените сили на възпитаника често се наричат позитивен 

подход във възпитанието или педагогически оптимизъм. Единството между 

ръководство и управление на дейността и самодейността, самоуправление и 

активност във възпитанието се допълват от изискването за единство, цялостност 

и възимовръзка между дейностите във възпитателното взаимодействие, 

непротиворечивост между изискване и принуда, свобода и самоинициатива, 

задължителност и доброволност  на участниците. Принципите на възпитание в и 

чрез труда, чрез колектива и групата и  междуличностните взаимоотношения в 

нея се допълват от принципите за възпитание в и чрез изкуството, творчеството и 

творческите дейности, играта, развлечението и забавата.   Принципът за 

възпитаващия характер на обучението от класическата педагогика  се допълва от 

изискването за обучаващо възпитание.   

Трансформациите на съвременните принципи на възпитание оформят 

номенклатурата им: 

- интеркултурност и мултикултурност 

- съобразяване с правата на децата  

- съобразяване с правата на човека и общностите 

- толерантност и хуманизъм 

- хетерогенност и многообразие 

- ненасилственост и доброволност 

- природо- и екологосъобразност 

- демократичност и плурализъм 



686 

 

- недискриминационност и равнопоставеност 

- интегративност и приобщаване  

- ускорение и неравномерност 

- непрекъснатост/перманентност 

- временност, преходност /адхокрация/  

- динамичност и трансформация  

- адаптивност, гъвкавост и пластичност  

- ситуативност, еднократност  

- синергетичност и кумулативност  

- мултисензорност   

- интерактивност   

- обучаващо възпитание 

- единство на рационално и емоционално 

- атрактивност и анимативност  

- занимателност и рекреация  

- спонтаннност и експресивност 

- непосредственост и непреднамереност 

- личностна центрираност и емпатия  

- екопсихотерапевтична целесъобразност. 

 

Много от тези принципи са теоретично обосновани в педагогиката, други 

се реализират на практика в нови, нетрадиционни модели на училища, школи 

или движения, трети  са на равнище на пожелания и очаквания , които не са 

стигнали до цялостно реално практическо приложение. В съвременната 

педагогика се срещат описания на модели на различни видове нов тип училища – 

на живота, на диалога на културите, екологическо, адаптивно, алтернативно, 

демократично, творческо и др. Те изпробват и реализират свои принципи в 

осъществяването на цялостния педагогически процес, които се отнасят и до 

възпитанието. Те са доказателство за тезата, че принципите на възпитанието са 

конкретизация на педагогически закономерности, но и произтичат от 

съвременните педагогически парадигми и водещите идеи във възпитанието днес. 

Практическото им приложение  зависи от субектите на педагогическото 

взаимодействие – учители и възпитатели, ученици и родители, педагогически 

дейци, учени и творци. 

Разработват се и основни принципи на методиката на отделните видове и 

направления на възпитанието в детската градина, училището и извън него, 

принципи на нравствено, трудово, интелектуално, естетическо, художествено, 

екологично, гражданско, физическо, религиозно, здравно възпитание, на 

социалната, специалната и педагогиката на свободното време. Може да се открои 

специфика на принципите на предучилищно, училищно и извънучилищно 

възпитание, на индивидуално-личностно и социално възпитание, на обществено 

и семейно, на формално и неформално възпитание и образование.  В 

педагогиката на свободното време се извежда като отделен принципът на 

социокултурна анимация във възпитателния процес.  Подобен подход се прилага 

за отделни аспекти на възпитанието в общата, социалната и училищната 

педагогика. 
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Принципите са ръководни начала, изведени на основата на общите 

закономерности на възпитанието и педагогическия процес, приложени и 

верифицирани в практиката на образователните и социално-възпитателните 

институции, доразвивани и усъвършенствани от дейците на педагогическото 

поле – учители, възпитатели и образователни ръководители. В обосновката на 

тези принципи има автори със собствен глас, които се опитват да откроят 

основни начала на възпитателния процес, произтичащи от новите педагогически 

парадигми. Верифицирането на новите принципи и ефективността на 

приложението им принадлежи на бъдещето и най-вече на педагогическата 

практика, която най-добре ще покаже кои от тях са ключови и водещи за процеса 

на възпитанието не само днес, но и с оглед на бъдещето. 

Много от тези принципи са обосновани в научната литература по 

педагогика, други се реализират в нови, нетрадиционни модели на училища, 

школи или направления, а трети са на равнището на желания и очаквания , които 

не са стигнали до цялостно реално практическо приложение.  

В съвременната педагогическа литература се срещат описания на модели 

на различни видове нови, нетрадиционни, новаторски, иновативни, алтернативни  

училища  като „училище на живота“, „на диалога на културите“, 

„демократично“, „адаптивно“ , „екоучилище“, „творческо“, „съ-творческо“, 

„алтернативно“, „антиавторитарно“, „свободно“ или  като „място за деца” и др. 

Всяко от тях изпробва и реализира свои принципи в осъществяването на 

цялостния педагогически процес.  Едва ли е възможно и необходимо да има 

общоприета номенклатура на принципите в педагогиката днес.  Неоспорима е 

изходната теза, че съвременните измерения на принципите на възпитанието са 

конкретизация на педагогическите закономерности. Те се извеждат на основата 

на водещите идеи в съвременните педагогически парадигми, като се 

трансформират непрекъснато съобразно новостите в научните изследвания и 

нуждите на практиката. Те са творение и на субектите на педагогическото 

взаимодействие – възпитатели и възпитаници, учители и ученици, но съобразно 

обективно обоснованите основни положения на педагогическия процес, доказани 

от педагогическата наука в продължение на дългия период на развитието й. Това 

отговаря на изискването за интегриране на „единството на българската 

възпитателно-образователна традиция и най-ценното от по-значимите хуманно-

демократични идеи във възпитанието и образованието в Европа  и в съвременния 

свят” [18,127]. 
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ABSTRACT: Dyscalculia is a mathematical disorder in which the child has a constant 

problem with learning, accurate extraction and application of mathematical knowledge. In 

children with dyscalculia, the calculation is much more difficult than can be expected based on 

his general intelligence. Dyscalculia occurs in approximately 2-4% of all children. According 

to some international studies, about 6%. The disorder occurs in both boys and girls. This report 

examines the main characteristics of dyscalculia and opportunities for educational support for 

children in the classroom. 
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Дискалкулията е математическо разстройство, при което детето има 

постоянен проблем с ученето, точно извличане и прилагане на математическите 

знания. При деца с дискалкулия изчисляването е много по-трудно, отколкото 

може да се очаква въз основа на общата му интелигентност. Дискалкулията се 

среща при приблизително 2–4% от всички деца. Според някои международни 

проучвания около 6%. Разтройството се среща както при момчета, така и при 

момичета. По-често се среща при деца с ниско тегло при раждане, 

преждевременно раждане или консумация на алкохол на майката по време на 

бременност. Наследствеността играе също роля при дискалкулия. 

Терминът дискалкулия се отнася до трудности, свързани с 

математическите умения и математическото мислене. Според DSM IV за 

дискалкулия говорим тогава, когато постиженията на аритметичните 

способности, оценявани индивидуално със стандартни тестове, са значително 

под очакваните за съответната календарна възраст, интелектуално равнище 

(измерено с тест) и възрастта на обучение. Затрудненията се обвързват по значим 

начин с училищната успеваемост на децата и с всекидневните дейности, които се 

основават на математиката. Математическите затруднения при децата основно се 

свързват с нарушения на зрителната перцепция, слуховата перцепция, моторното 

развитие, паметови нарушения, езикови нарушения, четивни проблеми, 

метакогниция, особености на вниманието, социални и емоционални фактори [2]. 

Дискалкулията е симптом и на описания за първи път през 20-те години на 

миналия век Герстманов синдром на развитието, който включва още ляво-дясно 

дезориентация, пръстова агнозия и дисграфия [1]. 

Дискалкулията е сложно разстройство, тъй като в аритметиката се 

използват повече мозъчни области, включително езиковият център. Числото 5 
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например се състои от думата "пет", числото "5" и количеството *****. Тези три 

аспекта са разположени в три различни области на мозъка. Един от тези три 

също играе роля при дислексия. В допълнение, челната област на мозъка също е 

важна за изчисленията и играе роля при планирането и решаването на проблеми.  

Коморбидността при дискалкулия е висока. Това означава, че освен 

дискалкулия, често има и друго разстройство, като например нарушение на 

езика, нарушение на паметта, нарушение на растежа, нарушение на вниманието 

или зрително-пространствено разстройство. Конкретни примери за това са 

дислексията и ADHD. Изследванията показват, че има връзка между дискалкулия 

и дислексия. Дискалкулията се среща толкова често, колкото и дислексията. 

 

Основни маркери за дискалкулия 

 Децата с дискалкулия изпитват големи трудности при учене и 

автоматизиране. Те трудно прилагат „лесни” процедури за изчисляване. 

 Имат проблеми с броенето. Пропускат числа или правят грешки в реда. 

 Често имат проблеми с прехода към следващите 10. 

 Изпитват затруднения със запаметяването на таблици и като цяло с 

умствената аритметика. 

 Те с трудност разчитат големи символи и числа. 

 Децата с това разтройство продължават да броят на пръсти дълго време. 

 Правят „странни” грешки, които не са лесни за проследяване на 

знанията. 

 Те имат по-слаба краткосрочна памет, също като децата с дислексия. 

 Децата с дискалкулия имат проблеми с усвояването на основните 

принципи на аритметиката като понятие за число, стойност на числата и връзки 

между числата. 

 Тези деца се борят с реда на нужните стъпки за изчисление в сумите, 

които са им дадени да изчислят. 

 Тези деца често обръщат числата: пример 32, вместо 23. 

 Правят грешки в поставянето на числата в правилния ред. Те бъркат 

мястото на числото. 

 Тези деца имат затруднения с пространствената ориентация . 

 Събирането на суми отнема много усилия. 

 По-рано придобитите им аритметични знания не се сливат с новите им 

знания, така че те не знаят трикове и нямат представа кога кои да ползват. 

 Има ясна разлика между техните знания по математика и по другите 

предмети в училище. 

 Грешките са постоянни, дори след много практика и допълнителна 

помощ. 

 

Проблеми с други учебни предмети: 

 Трудности при изучаване и запомняне на дати в историята и разбиране 

на хронологията. 

 С географията работата с географска ширина и дължина и мащаб може 

да доведе до проблеми. 

 Четенето на карти също може да доведе до проблеми. 
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 Трудно разчитат (разпознават) часовника и разбират мерките и 

последователността в рецепти. 

 Имат трудности със стратегически игри и пространствени игри като 

четири поред или лего. 

В допълнение към проблемите с изчисленията деца с дискалкулия 

имат общи затруднения и в други области, които се срещат и при деца с 

обучителни трудности: 

 темпът на работа е по- бавен; 

 често срещат трудности при разбиране на темата и извличане на 

съществената информация; 

 трудно асоциират, така че за всяко от тях всяка редица по 4 еднакви 

суми е отделна сума четири пъти; 

 те не работят по добре обмислени стъпки, работят импулсивно; 

 трудно запаметяват инструкцията, което не е изненадващо, ако нямат 

представа за какво става въпрос; 

 често не разсъждават върху собствената си работа; 

 трудно организират информация и планират стъпки така, че това да 

доведе до решение; 

 често имат пасивно отношение; 

 имат по-малко ефективна краткосрочна памет точно като при децата с 

дислексия и хиперактивност; 

 често възникват емоционални проблеми като страх от неуспех. Този 

проблем определено не бива да се подценява; 

 проблеми с планирането, например планове за домашна работа. Това се 

случва заради не доброто осъзнаване на време. 

 

Трудностите при овладяването на математическите операции са може би 

най-сложното и комплексно явление в категорията специфични нарушения на 

способността за учене. Успехът в тази област е пряко зависим от езиковото и 

когнитивното развитие на децата. Проблемите с изчисленията намаляват след 

адекватни дидактически насоки. 

При разглеждането на видовете корекционна дейност за отстраняване на 

трудностите от дискалкуличен характер, преодоляването на които би допринесло 

за премахването на проблемите при кодирането и декодирането на фигуративния 

език при дискалкулията, има класификация на видовете дискалкулия, 

предложена от словашкия психолог Л. Кошч [4]: 

 

1) Вербална дискалкулия – проявява се в нарушаването на словесните 

означения на математическите понятия. За профилактиката и корекционната 

дейност на вербалната дискалкулия е необходимо формиране на умението за 

назоваване с думи на математическите представи и понятия и 

затвърждаването им в речта, като по този начин се обогатява лексико-

граматичният строеж на речта на детето. 
Задачите, които се поставят на децата, са:  

а) Преброй до десет и обратно! 

б) Колко са дните на седмицата? Как се наричат те?  
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По следния образец: Първият ден от седмицата е...Вторият ден от седмицата е 

...Последният ден от седмицата е ... Седмият ден от седмицата е ...Как се 

подреждат дните на седмицата в обратен ред? 

в) Кои са четирите годишни времена? Кажи ги подред и обратно? През кой сезон 

децата са във ваканция? 

г) Кои са частите на денонощието? 

д) Разгледай внимателно картинката и кажи кое къде се намира! 

Формиране на умението за възприятие на понятието количество, 

както и възприятието по цвят, форма, големина. Задачите, които се поставят 

на децата, са: 

а) Оцвети цифрите с различен цвят! 

б) Какъв е общият брой на нарисуваните предмети? 

- Кой от нарисуваните на картинката предмети е по-голям? 

- Кой от нарисуваните на картинката предмети е по-малък? 

- Кой от нарисуваните на картинката предмети е по-нисък? 

- Кой от нарисуваните на картинката предмети е по-висок? 

- Какъв е общият брой на нарисуваните предмети? 

- Кой от нарисуваните на картинката предмети е по-широк?  

- Кой от нарисуваните на картинката предмети е по-тесен?  

- Какъв е общият им брой? 

- Подреди един до друг предметите, нарисувани на картинката, които са 

еднакви! Какъве общият им брой? 

- Подреди предметите по определен признак (големина, височина, ширина, 

тежест)! 

- Състави изречение със следните думи: много, малко, повече, по-малко, 

еднакво, толкова! 

в) Подреди геометричните фигури според наличието или липсата на определен 

признак (цвят, форма, големина)! 

г) Чий е силуетът, нарисуван на картинката? 

Формиране на умението да се използва математическата 

терминология и операции. Задачите, които се поставят на децата, са: 

а) Прочетете и напишете с думи следните задачи: 5 + 3 = ...; 6 –2 =...!  

б) Постави правилния знак между следните числа, за да покажеш, че едното е по-

малко или по-голямо от другото!  

Образец: 5 > 3; 6 < 9; 5 = 5; 5 и 4; 9 и 2; 8 и 4; 1 и 7; 4 и 4; 5 и 3; 10 и 7; 5 и 9; 7 и 

4; 

в) Съставете изречения със следните глаголи: събирам -изваждам, прибавям -

отнемам, разделям –умножавам.Образец: Ако към 5 прибавим 3, ще получим... 

в) Как може да се получи числото 5? (3, 7, 9, 2, 1)? 

г) Състави задача по картинка и я реши! 

Формиране на умението да се възприема пространството и 

ориентацията в него. Задачите, които се поставят на децата, са: 

а) Подреди следните цифри: 6, 2,4,7, 1, 3, 8, 9, 0, 5, като започнеш от 0! 

б) Същите цифри подреди в обратен ред, като започнеш от 10! 

в) В лявата част на листа на тетрадката напиши числата от 1до 5! В дясната част 

на листа на тетрадката напиши числата от 6 до 10! 

г) От предложените елементи направи цифри! 
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д) Сравни следните цифри и кажи по какво си приличат и по какво се 

различават? Например: 3 и 8; 1 и 4; 9 и 6. 

е) Коя от фигурите, цифрите или буквите е излишна в дадената редица? 

ж) Кой предмет къде се намира в класната стая? 

з) Съставете изречение, като употребите думите (предлози и наречия), 

назоваващи място: горе, долу, встрани, отстрани, покрай, близо до, отсреща, 

вкъщи! 

Формиране на възприятието на времето. Задачите, които се поставят 

пред децата, са: 

а) Какъв е твоят дневен режим? 

б) Колко е часът? 12.15; 12.10; 13.30; 14.45; 20.50; 19.40; 7.25. 

в) Кои са частите на денонощието? 

г) Състави изречения с думите (предлози и наречия), назоваващи време: 

сутринта, вечерта, вчера, завчера, утре, вдругиден! 

Формиране на зрителното възприятие и памет. Задачите, които се 

поставят пред децата, са: 

а) Постави липсващите геометрични фигури (кръг, триъгълник, правоъгълник, 

четириъгълник, многоъгълник)! 

б) Постави в редицата липсващите цифри! 

в) Кой предмет къде са намира на картинката? 

г) Какви предмети има в класната стая? Колко са на брой? Запиши броя с цифри! 

д) Колко патенца (котенца) има нарисувани на картината? Запиши броя с цифри! 

е) Кое число е пропуснато в редицата? 

ж) Кои са съседните цифри на написаната на дъската цифра? Напиши ги! 

з) По какво си приличат и по какво се различават нарисуваните две по две 

фигури на картинката? 

и) Подреди нарисуваните на картинката геометрични фигури по цвят! Какъв е 

техният брой? 

й) Подреди нарисуваните на картинката геометрични фигури по големина! 

(Какъв е техният брой?) Кои предмети (геометрични фигури) са наложени един 

върху друг? 

к) Кой предмет не е дорисуван? Допълни липсващите елементи! 

л) Конструирай от пръчици предмети и цифри! 

Формиране на слуховото възприятие и памет. Задачите, които се 

поставят пред децата, са: 

а) Слушай и записвай в тетрадката цифрите, които диктува логопедът! 

б) След като ги запишеш, ги повтори в обратен ред! 

в) Слушай и кажи кое число пропуска логопедът? 

г) Слушай числата, които диктува логопедът. Пляскаш с ръце толкова пъти, 

каквото количество означава същото число. 

д) Запомни колко пъти е почукал логопедът, напиши подходящата цифра и 

възпроизведи почукването. 

е) Огради назоваваните от логопеда цифри и математически знаци! 

Овладяване на лексико-граматичната структура на речта 
Задачите, които се поставят пред децата, са: 
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а) Състави изречения с думите, притежаващи противоположни значения 

(антоними): отляво –отдясно, горе –долу, рано –късно, малко –много, дълъг –

къс, широк –тесен, тежък –лек, голям –малък, висок –нисък, дебел –тънъки др. 

б) Състави изречение с думите, притежаващи близки значения (синоними): 

събирам –прибавям, изваждам –отнемам. 

в) Образувайте формите за множествено число на съществителните от мъжки 

род! 

Образец: един молив –много моливи; -един ученик –много ученици. 

Например: 2 (войник); 5 (молив); 6 (ученик); 3 (шофьор); 105 (ученик). 

г) Образувайте формите за множествено число на съществителните от женски 

род! 

Образец: сергия–сергии–сергиите; кайсия–кайсии –кайсиите;сравни също:съдия 

–съдии –съдиите; 

Например: 7 (курабия) ,4 (партия); 3 (кутия); 8 (статия).  

д) Образувайте съчетание от числителното едини съществително име! 

Образец: един портокал –една рокля –едно езеро. 

 

2) Практогностическа дискалкулия–проявява се при нарушаването 

системата за смятане на конкретните и нагледните предмети или на техните 

символи. 

За профилактиката и корекционната дейност на практогностическата 

дискалкулия е необходимо: 

Формиране на представите за образа на предметите, за техния брой и 

символното им изображение. 

Задачите, които се поставят пред децата, са: 

а) Загради с кръг начертаните на листа триъгълници! 

б) Коя от начертаните фигури е излишна? 

в) Запомни фигурата и я начертай! 

г) Открий посочената от логопеда цифра сред останалите графични знаци (букви 

и цифри)! 

д) Напиши цифрата, означаваща числото 5, 6, 7, 1 и др. ( Кодиране на слуховия 

образ в графически). 

е) Напиши цифрите и кажи как се казват. 

ж) Открий правилно написаната цифра при огледално разположение на 

елементите. 

з) Открий цифрите, оцветени в определен цвят. 

Формиране на логическо мислене 

Задачите, които се поставят пред децата, са: 

а) Какъв признак обединява животните, нарисувани на картинката? 

б) Какви са детските игри през зимата (през лятото)? 

в) Кой зеленчук се яде зелен? Кои плодове имат кръгла форма? 

д) Кои от нарисуваните птици не могат да летят? А кои могат да летят? 

е) С какво можеш да се пързаляш през зимата? 

ж) Кои от нарисуваните животни могат да живеят и в зоопарка? 

з) Кои домашни животни дават мляко? 

и) Кои са домашните птици? 

й) Кои са домашните любимци? 
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к) По какво се различават картинките? 

л) Какво е забравил да нарисува художникът? 

3) Дислектическа дискалкулия – в основата й са нарушенията, свързани 

с разчитането (декодирането) на математическите знаци. 

За профилактиката и корекционната дейност при дислектическата дискалкулия е 

необходимо: 

Формиране на зрителния образ на математическите знаци и 

геометричните фигури 

Задачите, които се поставят пред децата, са: 

а) Назови нарисуваните на картинката геометрични фигури, начертай ги в 

тетрадката и напиши наименованията им в тетрадката! 

б) Напиши в тетрадката диктуваните от логопеда математически знаци и състави 

с тях задачи! 

в) Начертай диктуваните от логопеда геометрични знаци! 

– Развитие на възприятието за цвят, форма, големина, на количествените 

представи, представите за образа на цифрите и математическите знаци и 

отражението на разбирането в речевата дейност 

– Развитие на зрителната и слуховата памет 

– Разбиране и прилагане на математическата терминология. 

4) Графическа дискалкулия – проявява се при нарушаването на 

записването на математическите знаци и правилното възпроизвеждане на 

геометричните фигури. За профилактиката и корекционната дейност при 

графическата дискалкулия е необходимо: 

Формиране на развитието на моториката на ръката. 

Задачите, които се поставят пред децата, са: 

а) Конструирай цифри и геометрични фигури от съставящите ги елементи. 

б) Нарисувай в тетрадката на квадратчета посочените от логопеда цифри и 

геометрични фигури. 

в) Коя цифра е написана неправилно? Напиши я правилно! 

г) Открий коя от цифрите е написана огледално! Напиши я правилно! 

д) Открий еднаквите цифри от редицата и ги оцвети в един и същ цвят! 

е) Моделирай (изрежи) назованата от логопеда цифра! 

- Ориентиране в пространството и върху плоскости (както е при 

иновативната образователна програма Нумикон [3]).  

- Формиране на представите за образа на предмета и неговото 

символическо изображение. 

- Разбиране на математическата терминология. 

- Развитие на зрителното и слуховото възприятие и памет. 

5) Оперативна (операционална) дискалкулия – проявява се в 

неумението да се изпълняват математически операции.За профилактиката и 

корекционната дейност при графическата дискалкулия е необходимо: 

 Формиране на аритметичната дейност. 

 Формиране на разбирането на математическата терминология. 

 Формиране на развитието на слуховото и зрителното възприятие и 

памет. 
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 Формиране на развитието на лексико-граматическия строеж на 

речта. 

 

В заключение можем да обобщим кои корекционни дейности трябва да се 

прилагат към различните видове дискалкулия, за да може да се постигнат успехи 

при кодирането и декодирането на фигуративния й език. При корекционната 

дейност за преодоляването на дискалкулията като специфично нарушение най-

важното условие е развитието и усъвършенстването на пълноценна свързана реч. 

Това се постига посредством: 

 Формиране на умението за назоваване с думи на математическите 

представи и понятия и затвърждаването им в речта, като по този начин се 

обогатява лексико-граматичният строеж на речта на детето. 

 Формиране на умението за възприятие на понятието количество, както и 

възприятието по цвят, форма, големина. 

 Формиране на умението да се използват математическата терминология и 

операции. Детето овладява математическите символи и техните значения, както 

прилага и правилната им употреба. 

 Обогатяване на речниковия запас да се осъществява посредством 

въвеждането на думи с противоположни значения (антоними), както и на думи с 

еднакви или близки значения (синоними). 

 Формиране на зрителния образ на математическите знаци и 

геометричните фигури и техните значения и разкриване на връзката между 

графичния образ на цифрите и геометрични фигури и тяхното значение. 

 Формиране на възприятието за цвят, форма, големина, на количествените 

представи, представите за образа на цифрите и математическите знаци и 

отражението на разбирането в речевата дейност 

 Формиране на зрителното възприятие и памет и на слуховото възприятие 

и памет, тъй като детето възприема образа на математическия знак зрително или 

слухово, което е от важно значение при кодирането и декодирането. 

 Формиране на развитието на моториката на ръката като важно условие, 

за да се избегне нарушаването при записването на математическите знаци и 

операции и правилното възпроизвеждане на геометричните фигури. По този 

начин ще се постигне овладяване на изобразяването на цифрите и аритметичните 

знаци в писмената реч. 

 Формиране на представите за образа на предметите, за техния брой и 

символическото им изображение, което е важно условие за преодоляването на 

нарушаването на системата за смятане на конкретните предмети или техните 

символи. 

 Формирането на смятането и аритметичните действия се основава на 

комплексния подход в корекционната дейност при дискалкулията. Тук се 

включват както психическите функции, които са в основата на формирането на 

математическите операции, така и конкретните числа. Тук влизат и проблемите, 

свързани с образуването на числата, техния състав и определянето на мястото им 

в числовата редица, със съотношението число –цифра, с аритметичните действия 

събиране и изваждане. 
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С какво можем да подпомогнем на детето в клас? [6] 

 Структурата на темата трябва да е много постепенна. Не трябва да 

мислим за успеха, по този начин можем да минем на следващата стъпка. Първо 

правим крачка на място и прецизираме новото придобито умение. Движението 

твърде бързо в учебния материал води до голям провал. 

 Повторение, повторение, повторение. 

 Въпреки че много се тества в училище, можем да проверяваме малък 

брой основни стъпки. Детето овладява ли материала? 

 Даваме допълнителни инструкции. След класическите инструкции са 

нужни и допълнителни насоки в повечето случаи. 

 Трябва сумите, които са дадени на детето, да са възможно най-конкретно 

поставени. Примерно сумата като 18-4 е възможно да бъде трудна за детето, но 

сумата представена като „18 кестена и даваш на приятели ти 4 кестена” изглежда 

по възможна за решаване. 

 Хубаво е да се използват умения с игри на карти, низане на мъниста, игри 

със зарове, танграми,  mastermind и т.н. 

 Използват се конкретни, мултисензорни материали за инструкции и 

обработка, ако е необходимо. Чувствай, движи се, изследвай, чуй, кажи. 

 Ако научаването на таблицата наистина не работи, може да дадем 

помощни материали като карта с таблицата за умножение. 

 Да се разрешава ползването на калкулатор, ако детето наистина напредва 

в знанията си. 

 Ако е необходимо използването на помощен лист, за да се записват 

процедурите за смятане стъпка по стъпка. 

 Да потърсим заедно с детето решения: Какво работи за неговия случай? 

 Да насърчаваме и даваме комплименти за усилията му.  

 Трябва да накараме детето да прави изчисленията на глас и така ще чуем 

какво прави детето, и с какво не успява да се справи и с какво можем да му 

помогнем. 

 Можем да му предложим работен лист, на който то да даде само отговора 

на задачата. Това може да му спести време и усилия. 

 Да му дадем достатъчно време и по- малко упражнения. Да се уверим , че 

детето може да бъде успешно и с разумни усилия. 

 Да ценим работата на детето, а не количеството. 

 Преминаването от една стратегия към друга, за решаването на някаква 

задача изисква много усилия. Можем да посочим кога са плюсови суми и кога 

минусови, като например даваме различни цветове на задачите. 

 Можем да разделим задачите на подзадачи и да проверим как се справя 

детето. Така можем да направим корекция и да гарантираме, че усилията не са 

напразни в края на урока.  

 Ако детето си ползва определена стратегия, която не трябва да ползва 

повече, като например да брои на пръсти, можем да предложим алтернативен 

подход без да го принуждаваме. Може да опита да види, да си представи метода 

18-4 например с кестените. 

 Трябва да разрешим ползването на лист за драскане за тези деца, дори да 

трябва да смятат на ум. 

 Подходящо е също частично устно тестване. 
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Емоционални проблеми 

 Ако дискалкулията не бъде разпозната своевременно, може да възникне 

неправилна картина за способностите на ученика [5]. В резултат на това детето 

може да изпитва ненужно много трудности при извършване на аритметични 

операции, изучаване на математика и други предмети. Ако всички усилия на 

детето водят до малък напредък и малко успехи, това може да доведе до силна 

демотивация и много разочарование. Това създава риск от развитие на 

емоционални проблеми в детето, като липса на увереност в себе си, отрицателна 

представа за себе си, страх от неуспех, депресия или поведенчески проблеми. 

 

Положителна страна на дискалкулия [7] 

 Децата с дискалкулия имат свои собствени таланти. Тези деца често са 

творчески и артистични. Те могат да бъдат много иновативни. Някои се справят 

много добре в спорта. Важно е да се обърне внимание на таланта на детето и да 

се насочи към избор на професия, която съответства на уменията и 

индивидуалните възможности за развитие. 
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ABSTRACT: The state educational standards for physical education and sports in our 

country define the main goals of the subject as a specific educational process. The effectiveness 

of the training is summarized based on the opinion and attitude of the students to the subject 

and the way of assessing the physical capacity. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Повишените изискванията на обществото към образователния процес 

очертаха нови тенденции  в съответствие на съвременните научни постижения, 

принципи на обучение и европейски стандарти. 

Реформите в образователната система са резултат от обществените 

промени и отговорността на държавата да превърне българското училище в 

модерно, достъпно и качествено. Образование, което създава условия за 

формиране на морална, творческа и автономна личност, способна да се 

реализира пълноценно. Нещо повече – образование, достъпно до всички, 

адаптирано към нуждите на съвременните социални реалности [3]. 

През 2016–2017 учебна година във връзка с приемането и влизането в сила 

на новия „Закон за предучилищното и училищното образование“ започна 

поетапното въвеждане на нови учебни програми по всички предмети, изучавани 

в българските детски градини и училища. Новият „Закон за предучилищното и 

училищното образование“ беше обнародван в ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила 

от 1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 

105 от 30.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 

18.07.2017 г.[2]. 

Законът за физическото възпитание и спорта съществено повлиява в 

положителна насока за разработването на прогресивни и методически оправдани 

концепции и педагогически технологии за решаването като цяло на наболелите 

проблеми. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Новата учебна програма за десети клас е приета със заповед  № РД09-30 

/11.01.2018 г.). и по нея  се обучават учениците през учебната 2019–2020г. 

Обучението в 10. клас е насочено към задълбочено овладяване техниката 

на изпълнението на физическите упражнения и нейното ефективно прилагане в 

индивидуални тактически действия, групови и отборни взаимодействия, 

предвидени като учебно съдържание от изучаваните спортове и спортни 

дисциплини и техните въздействия върху физическата дееспособност на 

учениците във връзка с особеностите на изучаваното учебно съдържание. 

Поставя се основата на специална спортна образованост и се 

самоусъвършенстват технико-тактическите умения и навици и се развиват тези 

двигателни качества, които имат непосредствена връзка със спецификата на вида 

спорт, спортната дисциплина или двигателната дейност, избрани от ученика [5]. 

Изцяло нова система на изпитване по предмета "Физическо възпитание и 

спорт" въведе МОН за всички ученици, от първи до дванадесети клас. Новата 

система за оценяване на физическата дееспособност включва тестове, покриване 

на нормативи, нови оценъчна скала и методика за измерване и оценяване на 

двигателните способности на учениците. Тя  влезе в сила  от учебната 2019/2020 

година. 

И в предишната и в новата система няма конкретни указания по какъв 

начин да се оценяват заложените за изучаване спортове.   

Изследователски екип (Симеонова, Т., Н. Йорданова, Н. Карадочева, 2009) 

предлага да се предложат и разработят методически указания и контролни 

нормативи по изучаваните видове спорт с цел обективността на оценяването по 

предмета [4]. 

Възможностите за вариативност на съдържанието и многообразието на 

формите позволяват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната 

ориентация на ученика, неговите интереси и потребности. По този начин се 

осъществява едно продължение на процеса за либерализация на физическото 

възпитание и спорта в училище, заложено в основите на държавните 

образователни стандарти за учебното съдържание по “Физическо възпитание и 

спорт” [1].  

ЦЕЛ на нашето изследване – да анализираме моментното състояние на 

организацията на  обучението по физическо възпитание и спорт  в гимназиален 

етап,  отношенито към оценяването, проблемите на материално и методическо 

обезпечаване през погледа на ученици – 10. клас. 

ЗАДАЧИТЕ за постигането на целта бяха: 

 проучване на литературните източници и нормативни документи по 

проблемите на учебно-възпитателния процес и оценяването по физическо 

възпитание и спорт в училище; 

  анкетно изследване на мнението и отношението на учениците към 

ефективността на обучението; 

  обобщаване на изводи и извеждане на препоръки за подобряване на 

работата в училище. 

Необходимата инфрмация събрахме с помощта на педагогическо 

наблюдение, беседа и анкета с 86 ученици от 10. Клас (48 момичета и 38 
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момчета), от Първа езикова гимназия – гр. Варна и Профилирана гимназия с 

преподаване на чужди езици ''Алеко Константинов'' – гр. Правец. 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Преди всичко е невъзможно с помощта на анкета да бъдат обхванати 

толкова много и разнообразни възлови въпроси за реализацията на  обучението  

по физическо възпитание и спорт и оценяването в българското училище. Без да 

претендираме за изчерпателност, ще направим опит да обобщим получените 

данни от анкетното проучване.  Анкетата съдържа 20  въпроса, които позволяват 

алтернативни отговори. 

Интерес будят отговорите на въпроса „Каква форма на обучение 

предпочитате?». Много малък процент от запитаните отговарят урочна – 3%, 

извънкласна – 1%, друга – 0%. Най-голям брой – 64% от анкетираните харесват 

часа за спортни дейности. Не малък  е и броят на отговорилите, че им допада 

новия вид на преподаване – 32% (26% от отговорите на момичета и 6%  на 

момчета) – онлайн.  

Според 80% от учениците часовете по физическо възпитание и спорт са 

достатъчни. 78% са удовлетворении, от материалната база(и двете училища 

разполагат с модерни физкултурни салони), 7% не харесват базата, в която се 

занимаватт със спорт, а 15% нямат мнение по въпроса. 

Мненията на респондентите за тестовете за физическа дееспособност са 

представени на диаграма 1. 
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Диаграма 1. Кой от тестовете за физическа дееспособност не Ви харесва? 

 

 

И при двата пола нормативът Скок дължина събира най-много негативи. 

Малък процент от запитаните дават отговори всички и няма такива. 

Диаграма 2 представя графично отговорите на въпроса: «Какви спортове от 

задължителните области желаете да  практикувате?» 
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Диаграма 2. 

 

Наблюдаваме, че предпочитаната област за обучение на учениците е 

спортни игри. Обичайно за тази възраст на момчетата е, че няма положителен 

отговор по отношение на заниманията по гимнастика. 

Независимо от факта, който вече споменахме – наличието на закрита 

спортна база – около 70% от момичетата и момчетата предпочитат часовете да се 

провеждат на открито – на двора. 

Похвално е, че по-голяма част – 72% от момичетата и 70% от момчетата 

участват в часовете със спортен  екип. 

От предложените за обучение е избираеми области – туризъм, ориентиране 

и зимни спортове;  фитнес, бойни спортове;  ракетни спортове; плуване,  водни 

спортове; шахмат, на най-голямо одобрение е комбинацията – за момичета – 

фитнес, а за момчета – бойни спортове. 

Следващите четири въпроса от предложената анкета са свързани със 

системата за оценяване, контролните нормативи и оценките по физическо 

възпитание и спорт. Над 60% от учениците не харесват новата  система за 

оценяване,  на 54% не им допадат нормативите за физическа дееспособност, но 

по-голяма част от запитаните – 55% считат, че е нужно да бъдат оценявани с 

текущи, срочни и годишни оценки. По отношение на обективността на оценяване 

– 64% и от двата пола смятат, че не получават завишени, а реални оценки. 

Тълкуването на отговорите на въпроса – Необходими ли са в часовете по 

физическо възпитание и спорт теоретични знания? Можем да отнесем и до 

създалата се извънредна ситуация в страната. Повечето от контролните въпроси 

при виртуалното обучение изискваха знания за правилата на отделните спортове, 

а това рефлектира и на предложения отговор – 31%  – само за правилата на 

спортни игри. Като негативен момент можем да отбележим, че 17% от учениците 

смятат, че рядко или никога ще използват теоретични знания. В тази връзка ще 

отбележим, че няма положителни отговори на допитването за  учебник по 

предмета. 
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Със задоволство ще отбележим, че голяма част от участниците в анкетата 

не смятат да се освободят, ако имат възможност от часовете(само 11% биха се 

освободили само от оценката), което донякъде повлиява и на отговорите на 

следващия въпрос – Смятате ли, че физическото възпитание влияе положително 

върху здравето и работоспособността на учениците? 69% от отговорите са 

положителни. 

Желанията на учениците за провеждане на часа по спортни дейности е 

предимно в училище, но и възможността за провеждане сред природата е 

подкрепен от 22%. 

Преимуществени отговори на момечетата на въпроса – Кое повишава 

ефективността на учебната работа? са свързани  с мотивацията – 68%, докато 

момчетата считат, че подобряването на материално-техническата база, ще 

допринесе за усъвършенстването им. 

Най-ценно от нашето проучване са отговорите на последния въпрос – 

Смятате ли, че в условията на извънредно положение обучението в дигитална 

среда по ФВС постигна своите цели?. Много малка част посочват отговорите – 

да; не; не мога да преценя, а  81% отговарят, че този начин на провеждане на 

учебен процесс не е като в реална среда. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обобщавайки мненията на учениците от 10. клас ще отчетем положително 

отношение към учебния процес по физическо възпитание и спорт, но и негативно 

към новата система на оценяване по предмета. 

Извънредната ситуация на виртуално преподаване не се предпочита от по-

голямата част от анкетираните, а е налице желание за реална двигателна дейност.  

Само в този момент те считат, че имат нужда от теоретични знания. 
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АНКЕТНА КАРТА 

Училище_____________________________Клас ______ Роден(а) _______г. 

 Прочетете внимателно въпросите! 

 Оградете отговора, който съответства на Вашето лично мнение! 

 При отговора не се консултирайте с други лица! 

Благодарим Ви за сериозното отношение! 

1. Пол 

а) Момиче                                                                б) Момче 

2. Каква форма на обучение предпочитате? 

а) Урочна 

б) Час за спортни дейности 

в) Извънкласна 

г) Он-лайн 

д)Друга _____________________________________________ (посочете) 

3. Достатъчен ли е броят на часовете по ФВС? 

а) ДА                          б) НЕ                                             в) Не мога да преценя 

4. Удовлетворява ли Ви материалната база по ФВС? 

 а) ДА           б) НЕ                                        в) Не мога да преценя 

5. Кой от тестовете за физическа дееспособност не Ви харесва?  
а) 30м.  б) Скок дължина   в) Т–тест  г) Хвърляне на плътна топка д) 200 м 

совалково бягане 

е) Всички   ж) Няма такива  

6. Какви спортове от задължителните области желаете да  практикувате? 

а) Гимнастика б) Лека атлетика  в) Спортни игри  г) Никакви 

7. Къде предпочитате да се провеждат часовете по ФВС? 

а) В салона   б) На двора   в) Извън училище 

8. Имате ли екип специално за часовете по ФВС? 

а) ДА б)НЕ/ходя със спортни дрехи/ в) Използвам ежедневното си 

облекло/което е спортно/ 

9. Какъв спорт желаете да практикувате от избираемите области? 

а) Туризъм, ориентиране и зимни спортове б) Фитнес, бойни спортове 

в) Ракетни спортове г) Плуване,  водни спортове д) Шахмат 

10. Допадат ли Ви контролните нормативи за оценяване на вида  спорт, 

който  изучавате по ФВС ? 

а) ДА   б) НЕ    в) Много са трудни  г) Много са лесни  д) Не сме оценявани с 

тестове 

11. Трябва ли да има оценка по ФВС? 

а) Да, само годишна  б) Да, срочна и годишна в) Да, текуща, срочна и годишна 

г) Не   д) Не мога да преценя 

12. Одобрявате ли системата за оценяване по предмета ФВС? 

а) ДА       б) НЕ       в) Не мога да преценя 

13. Смятате ли, че се пишат по-високи оценки, отколкото заслужавате? 

а) ДА         б) НЕ        в) Не мога да преценя   г) Оценката по ФВС не е важна 

14. Необходими ли са в часовете по ФВС теоретични знания? 

а) Да, често    б) Да, рядко     в) Не  никога       г) Само за правилата на спортни 

игри 
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15. Има ли според Вас нужда от учебник по ФВС? 

а) ДА           б) НЕ                в) Не мога да преценя 

16. Бихте ли се освободили от часовете по ФВС, ако имате възможност? 

а) ДА            б) НЕ          в) Нямам мнение     г) Да, само от оценка 

17. Смятате ли че ФВС влияе положително върху здравето и 

работоспособността на учениците? 

а) ДА б) Отчасти  в) НЕ     г) Не мога да преценя 

18. Къде да се провежда часът за спортни дейности? 

а) В училище     б) Спортна зала  в) Навън сред природата 

19. Кое повишава ефективността на учебната работа?  

а) Мотивацията 

б) Игровите и състезателни елементи 

в) Подобряването на материално-техническата  база 

20. Смятате ли, че в условията на извънредно положение обучението в 

дигитална среда по ФВС постигна своите цели? 

а) ДА     б) НЕ        в) Не мога да преценя  г) Не е същото като реална среда 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПА МИСЛЕНЕ И РАВНИЩЕТО НА 

КРЕАТИВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ 

 

Павлина И. Лазарова 

 

STUDY OF TYPE OF THINKING AND LEVEL OF CREATIVITY IN 

STUDENTS 

 

Pavlina I. Lazarova 
 

 
ABSTRACT: The article presents the results of a study of the predominant type of 

thinking and level of creativity in a group of students from Konstantin Preslavski University of 

Shumen and their influence on the choice of a university degree. The Verbal-Logical Thinking 

prevails among the respondents, which confirms the right choice of the students to orientate 

towards the social and humanitarian professions. The established significant correlations show 

that the gender and ethnicity of the students affect their type of thinking and creativity.  

 
KEYWORDS: types of thinking, levels of creativity, students, future profession 

 

 

Значителните промени, настъпили в съвременното общество, особено в 

последната една година, поставят нови задачи пред системата на висшето 

образование, свързани с подготовката на студентите във всички специалности. 

От тях се изисква да са с високо ниво на интелектуално развитие, да притежават 

уменията за взаимодействие в екип, да владеят методи за самоорганизация и 

творческо саморазвитие, което ще им позволи значително да повишат 

конкурентоспособността си на пазара на труда. 

При тези условия се повишават изискванията към такива качества на 

личността на студента като отвореност към нов опит, способност да намират 

решения в нестандартни ситуации и творческо отношение към реалността. 

Следователно може да се твърди, че в процеса на обучение на студентите 

те трябва да формират творческо мислене, което би могло да се разглежда като 

вид професионално - ориентирано мислене, характеризиращо се със 

способността да генерират множество оригинални идеи в нестандартни условия 

на дейност, развитие на вербална креативност и проницателност, високо ниво на 

рефлексия, любознателност, фантазия, самоконтрол на емоционалните 

състояния. 

Развитието на творческия компонент на студентите се определя не само от 

личностните им качества, но и от вида на учебната и практическата дейност в 

университета и нейния резултат. Поради съществуващия академичен характер на 

обучението на студентите, не е напълно възможно да се развие творческото им 

мислене. В резултат на това, според някои автори, завършилите университет, 

обикновено притежават достатъчен обем от специални знания, професионални 

умения и способности, но често срещат трудности при вземането и прилагането 

на оперативни решения в нестандартни ситуации [1, 2]. 
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Мисленето е индивидуален начин за обработка на входяща информация, 

форма на психическо отражение на действителността от личността, създаване на 

взаимовръзки и отношения между изучаваните понятия и явления. 

 Въпросникът за определяне на типовете мислене и нивото на креативност 

(творческите способности) на Дж. Брунер позволява да се определи основния тип 

мислене и да се измери равнището на креативност при възрастните. Познавайки 

своя тип мислене, човек може уверено да каже в коя област и професия ще успее. 

Разграничават се четири основни типа мислене, всеки от които има специфични 

характеристики: предметно, образно, словесно-логическо и символно мислене. 

Джером Брунер разглежда мисленето като превод от един език на друг. 

Така при четири основни езика възникват шест варианта за превод: предметно - 

образен (практически), предметно - знаков (хуманитарен), предметно - символен 

(оперативен), образно - знаков (художествен), образно - символичен 

(технически), знаково - символен (теоретичен). 

Целта на настоящото изследване е да се определи типа мислене и 

равнището на креативност на студентите и тяхното влияние върху избраната 

специалност. 

В изследването участват 186 студенти от Шуменски Университет 

„Епископ Константин Преславски”. Те се обучават в специалностите социални 

дейности, социална педагогика и специална педагогика. 

За определяне на типа мислене и равнището на креативност е приложен 

„Въпросник за определяне на типа мислене и равнището на креативност“ на Дж. 

Брунер [3]. Той включва 75 твърдения с варианти за отговор „да“ и „не“, които са 

разпределени в пет скали: предметно мислене, символно мислене, словесно-

логическо мислене, образно мислене и креативност. Всяка скала е с ниско, 

средно или високо равнище на развитие. 

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 характеристики. 

3. Регресионен анализ за изследване на причинно-следствените отношения 

между равнището на креативност и типа мислене. 

Въпросникът за определяне на типа мислене и равнището на креативност 

на Дж. Брунер е надеждно средство за изследване на студентите, тъй като 

стойността на Алфата на Кронбах е 0.771. 

Тестът на Хотелинг има стойност (Sig.) Sig. = .0000, следователно 

приемаме алтернативната хипотеза /Н1/ – средните стойности са статистически 

значимо различни, което означава, че твърденията, включени в скалата, 

позволяват да се изследват различните степени на проява на типа мислене и 

равнище на креативност и че той е добро измервателно средство. 

Анализът и интерпретацията на данните позволява да се разкрие, че при 

изследваните студенти предметното мислене на високо равнище е развито 

само при 38%, почти половината от анкетираните (49%) имат средно равнище на 

развитие на този тип мислене и 13% са с ниско равнище на развитие на 

предметното мислене (фиг. 1). Студентите със средно и високо равнище на 
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развитие на този тип мислене могат да се характеризират като лица с 

практически тип на мислене, за които е характерна неразривна връзка с предмета 

в пространството и времето, осъществяване на преобразуване на информацията с 

помощта на предмети на действия и последователно изпълнение на операциите. 

Резултатът от този тип мислене е мисъл, въплътена в нова конструкция. 

 

 
Фиг. 1 

 

По скалата на „символно мислене“ половината от всички анкетирани 

(51%) са с ниско равнище на развитие, 41% от анкетираните са със средно 

равнище и само 8% имат високо равнище на развитие по диагностицираната 

скала. Получените резултати показват, че две трети от студентите нямат 

математически тип мислене, следователно не предпочитат символното мислене 

като начин за преобразуване на информацията (фиг. 2). 

 

 
Фиг. 2 
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Словесно-логическото мислене се проявява на ниско равнище при 10% от 

извадката, на средно равнище при 59% и на високо равнище при 31% от 

анкетираните. Този тип мислене е характерен за хора, ориентирани към 

хуманитарните науки. Резултатът от умствената работа са мисли под формата на 

концепция или изказване което фиксира съществените отношения между 

определените предмети (фиг. 3). 

 

 
Фиг. 3 

 
По скалата „образно мислене“ 40% от студентите са с високо, 49%  със 

средно и 11%  с ниско равнище на развитие на този тип мислене. Тези резултати 

ни позволяват да характеризираме анкетираните като хора с художествен начин 

на мислене, предпочитащи образен тип мислене. За тях е свойствено да отделят 

изследвания предмет в пространството и времето и да преобразуват 

необходимата информация чрез действия с образи. В този случай операциите 

могат да се извършват от тях както последователно, така и едновременно. 

Резултатът е мисъл, въплътена в нов образ (фиг. 4). 

 

 
Фиг. 4 
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По скалата „креативност“ 39% от анкетираните са с високо, 54% със 

средно и 7% с ниско равнище по тази скала. Дадените показатели свидетелстват 

за наличието на творчески способности у студентите, което показва готовност за 

създаване на принципно нови идеи. Студентите са склонни да изпитват 

повишена чувствителност към проблемите, липса или несъответствие на знания, 

действия за идентифициране на тези проблеми, търсене на техните решения въз 

основа на хипотези, проверка и промяна на хипотези, формулиране на резултата 

и решението (фиг. 5). 

 

 
Фиг. 5 

 
Отчетени са статистически значими зависимости между степента на 

развитие на предметното мислене (Р=.0000), символното мислене (Р=.0000), 

словесно-логическото мислене (Р=.013), образното мислене (Р=.002), равнището 

на креативност (Р=.0000) и избраната специалност. 

Установени са статистически значими зависимости между пола на 

респондентите и степента на развитие на предметното мислене (Р=.0000), 

символното мислене (Р=.020), словесно-логическото мислене (Р=.0000), 

образното мислене (Р=.0000) и равнището на креативност (Р=.0000). 

Съществуват статистически значими зависимости между етноса на 

студентите и степента на развитие на символното мислене (Р=.0000), знаковото 

мислене (Р=.014) и образното мислене (Р=.004). 

Резултатите от линейната регресия показват, че върху равнището на 

креативност при 84% от анкетираните най-силно влияние оказват: образното 

мислене (β=0.632), предметното мислене (β= 0.692) и символното мислене (β= 

0.541). 

В гупата на анкетираните студенти преобладава словесно-логическото 

мислене, предпочитано от хора с хуманитарен тип мислене, което потвърждава 
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правилността на избора на студентите да се насочат към социални и 

хуманитарни професии. 

Установените значими зависимости показват, че пола и етноса на 

студентите оказват влияние върху техния тип мислене и креативност. От своя 

страна преобласаващият тип мислене и равнището на креативност оказват 

влияние върху избраната от студентите специалност. 

Тъй като половината от анкетираните са диагностицирани със средно, а 7% 

с ниско равнище на развитие на креативността, би било добре да се разработят 

учебни програми за развитие на креативното мислене. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В ПРОГИМНАЗИАЛНИЯ ЕТАП 

НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Пенка П. Кожухарова 

 

APPLICATION OF THE INFORMATION AND COMMUNICATION 

TECHNOLOGIES BY THE STUDENTS IN THE SECOND STAGE OF 

BASIC EDUCATION 

 

Рenka P. Kozhuharova 
 

 
ABSTRACT: The aim of the study is to analyze the application of information and 

communication technologies by students in the second stage of basic education. The survey was 

conducted in the period 2018-2019 through a questionnaire survey with 629 students from 36 

schools in the Northeastern region of Bulgaria. The methods for school self-assessment in the 

process of planning and introduction of innovations for application of ICT are discussed. 

Conclusions are formulated related to: goals and measures for the use of ICT in schools; the 

quality of teaching and learning; development of school culture and environment. The problem 

aspects and needs for implementation of modern ICT in school have been identified. 

 

KEYWORDS: information and communication technologies, school, students, 

monitoring, quality, innovations 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Системното наблюдение, планиране и приложението на информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в училищното образование бележи началото 

си от последното десетилетие на миналия век. То се извършва в рамките на 

програмите за оценяване на постиженията на учениците PISA, PIRLS на 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитите (ОИСР) чрез 

данните от националните статистически институти и Евростат. В съвместен 

доклад на Евростат и информационната мрежа Евридика за образованието в 

Европа за 1999/2000 един от разделите е посветен на показатели за ИКТ в 

сферата на образованието [2]. През 2001 г. е публикувано и системно проучване 

на Евридика за тяхното приложение в образователните системи [3]. С 

учредяването на Европейския съюз (ЕС) и приемането на Лисабонската 

стратегия приложението на ИКТ в училищното образование е основен индикатор 

за проследяване на напредъка. Това осигурява по-добро разбиране на същността 

и обхвата на националните инициативи в тази област. Разработват се програми за 

изпълнение на набелязаните в стратегиите мерки. Секторна програма „Минерва“ 

в рамките на програма „Сократ“ (2000 – 2006 г.), хоризонталните дейности на 

програма „Учене през целия живот“ (2007 – 2013 г.), програма „Еразъм +“ (2014 

– 2020 г.), приоритетните оси и мерки на Структурните фондове  на ЕС 

подкрепят инициативи и проекти, които съдържат ясен потенциал и очаквани 

резултати в областта на внедряването на информационните и комуникационни 
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технологии, на методите и ресурсите с отворен достъп и дистанционно обучение 

в различен контекст и на различни нива на образованието.  

На съвременния етап приоритетите в областта на ИКТ са очертани в 

Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2020“ и по-конкретно в: „Програмата в областта на цифровите 

технологии в Европа 2020“, приета през 2010 г. [18] и „Стратегията за цифров 

единен пазар“, утвърдена през май 2015 г. [19]. Приоритетите в  областта на 

образованието са представени в „Стратегическа рамка за европейско 

сътрудничество в областта на образованието и обучението („ЕСЕТ 2020 г.“)“ [24]  

и плановете  за нейното прилагане.  През ноември 2017 г. на срещата на върха в 

Гьотеборг е обявен специален план за действие в областта на цифровото 

образование. Във връзка с това Европейската комисия предприема нови 

инициативи за подобряване на ключовите компетенции и цифровите умения на 

европейските граждани. В новата европейска програма за умения е предложена 

преработена Европейска референтна рамка за ключовите компетентности за 

учене през целия живот, в която се посочват знанията, уменията и нагласите, от 

които хората се нуждаят в своя живот, включително компетентностите в 

областта на цифровите технологии [21].  

Планът за действие в областта на цифровото образование описва начина, 

по който системите за образование и обучение могат да използват по-добре 

иновациите и да подпомагат развитието на подходящи компетентности в 

областта на цифровите технологии, необходими за живота и работата в 

съвременното информационно общество.   В плана за действие са заложени три 

приоритетни направления: по-добро използване на цифровите технологии за 

преподаване и учене; развиване на цифровите компетентности и умения, 

необходими за живота и работата в епоха на цифрова трансформация; 

подобряване на образованието чрез по-добър анализ на данни и предвиждане. 

Инициативите включват подпомагане на училищата с високоскоростни 

широколентови връзки, по-широко използване на инструменти за самооценка 

относно използването на технологиите за преподаване и учене в училищата, 

както и кампания за информиране на обществеността относно безопасността 

онлайн, медийната грамотност и киберсигурност [20]. 

Разработени са три европейски рамки, които имат за цел да осигурят обща 

основа за дискусии и анализи на национално, регионално и местно равнище. Те 

предлагат последователен набор от инструменти за саморефлексия и 

мониторинг, насочени към гражданите и учащите се (DigComp), преподавателите 

(DigCompEdu) и училищата (DigCompOrg) [7], [8], [6]. 

Съгласно Доклада за напредъка на Европа в областта на цифровите 

технологии, България се нарежда на последно място в Индекса на Европейската 

комисия за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото 

(DESI 2020), въпреки че общият ѝ резултат е нараснал до 36,4 %. Делът на хората 

с поне основни умения в областта на цифровите технологии възлиза на около 29 

%, докато средно за ЕС той е 58 %.  Този показател запазва стойностите си от 

2017 г. насам.  Едва 11 % от хората притежават умения над основните, което 

представлява по-малко от една трета от средната стойност за ЕС. Подобна 

тенденция се наблюдава и сред младите хора: 54 % от младежите на възраст 

между 16 и 24 години имат поне основни цифрови умения (спрямо средна 
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стойност за ЕС от 85 %). Само 31% от българите имат основни софтуерни 

умения, при средни стойности за ЕС 61 %.  В доклада е отчетено, че този 

показател е силно повлиян от социално-демографските аспекти [4 : 8 – 9]. 

Според проучване на компетентностите на учителите с инструментариума на 

DigCompEdu значим дял от тях - 42, 4 %,  притежават цифрови умения от 

равнище  A 2  - изследовател [12 : 708].   

В настоящия програмен период развитието на ИКТ в училищното 

образование е планирано в „Стратегия за ефективно прилагане на 

информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на 

Република България (2014 – 2020 г.)“. Въпреки че предприетите мерки  и 

дейностите по тяхното въвеждане не са изцяло в синхрон с мащаба на цифровата 

трансформация, е засилен акцентът върху подобряване на цифровите умения на 

учениците и педагогическите специалисти [25]. От учебната 2018 – 2019 година 

в трети клас се въвежда учебният предмет компютърно моделиране, а в горната 

степен на средното образование са заложени повече часове с насоченост към 

ИКТ. По националната програма „Обучение за ИТ кариера“ в средните училища 

се реализират извънкласни дейности.  

През 2019 г. е приета Национална програма „Цифрова България 2025“, 

една от целите на която е модернизиране на училищното образование в областта 

на информационните и комуникационни технологии. Планирани са основни 

мерки, свързани с: осигуряване на адекватна инфраструктура в областта на ИКТ 

в училищата; оценяване на цифровите компетентности на учениците при 

завършване на първи гимназиален етап (X клас); модернизиране на учебното 

съдържание и методи на преподаване; въвеждане на учебен предмет 

„Компютърно моделиране“ в начален етап и въвеждане на обучение в профил 

„Софтуерни и хардуерни науки“; подобряване на уменията на учителите; 

засилване на сътрудничеството между образование, индустрия и 

неправителствен сектор; установяване на координиран подход за ефективни 

мерки в областта на цифровите умения и заетостта [26]. 

Непрекъснатата и нарастваща дигитализация в обществото, както и 

промените в самата технология водят до това, че стратегиите и политиките бързо 

остаряват. Европейските държави трябва непрекъснато да преразглеждат и 

разработват нови стратегически, политики и мерки за посрещане на новите 

изисквания за висококачествено цифрово образование.  

 

МЕТОД 

Въпреки че повечето държави в Европа имат стратегии за цифрово 

образование на ниво училище, процедурите за мониторинг и оценка на тези 

стратегии и свързаните с тях политики не са широко разпространени и там, 

където са налице, рядко се прилагат редовно. В резултат на анализ на 

парадигмите за процесите на обучение в електронна Р. Пейчева-Форсайт 

посочва,  че своите потенциални възможности да подпомогнат определен учебен 

опит технологиите материализират само в конкретен образователен контекст, 

който е много по-богат от нивото на абстракция [15 : 158]. А. Смрикаров и А. 

Иванова извеждат потребността от много внимателен анализ, за да се даде ясна и 

точна характеристика на тези, които са поставени в центъра на планираните 

промени. Едва тогава – посочват авторите, внедряването на информационните и 
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комуникационните технологии (ИКТ) в училищното образование би имало 

желания ефект по отношение качеството на крайния продукт [17 : 5]. В редица 

изследвания е констатирано, че разработването на план за политики в областта 

на ИКТ на училищно ниво  е решаваща стъпка към интегриране на ИКТ в 

образованието. Meri-Tuulia Kaarakainen посочва, че учителите в училищата, 

които имат подобен план, който подчертава споделените цели, използват по-

често ИКТ в процеса на обучение [9]. A. Raman и S. Shariff  констатират, че има 

положителна зависимост между технологичното лидерство, компетентността и 

ангажираността на учителите да използват ИКТ [16]. Sara Dexter и van Johan 

Braak установяват зависимости между  училището политики за приложение на 

ИКТ и промените в класната стая и административните дейности [1].   

Въз основана анализ на методики за самооценка на училището и стратегии 

и планове за приложение на ИКТ в образователната система, с цел 

осъществяване на системен мониторинг, през 2013 г. е разработена методика за 

самооценка на приложението на ИКТ в училище, която е апробирана в седем 

училища на територията на община Варна. В методиката са приети следните 

основни критерии за самооценка на приложението на ИКТ в процеса на 

стратегическо планиране: цели и стратегия за развитието на качеството на 

използване на ИТ в училище; управление на качеството на преподаване и учене; 

професионализъм на учителите при използване на информационни технологии в 

училище; училищна култура и среда; управление и лидерство в училище. Към 

всеки от тях са конкретизирани под критерии, които дават насока за аспектите на 

проучването. Диагностичният инструментариум включва четири анкетни карти 

за учители, ученици, родители и административен персонал по посочените в 

изследването критерии и показатели. Включените в анкетата твърдения се 

оценяват по петстепенна ликерт-скала. 

Самооценката на училищата подпомага процеса на разработване на 

училищни стратегии и годишни планове [11]. В зависимост от развитието и 

приложението на ИКТ и индикаторите за мониторинг на националните стратегии 

и европейската рамка за развитие на образованието инструментариумът 

периодично се актуализира [10].  Въведената през 2018 г. от ЕС рамката 

DigCompOrg има седем ключови елемента и петнадесет под-елемента, които са 

универсални за всички образователни степени: практики на лидерство и 

управление; преподаване и учене; професионално развитие; практики на 

оценяване; учебно съдържание; сътрудничество и работа в мрежа; 

инфраструктура. За всеки от елементите и под-елементите на DigCompOrg са 

разработени редица дескриптори (общо 74) [5].  

За да бъде проучено приложението на ИКТ в училищното образование 

през учебната 2018 – 2019 г. е проведено проучване с учители, ученици, 

административен персонал и родители от 17 училища в областите Варна, Шумен 

и Добрич. Тук ще бъдат обсъдени резултати от проведеното изследване с 629 

ученици от прогимназиалния етап на основната степен на училищното 

образование. Методиката е адаптирана към индикаторите на DigCompOrg. 

Проучването с учениците е проведено чрез анкетна карта,  в която се включени 

три от разработените в методиката критерии.   

КРИТЕРИИ 1: Стратегии и цели за развитие на качеството на използване 

на информационни и комуникационни технологии в училище:  
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1.1. Стратегическо планиране, промяна и документиране за въвеждането и 

използването на ИКТ в училище: ангажираност на учениците в разработването 

на стратегията на училището при: оценка на потребности и нужди; планиране на 

необходими мерки и дейности; мониторинг, оценка и контрол върху 

използването на ИKТ; 

1.2. Налични ресурси за използване на ИKТ в училище: налични ресурси 

като хардуер, софтуер; разработена и поддържана  уеб-сайт на училището; 

разработена платформа за електронно обучение; качеството на използване на 

интернет връзката училище;  

1.3. Автономия и иновация: отвореност на училището към нови идеи и 

методи на работа с ИТ; информираност за нови технологии;  внедряване на ИKТ, 

работа по проекти за използване ИKТ в училище и - приключили, настоящи 

(сайт на проект, електронни информационни материали; мониторинг и оценка. 

КРИТЕРИЙ 2: Управление на качеството на процесите на преподаване и 

учене:  

2.1. Училищен учебен план: приложение на ИKТ в задължителните 

дисциплини; в избираемите дисциплини (ЗИП, СИП); при осъществяване на 

интегративни връзки; 

2.2. Използване на ИKТ в зависимост от целите на обучение: при 

формиране на знания и умения; приложение на информационни технологии за 

развитие на личностни  компетентности и таланти, за развитие на социални 

умения; 

2.3. Разнообразие на методите и техниките за приложение на ИKТ  за 

обучение: за достъп до ресурси с информация: учебни ресурси (информация, 

упражнения, тестове, презентации); сайтове, електронни библиотеки, електронни 

музей; електронни симулации и игри; за представяне на електронни продукти: 

презентации; за общуване с учителите и  съучениците: електронна поща, фейс-

бук, електронна платформа, през сайта на училището, скайп; стена на класа, и 

др.; 

 2.4. Индивидуализация и диференциация при използване на ИKТ  в 

обучение: видове електронна комуникация, която използват: синхронна, 

асинхронна; използване на ИКТ при индивидуална и групова работа; 

приложение на информационните технологии при работа с ученици със СОП; 

степен на избираемост и самостоятелно учене; оказване на подкрепа при 

самоподготовката; за развитие на индивидуалния стил на познание и учене на 

учениците; за развитие на мотивацията им за познавателна дейност; 

2.5. Стандарти за представяне и оценка: използване на ИKТ за контрол и 

оценка при вътрешноучилищно оценяване на постиженията; подготовка за 

външно електронно оценяване на постиженията. 

КРИТЕРИИ 3: Училищна култура и среда: 

3.1. Спазване на принципите на толерантност  и  зачитане на правата на 

училищната общност при използване на ИKТ: спазване на ясни правила за 

използване на ИKТ в училище и последствия при неспазването им; липса на 

дискриминация и равноправно участие на училищната общност при използване 

на ИKТ; 

3.2. Консултиране и ориентиране на учениците: при подкрепа и 

консултиране на учениците; при ориентиране за бъдещата им училищна кариера 
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и/или избор на професия; за участие в тематични проекти и  програми, за 

ученически обмен в България и в държави на ЕС; за реализирани тематични 

проекти по младежки програми; за информиране за предстоящи и реализирани 

младежки събития и културни дейности, които се предлагат в града/региона; за 

информиране за училищни, общински и регионални състезания, турнири, 

изпити, конкурси, олимпиади; 

3.3. Използване на ИKТ за взаимодействие и консултиране на родителите: 

за информиране на родителите за резултати от учебния процес и отсъствия на 

учениците (електронен дневник); по въпроси, свързани с индивидуалното 

развитие на учениците; 

3.4. Използване на ИKТ за   създаване на безопасна училищна среда: 

безопасност при използване на интернет;  

3.5. Използване на ИKТ при популяризиране на резултатите от дейността 

на училището: за популяризиране на дейности и работа по училищни проекти; за 

популяризиране на  резултати от участие на учениците в състезания, олимпиади, 

конкурси и др.; за популяризиране на проведени мероприятия и чествания в 

училище. 

Включените в анкетата твърдения се оценяват по петстепенна ликерт-

скала. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

План и мерки за приложение и развитие на ИКТ в училище. Резултатите от 

проучването сочат, че мнението на учениците е слабо представено при оценка на 

потребностите от внедряване на съвременни ИКТ в училище -х  = 2,55, SD = 

1,21 (Табл. 1). Анкетно проучване е направено сред 13,51 % от тях, а 11,76 % са 

участвали в организирани дискусии по темата. Приблизително половината (46,9 

%) са имали възможност да споделят своето мнение в неформални беседи с 

преподавателите. Всички анкетирани са обсъждали тези потребности с 

връстниците си в училище. Значим дял от тях (72,49 %) споделят мнението, че 

ученическият съвет може във висока степен да повлияе върху решенията на 

училищната общност, които се отнасят до внедряването и използването на ИКТ. 

 

Таблица 1. Стратегии и база за развитие на качеството на използване на 

информационни и комуникационни технологии в училище 

  

 
  

Xmin 

  

Xmax 

  

R 

_ 

X 

     _ 

SE 
х 

  

SD 

  

V 

  

As 

  

Ex 

Училищен план за 

приложение на ИКТ 
1,00 5,00 4 2,55 ,173 1,21 1,461 ,429 

- 

,590 

Налични ресурси за 

използване на ИКТ 
2,00 5,00 4 3,20 ,131 ,926 ,857 -,094 ,221 

Автономия и иновации 3,00 5,00 3 3,41 ,138 ,983 ,967 -,402 ,006 

N = 629 

 

Налични ресурси за използване на ИКТ. Според учениците приложението 

на ИКТ ресурси в училищата е на средно ниво -х  = 2,55, SD = 1,21 (Табл. 1).   
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Те оценяват като недостатъчен достъпа до компютърни устройства извън 

кабинетите по информатика и информационни технологии. Посочват, че 

съществува потребност от компютърно и мултимедийно оборудване във всяка 

класна стая, което да ползват съвместно с учителя и съучениците си в урочни и 

извънкласни дейности. Интерактивни дъски се използват в средна степен според 

(57,39 %), в ниска е посочено приложението на интерактивни маси (87,44 %). 

Малък е делът на училищата, в които за учениците са осигурени таблети (18,28 

%).  

Повечето училищни библиотеки (75,9 %) нямат електронен каталог за 

наличните в библиотеката книги и дигитализирани помощни материали, които да 

подпомогнат учениците в процеса на обучение. Едва 19, 5 % от тях посочват, че 

са използвали компютър в училищната библиотека, който има достъп до 

интернет, а 79,96 % са абсолютно несъгласни с твърдението, че библиотеката 

изпълнява важна роля при осигуряването на достъп до съвременни технологии. 

Учениците оценяват като добро качеството на интернет връзката в 

училищата. Това създава възможност за работа в електронна среда, чрез личните 

мобилни устройства на учениците.  Все по-често се забелязва тенденция за 

приложението им с образователна цел в класните стаи на училищата.  

Получените резултати показват, че 76,62 % от тях притежават мобилно 

устройство – смартфон 97%, 1,9 % имат таблети, а останалите не притежават 

такова устройство или имат мобилен апарат без операционна система. Най-

широко използваната операционна система (ОС) е Android със 85,3 %, iOS имат 

13,5 %, а за други ОС остават 1,2 %. Към тези системи могат да бъдат 

инсталирани приложения за образователно съдържание.   

В повечето училища не съществува електронна система за комуникация с 

учениците за рещаване на административни въпроси.  

Приложение на ИКТ в процеса на обучение. Учебното съдържание по 

предметите информатика и информационни технологии допринася за по-добрата 

подготовка на учениците за използване на съвременни ИКТ според 83, 3% от тях 

(42, 28 % са напълно съгласни и 41, 33 % съгласни с това твърдение). Две трети 

посочват, че тези умения прилагат и в други учебни предмети – 63, 7 %.   

 

Таблица 2. Приложение на ИКТ в процеса на обчение 

 

 
  

Xmin 

 

Xmax 

  

R 

_ 

X 

     _ 

Sex 

  

SD 

  

V  

  

As 

  

Ex 

В задължителни 

дисциплини 
1,00 5,00 4,00 3,20 ,131 ,926 ,857 

-

,096 
,221 

В ЗИП, СИП  2,00 5,00 4,00 3,43 ,179 1,23 1,51 
-

,518 

-

,460 

При самоподготовка 2,00 5,00 4,00 3,52 ,140 ,967 ,936 

-

,503 ,460 

В клубове по итереси 2,00 5,00 3,00 3,69 ,147 0,62 1,100 

-

,843 ,699 

В извънучилищни 

дейности 
1,00 5,00 5,00 3,24 ,209 1,479 2,186 

-

,512 

-

,396 

N = 629 
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В процеса на обучение учителите използват най-често ИКТ при 

представяне на нови знания (66, 9 %) и по-рядко при тяхното затвърждаване по 

време на урока.  В по-ниска степен по дисциплини, различни от информатика и 

информационни технологии са застъпени дейностите, които са пряко свързани с 

ученето в мрежов формат лице в лице с използването на съвременен софтуер за 

електронно обучение и софтуер (Office 365), който позволява организиране на 

съвместна работа с документи в реално време с помощта на Word Web App, 

PowerPoint Web App или Excel Web App. Най-често учениците си служат с ИКТ в 

процеса на самоподготовка и при представяне на материали по теми, към които 

проявяват интерес-х  = 2,55, SD = 1,21 (Табл. 2).    Значим дял – 80, 7 % 

посочват, че използването на ИКТ ги е мотивирало да придобият нови знания и 

да ги развият. Епизодично са посочени платформите за интегрирано дигитално 

съдържание по различни учебни предмети: BrainPOP SSO, Kami, приложения 

като: The ASSISTments App for Google Classroom по математика  и природни 

науки, приложенията: Astronomy Simulations, Word Search Game,  Memory Games. 

 

Таблица 3. Форми на приложение на ИКТ в процеса на обчение 

 

 
  

Xmin 

 

Xmax 

  

R 

_ 

X 

     _ 

Sex 

  

SD 

  

V % 

  

As 

  

Ex 

Платформи за 

интегрирано дигитално 

съдържание 

2,00 5,00 3,00 2,85 ,149 1,03 1,043 ,055 -,013 

Образователен софтуер 2,00 5,00 3,00 2,69 ,181 1,257 1,581 ,225 -,763 

Социални медии 3,00 5,00 2,00 4,25 0,06 0,42 0,98 0,39 0,54 

Образователни 

портали 
2,00 5,00 3,00 3,69 ,147 1,049 1,100 1,295 -,843 

Публикации в 

интернет 3,00 5,00 3,00 4,05 0,07 0,53 1,63 0,36 0,274 

Електронни 

библиотеки 
2,00 5,00 3,00 

2,80 ,162 1,143 1,306 -,103 ,009 

Виртуални  музеи 2,00 5,00 3,00 3,02 ,154 1,118 1,306 -,210 -,279 

Виртуални 

лаборатории 
2,00 5,00 3,00 2,51 ,159 1,138 1,295 ,060 1,250 

N = 629 

 

Достъпът до електронни ресурси, които подготвят учителите – 

упражнения, тестове, презентации, емпирични данни се осъществява най-често 

чрез социалните медии – Facebook (84, 89 %), Skipe (42,92 %), Vibre (13,83 %); 

електронните пощи – 73,4 % (най-често в abv.bg или в gmail) и в по-ниска степен 

(25,11 %) през електронни платформи за обучение или приложения (Shkolo.bg, 

Google classroom, Google Desk, LearningApps.org, Moodle, Pear Desk, 

BigBlueButton). В ниска степен  е посочено използването на виртуални 

лаборатории и виртуална реалност. Приложението на добавена реалност към 

учебни помагала е упоменато от 7 % от учениците.  83 % от тях са посочили, че 

освен предоставените от учителите материали в процеса на самоподготовка 

използват електронни ресурси от образователните портали Уча се, Помагало, 
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Khan Academy, My school BEL, електронни ресурси на издателства на учебна 

литература. В ниска степен използват електронни игри и симулации с 

образователно съдържание - х  = 2,67, SD = 0,98 (Таблица 3).  

 

Таблица 4. Методи и техники приложение  на ИКТ  

 

 
  

Xmin 

 

Xmax 

  

R 

_ 

X 

     _ 

Sex 

  

SD 

  

V 

  

As 

  

Ex 

Мултимедийни 

презентации 3,00 5,00 2,00 4,37 ,179 0,79 ,517 -,731 

-

,541 

Виртуални експозиции 2,00 5,00 3,00 3,29 ,167 1,03 1,06 -,286 ,399 

Видео 3,00 5,00 2,00 3,39 ,143 ,607 ,369 -,408 
-

,513 

Аудио-информация 2,00 5,00 3,00 2,96 ,160 ,986 ,973 -,025 
-

,430 

Онлайн-викторини 2,00 5,00 3,00 2,97 ,160 ,986 ,973 -,025 
-

,185 

Електронни симулации и 

игри 
2,00 5,00 3,00 2,67 ,180 ,767 ,588 -,196 ,102 

3 D – модели/експозиции 
1,00 5,00 3,00 2,61 ,159 1,01 1,02 ,193 

-

,451 

Онлайн-уроци 1,00 5,00 3,00 3,01 ,376 1,50 2,26 -1,07 ,208 

Електронни тестове 2,00 5,00 3,00 3,66 ,188 1,14 1,31 -,456 ,398 

Е-портфолио 3,00 5,00 2,00 2,78 ,201 1,20 1,45 ,199 ,232 

N = 629 

 

При използване на електронни ресурси учителите се интересуват от нивото 

на усвоените знания и умения и осъществяват позитивна, подкрепяща връзка. 

Разширява се обхватът на формалното оценяване.  58 % от учениците твърдят, че 

използват в средна степен синхронна комуникация през Facebook, Skipe, Google 

Meet, като в повечето случай комуникацията е асинхронна. 

За контрол и оценка на постиженията на учениците най-често са прилагани 

електронни тестове, подготвени чрeз приложенията Googe Form, Kahoot, Hot 

Potatoes, тест в Moodle и представяне на презентации по поставени теми за 

индивидуална или групова работа. По-рядко е застъпено оценяването чрез 

разработване на електронно портфолио (35,77 %).  Като използвани инструменти 

са посочени платформите Е-портфолио за вашето бъдеще, Махара, Digication. 

Няколко ученици са посочили приложението  Flipgrid, което учители са 

използвали за възлагане на видео или аудио задачи. Насърчаването към 

самооценка и оценка от връстници е ограничено.  

Учениците са уверени в уменията си при работа с ИКТ  и споделят, че във 

висока степен училището ги подготвя добре за тяхното приложение като им дава 

необходимите знания  (62, 16 %) и умения за търсене, извличане и 

систематизиране на информация.  Те свободно изразяват своите проблеми или 

задават въпроси относно работата в електронна среда. Използването на ИКТ 

допринася във висока степен за развитие на индивидуалния стил на познание и 

учене на учениците (62, 32%).  Приблизително три четвърти (65, 5 %) от тях 
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твърдят, че в училище са придобили умения за работа в екип при използване на 

ИКТ. 74 % са споделили, че в процеса на групова работа са развили във висока 

степен своите социални умения. 76 % от тях посочват, че имат възможност да 

работят самостоятелно с компютър или мобилно устройство у дома, за да 

изпълнят поставените задачи. Влиянието на поднесената чрез ИКТ информация 

води до повишаване на  активността и инициативността на учениците. 

Използването на ИКТ допринася за развитие на мотивацията на учениците за 

учебна и познавателна дейност при 79, 65 % от тях. 

Училищна култура и среда при използване на ИКТ. В училищата всички 

ученици могат равноправно да участват при използването на ИКТ в учебния 

процес - х  = 4,04, SD = 0,88 (Таблица 5). Спазват се принципите на 

толерантност  и  зачитане на правата на училищната общност.  В средна степен 

ресурсните учителите използват приложения и технологии за достъпът до 

цифрови устройства и интернет за учениците със специални образователни 

потребности. Безопасността, рисковете и отговорното поведение в онлайн среда 

се обсъждат с учениците - х  = 3,26, SD = 1,21 (Таблица 5).  

Учителите отделят време на отделни компоненти с възпитателно 

въздействие: дават се указания за здравословно поведение при обучение – 

отстояние от екрана, стойка, готовност за работа. Учениците не познават добре 

правилата на интелектуалната собственост и авторските права при извличане, 

използване, повторно смесване или създаване на цифрово съдържание. 

 

Таблица 5. Училищна култура и среда при използване на ИКТ 

 

 
  

Xmin 

 

Xmax 

  

R 

_ 

X 

     _ 

Sex 

  

SD 

  

V  

  

As 

  

Ex 

Спазване на принципите 

на толерантност  и  

зачитане на правата на 

училищната общност при 

използване на ИКТ 

1,00 5,00 4,00 4,04 ,941 ,886 ,857 
-

1,13 
2,98 

Приложение на ИКТ за 

консултиране на 

учениците 2,00 5,00 4,00 3,59 ,148 1,17 1,37 

-

1,32 2,28 

Приложение на ИКТ за 

консултиране на 

родителите 2,00 5,00 3,00 3,19 ,147 1,28 1,65 

-

,784 ,726 

Спазване на правила за 

интелектуалната 

собственост 2,00 5,00 3,00 2,73 ,863 1,08 1,13 

-

,962 1,73 

Безопасност в интернет 1,00 5,00 5,00 3,26 ,178 1,210 1,46 
-

,675 
,788 

N = 629 

 

Сайтът на училището, според 72,02 % от учениците отговаря във висока 

степен на техните потребности за информация относно организацията на процеса 

на обучение и събития, свързани с живота в училището и населеното място. В 
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по-ниска степен получават информация за предстоящи конкурси, състезания и 

олимпиади (31,47 % са несъгласни и 15,58  % са абсолютно несъгласни с това 

твърдение). Само 37,04 % от учениците посочват, че в училище се използват 

ИКТ за професионално ориентиране.  

 

 

ОБОБЩЕНИЕ 

В резултат на извършения анализ може да бъда направен извода, че 

съществува потребност от по-активно включване на ученическата общност при 

оценка на нуждите от внедряване и използване на съвременни ИКТ в обучението 

при разработване на стратегия за развитие на училището и планове за тяхното 

приложение. Учениците оценяват във висока степен потенциала и 

преимуществата на цифровите технологии в обучението. 

В средна степен физическите и виртуални пространства в училищата са 

осигурени и оптимизирани за обучение в електронна среда. Наблюдава се 

тенденция за  интегриране на цифровите технологии в процесите на преподаване 

и учене. В по-ниска степен това се констатира в процесите комуникация, 

оценяване и администриране.  Участниците в образователния процес имат 

достъп до устройства, софтуер, приложения, цифрово съдържание и онлайн 

услуги, но те не винаги отговарят на техните нужди и образователни очаквания.  

Незначим дял от училищата имат разработени ресурси с отворен достъп, 

поместени на платформи или приложения за електронно обучение.  

Недостатъчно е оценен потенциалът на мобилните устройства – смарт 

телефони и таблети на учениците. Независимо, че все още тяхната употреба е 

свързана предимно с цел забавление, не е малък и делът на тези, които използват 

смарт телефоните си за обучение и търсене на информация в интернет. Достъпът 

до цифрови устройства и интернет за учениците със специални образователни 

потребности е ограничен.   

В процеса на обучение учителите използват най-често ИКТ при 

представяне на нови знания и по-рядко при тяхното затвърждаване по време на 

урока. Най-често учениците си служат с ИКТ в процеса на самоподготовка. 

Преобладаваща е асинхронната комуникация. 

Създадени са условия за търсене и подбор на данни и текстова информация 

от електронни ресурси.  Според учениците, в учебните часове в средна степен 

решават проблеми и задачи чрез използване на електронни ресурси, оценяват 

данни, учат се критично да възприемат информацията от интернет. В по-ниска 

степен в процеса на обучение по дисциплини, различни от информатика и 

информационни технологии са застъпени дейностите, които са пряко свързани с 

ученето в електронна среда, като използване на образователен софтуер или 

програми за текстообработка, създаване и работа с електронни таблици. 

Използването на виртуална и добавена реалност имат ниска степен приложение. 

Учениците са както потребители, така и създатели на дигитално 

съдържание, специфично за учебния предмет, но в ниска степен това съдържание 

се съхранява трайно в образователната институция. 

При използване на електронни ресурси учителите се интересуват от нивото 

на усвояване на знания и умения и осъществяват позитивна, подкрепяща връзка. 

Разширява се обхватът на формалното оценяване. Използването на 
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информационни технологии допринася в значима степен за развитие на 

личностни компетентности и таланти и уменията на учениците за работа в екип. 

Училищата във висока степен подкрепят използването на цифрови 

технологии за увеличаване на възможностите за индивидуализация и 

диференциация в  обучението, като се вземат предвид силните страни, 

потенциала и очакванията на учениците. Добрите практики в тази област могат 

да бъдат популяризирани в процеса на квалификация на педагогическите 

специалисти. 
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ДИГИТАЛНИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В КОНТЕКСТА НА 
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FINE ART 

 

Petyo D. Stefanov 

 
 

ABSTRACT: The article considers the idea of digital technologies not only as a means of 

expression (tool) for creating works, but also as a digital environment in which a concept 

inspired by the digital context is realised. The chronology of the formation of the different types 

of digital arts and the technological processes in the creation of works in certain time periods is 

traced. Our focus is concentrated on various examples of media arts that are directly related to 

computer technologies for creating visual copyrighted works. The development of technologies 

is considered as a continuous process, which is a prerequisite for experimentation and creation 

of new artistic practices. 

 

KEY WORDS: Digital arts, experiment, technologies, periodization 

 

Развитието и нарастващата дигитализация в ежедневието несъмнено оказва 

осезаемо влияние и в областта на визуалните изкуства. „В съвременните изкуства 

все по-често се използват средствата на компютърните технологии като 

инструмент за създаване на визуални произведения“ [6:1]. Дигиталното 

(дигитален , -лна, -лно, - превръщане на даден вид сигнали в цифрови величини, 

подлежащи на разчитане и обработка от електронни уреди, устройства) е 

движеща сила, която чрез своя иновативен характер създава предпоставки за 

формиране на тенденции за експериментиране в дигитална среда и е форма на 

артистично изразяване. В съвременния дигитален свят сме извървели прехода от 

аналогово към дигитално, желанието да станем дигитални остава на заден план и 

това променя цялостно начина, по който живеем и творим. Дигиталното вече не е 

инструмент, а среда, която има отношение към света. 

В бързо развиващата се дигитална ера става все по-наложително 

изследователи и артисти от различни направления (дисциплини) да проучат 

предизвикателствата и възможностите при използването на цифровите 

технологии. Пред тях стоят различни проблеми като: началото на използването 

на дигиталните технологии и тяхното развитие до днешно време, преходът от 

аналоговия към дигиталния свят, комуникацията между виртуалния и 

физическия свят, диалогът между наблюдателите и творбата, провокации на 

бъдещето в технологичен план и др. 

Дигиталните изкуства (цифрово, компютърно) са тези, които са 

създадени чрез компютърните технологии. Технологията сама по себе си не 

определя вида изкуство, не трябва да се отъждествява само с използването на 

компютър, камера или други технически устройства, тя е нещо повече и е 

съвкупност от способи, процеси и умения за постигане на определен резултат. 
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Въпроси като: „Каква е нейната същност ?“, „Какво е нашето отношение към нея 

?“ и техните отговори са свързани с нашето възприемане за технологията в 

изкуството, които се променят във времето, като зависят от технологичния 

прогрес, начина на прилагане на технологиите и политическата ситуация.  

Авторски визуални произведения като статични изображения, анимация, 

видео, инсталация, компютърна игра, пърформанс, интерактивно приложение и 

др. са създадени с помощта на дигиталните изкуства. Когато се анализират тези 

творби, неизбежно се използват множество различни термини, чрез който се 

отразява организирана система от знания в областта на цифровите технологии. 

Терминът дигитални изкуства придобива все по-широки измерения на своя 

обхват от съвременна гледна точка. С развитието на съвременните технологии се 

използват нови начини за създаване на дигитално изкуство. „Изкуството на 

новите медии“ (New media art) е едно ново понятие, което обединява термините 

компютърно, цифрово, дигитално, софтуерно или медийно изкуство. Новото 

медийно изкуство не възниква спонтанно и независимо, а постепенно чрез 

преобразуване на старите технически медии като фотографията, радио, 

телевизия, киноизкуство. 

Атанас Марков причислява към медийното изкуство също и 

„...експериментални филми, експандед синема, видео лента, видео скулптура, 

видео инсталация, Closed Circuit Installation, видео пърформанс, компютърно 

изкуство, компютърна графика, компютърна анимация, интерактивен CD-ROM, 

мрежово изкуство, интернет изкуство, Found Footage, видео скречинг, ремикс 

видео, герила телевизия, дигитално изкуство, тон изкуство, звукова инсталация, 

гейм арт, интерактивно видео, дигитална поезия, VJing, мейл арт, ASCII арт, 

виртуална реалност, софтуерно изкуство, App арт, Physical Computing, Creative 

Code, Database Art, информационни изкуства, телекомуникация, алгоритъм, 

математическо изкуство, фрактално изкуство, Artificial Life и др.“ [6:2]. 

За да се анализира формирането на видовете дигитални изкуства е 

необходимо да се проследят технологичните процеси в определени времеви 

периоди, разгледани в Таблица 1. 

 

Таблица 1. Периодизация на възникване  на дигиталните изкуства 

Първи 

период 
„Пионерите“ 1956 – 1970 

Повечето художници започват 

да експериментират с цифрови 

форми на изкуство. 

Втори 

период 

„Използване на 

програми за 

рисуване“ 

1980 – 1990 

Акцентът е насочен към 

използване на програми за 

рисуване (paint programs). 

Трети 

период 

„Мултимедийната 

ера“ 
1990 – 2006 

Започва с масовото 

разпространение на Интернет. 

Интерактивността се използва 

в обществото, което създава 

възможности за художниците 

да взаимодействат със своята 

публика. 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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На въпросите „Как се е развило дигиталното изкуство до 2020 г. ?“  и „Как 

може да се определи това време ?“ можем да отговорим, познавайки историята 

на дигиталните изкуства. Проследявайки тяхното развитие до днешно време и 

чрез анализиране на използваните технологии при създаване на авторски 

произведения, се установява интерпретацията им като съвременни практики във 

визуалните изкуства. 

Периодът 1940 – 50 г. се характеризира с използването на аналогови 

компютри и механични устройства за създаване на изображения. Едно от най-

ранните електронни произведения е „Осцилон 40“ от 1952 г. Художникът Бен 

Лапоски използва електронен осцилоскоп за манипулиране на електронни вълни 

(лъчи), които се визуализират като флуоресценция на лъчева тръба. Създадените 

графични изображения нарича „електронни абстракции“ [1]. 

Експерименти с електроника и компютри дават старт на цифровото 

изкуство в периода между 1960 – 70 г. Джон Уитни създава първото в света 

компютърно произведено изкуство (компютърна графика).   

Художникът Фридер Наке въвежда през 1965 г. директно алгоритъм в 

компютър, който математически интерпретира картина на Пол Клее, която се 

възпроизвежда (рисува) чрез плотер. Кенет Ноултън, който е работил за „Bell 

Labs“, разработва езика за програмиране „BEFLIX“, с помощта на който през 

1966 г. създава чрез подредба на символи големи графични творби [1]. 

Инженерите Били Клювер, Фред Валдхауер и художниците Робърт 

Раушенберг и Робърт Уитман създават през 1967 г. група, наречена „EAT“ 

(експерименти в изкуството и технологиите). Целта на тази група е да насърчи 

сътрудничеството между изкуството и технологиите. Въпреки че тези 

произведения на изкуството не са строго „цифрови“, тъй като използваната 

технология все още не е напълно развита, те полагат основите на нов вид 

изкуство. Следвайки примера на „EAT“, други концептуални художници 

започват да използват артистичните възможности на новите технологии, като 

създават инсталации, включващи електронни системи.  

През 1970 г. се наблюдава еволюция на технологиите, т. нар. период „От 

изследователи до пионери“. Изследват се резултатите от свързването на 

телевизори, звукозаписни устройства и зараждащите се компютри. Заражда се 

идеята за универсална комуникативност, която ще бъде открита по-късно, когато 

се въведат  мобилни телефони и интернет. 

Създаването на модема през 1979 г. позволява да се предават цифрови 

сигнали по телефонни линии, въвеждайки широко разпространен пренос на 

данни, и в крайна сметка използването на интернет. Цифровите сигнали и 

навлизането на интернет са предпоставка за в бъдеще художниците да използват 

това нововъведение за своите цифрови произведения на изкуството. Първата 

употреба на термина дигитално изкуство е в началото на 80-те години, когато 

компютърният инженер и художник Харолд Коен създава програмата за 

рисуване, която става известна като AARON. Представлява роботизирана 

машина, предназначена да прави големи рисунки върху листове хартия [4]. 

Художникът Анди Уорхол създава през 1985 г. серия от творби за 

рекламната кампания по повод пускането на новия модел компютър „Amiga 

1000“ на базата на дигитални снимки, което е пример за цифрови произведения 

на изкуството.  
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Интернет става все по-широко разпространен през 90-те, което прави 

цифровото изкуство по-достъпно за артисти и зрители. Художниците започват да 

изследват как могат да използват интерактивната същност на интернет, за да 

създадат своите произведения на изкуството. Също така подобряването на 

дигиталните технологии прави възможно преобразуването в цифров формат на 

видео чрез запис на компютри, което позволява на художниците да манипулират 

изображения, които са заснети с видеокамери. 

През 2000 г. интернет навлиза с голяма сила в ежедневието и заема важно 

място в обществото, отношенията и търговията, художниците започват да го 

прилагат за обогатяване на собственото си творчество. Използват глобалната 

мрежа като художествена среда, като работят онлайн, за да проучат усещането за 

откъсване от реалността, създадено от използването на интернет и нарасналото 

общуване. 

През 2010 г. се наблюдава разцвет на цифровото изкуство. Характерно за 

това десетилетие е социалната революция, която оформя изкуството в този 

период. Наблюдава се засилен интерес към социалните медии, които 

представляват уебсайтове и мрежи за свободно общуване, където потребителите 

могат да разменят свои снимки, съобщения, видео и аудио записи. 

Концепцията за постдигитално изкуство, която се заражда през 2011 г., се 

изгражда на базата на нашето отношение към това време, а не е опит за неговата 

периодизация. 

Рене Беекман в интервю за „Портал Култура“ споделя „Дигиталните 

технологии са част от нашия живот. Дори и да не го осъзнаваме – светът вече е 

напълно дигитален“ [3]. 

В „Постдигиталнато време“ цифровите технологии вече не са 

революционно явление, а нормална част от ежедневието. Постдигитално е 

термин, който от скоро се използва в областта на дигиталната художествена 

практика, като насочва вниманието ни към бързо развиващите се 

взаимоотношения между хора, цифрови технологии и форми на изкуство. 

Желанието да бъдем дигитални остава на заден план, като се акцентира върху 

хуманизирането на дигиталните технологии [7]. 

Създават се големи онлайн форуми за представяне на дигиталните 

изкуства в интернет, давайки на младите художници средства да се свързват 

помежду си, да коментират работата си, да се запознават с нови техники и да 

търсят произведения на изкуството, пряко свързани с техните интереси. 

Успоредно с това се провеждат множество дигитални фестивали, които 

предоставят поле за изява на артисти, работещи в тази сфера. 

Разглеждат се тези медийни изкуства, който по своята същност са пряко 

свързани с използването на компютърни технологии за създаване на авторски 

художествени произведения. 

Генеративно изкуство (Generative Art). Терминът „Генеративно изкуство“ 

обхваща произведения, създадени чрез машини или компютри изцяло или 

частично от различни автономни системи като: математични, химични, 

механични, биологични и др. Художникът създава процес, чрез сбор от правила, 

който се задейства за постигане на поставените цели. Чрез контролираната 

случайност художниците целят избягване на преднамереност и крайният 
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резултат е непредсказуем. Характерно за това изкуство е, че се акцентира върху 

процеса на създаване и не толкова върху реализираната творба.  

Възможни са вариации на изпълнение на тези „генеративни“ процеси 

даващи редица резултати от произведения, които разчитат в голяма степен на 

елементи на случайността. 

Едно от най-ранните произведения на генеративното изкуство е на Джордж 

Нис „Schotter (Gravel)“ [Фиг. 1] от 1968 г. Започва със стандартен ред от 12 

квадрата и постепенно се увеличава степента на случайност при въртене и 

местоположение на квадратите, като се движи надолу по редовете. 

 

                                       
Фиг. 1: „Schotter (Gravel) “, Джордж Нис, 1968 

 

Алгоритмичното изкуство, известно още като компютърно генерирано 

изкуство, e  

вид генеративно изкуство (генерирано от автономна система), което се получава 

в резултат на оригинални алгоритми, създадени в художествената практика. За да 

бъде произведение на изкуството и да се счита за алгоритмично изкуство, 

неговото създаване трябва да включва процес, основан на алгоритъм, създаден от 

художника. Тук алгоритъмът е технология за проектиране и евентуално 

изпълнение на произведение на изкуството, което може да включва компютърен 

код, функции, изрази, които в крайна сметка определят формата, която 

изкуството ще приеме.  



731 

 

Дейността по разработване на алгоритми за контролиране сътворяването 

на изображения често е свързана със значителни познания по математика. 

„Портретът на Едмонд Белами“ [на Фиг. 2] е един от 11 портрета на 

несъществуващи хора, като всички са нарисувани от изкуствен интелект. 

Картината е създадена чрез алгоритъм, наречен генеративно-състезателна мрежа 

(Generative Adversarial Network – GAN). Той е разработен от парижката арт група 

„Обвиъс“ и е бил захранен с около 15 хил. портрета, нарисувани в периода 

между ХIV и ХХ век. След това компютър създава алгоритъм, който е използвал 

наученото, за да създаде свое уникално изображение. Подписът долу вдясно е 

част от кода, който е използван за генериране на изображението.  

 

 
Фиг. 2: „Портретът на Едмонд Белами“, Обвиъс, 2018 

 

ASCII изкуство (на английски: ASCII art) е вид техника, при която чрез 

комбинация от различни текстови символи могат да се създадат графични 

изображения. При създаването на едно произведение от този тип се използват 95 

(от общо 128) символа от ASCII (American Standard Code of Information). Това е 

таблицата от кодове (числа), на които съответстват текстови символи. ASCII 

изкуството се е използвало за вграждане на изображения в първоначалните 

имейли. Използвайки наличните 95 печатаеми символа, на всеки текстови 

редактор можем да създадем ASCII изкуство, но в повечето случаи се използват 

алгоритми или специализиран софтуер за генериране на образ с полутонове от 

растерно изображение. Днес все още е популярна форма на изява и създаване на 

характерни за това изкуство изображения [1]. 

През втората половина на 90-те години Вук Косич е в основата на 

създаването на движението нет арт. В ранното си творчество експериментира с 
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ACSII изкуство. Косич създава свой собствен софтуер за преобразуване на 

пикселите от изображения в ASCII [5]. Косич използва този процес за 

преинтерпретиране на известни произведения на поп културата като 

„Консервите със супа Campbell“, както и цели сцени от филми като „Психо“ на 

Хичкок и емблематичния порно филм от 1972 г. „Deep Throat“ [Фиг. 3]. 

 

 

 
Интернет изкуство (често наричано нет арт, net.art) е термин, използван за 

описване на процес на изработване на цифрови произведения на изкуството, 

програмирани чрез специализиран софтуер и разпространени в интернет. Тази 

специфична форма на изкуство заобикаля традиционното доминиране на 

галерията и музейната среда, предоставяйки естетически преживявания и 

общуване чрез интернет. В много случаи зрителят е включен в планирано 

взаимодействие с произведението на изкуството, като го създава или доразвива. 

Терминът нет арт е труден за дефиниране, особено когато 

последователните на това течение с времето излизат извън „уебдомейна“. С 

отличителните си черти се е превърнал в исторически термин за ранно интернет 

изкуство, който обхваща периода от 1993/94 г. до началото на 2000 г. Най-

характерно за това изкуство е свързването на физическо с онлайн пространство, 

чрез взаимодействието между човек и компютър в интернет. Днес художниците, 

работещи с интернет, използват мобилните устройства, които предлагат нови 

възможности за реализация на творби и обогатяване на художествената практика 

[2]. 

Едни от първите творци от този период са арт група UBERMORGEN, Оля 

Лялина, Вук Косич, JODI  (колектив от художниците Джоан Хемскерк и Дирк 

Пейсманс). JODI проектират творба, която предизвиква хаотична атмосфера чрез 

интернет браузъри. Създава се илюзия, че компютърът е заразен с вирус. 

Програмират работата си така, че да се зареждат множество прозорци, които да 

изскачат и да се движат произволно на монитора [Фиг. 4]. 
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Фиг. 4: OSS / ****, „порочен Java Script“, Jodi, 1999 

 

Дигиталното рисуване (Digital Painting) е форма на изкуство, при която 

процесът на създаване не се отличава особено от класическото рисуване, с тази 

разлика че тук художникът разполага с много повече инструменти и 

възможности. Какво е нужно, за да се реализира дигитална рисунка? Това са 

компютър с инсталирана графична програма, графичен таблет и други 

устройства. Най-популярната програма е Adobe Photoshop, но има и много други, 

които предлагат разнообразни възможности като Corel Painter, GIMP и др. 

Графичните таблети в класическата си версия представляват плот с дигитална 

писалка, която служи на автора вместо компютърна мишка. Чрез тях художникът 

извършва рисуването върху плота, а вижда резултата от действията си на 

монитора. В последните няколко години технологията се развива доста бързо и 

навлизат в употреба така наречените виртуални графични таблети. При тях 

авторът вече може да рисува директно върху монитора. 

Всички програми за дигитално рисуване съдържат инструменти, които се 

опитват да имитират реални техники за рисуване в дигитална среда, а също така 

имат няколко много съществени предимства, самата графична програма предлага 

широк набор от ефекти, трикове и инструменти, които правят процеса на 

рисуване доста по-бърз и въздействащ. Като някои от възможностите са 

уникални само за дигиталното рисуване. Ползвайки компютър за създаване на 

творби, художникът има възможност практически да върне времето назад, ако е 

нарисувал нещо несполучливо. Много често в практиката едно изображение е 

разделено на слоеве, като може да се работи паралелно и върху фона, без да се 

засегне предният план. Друг пример са определени четки, които предлагат 

готови ефекти като пукнатини, петна или природни феномени. При класическо 

рисуване такива техники биха отнели много време и труд, докато при 

дигиталното рисуване те се прилагат с един клик и лека обработка. Това са само 

малка част от всички нови възможности и инструменти, с които дигиталният 

художник разполага.  

Компютърна илюстрация (цифрова илюстрация). Разнообразните 

възможности на програмите за създаване и обработка на векторни изображения 
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като Adobe Illustrator и Corel Draw са предпоставка за творческа свобода при 

създаване на цифрови илюстрации. Чрез използването на разнообразни 

програмни инструменти за чертане, манипулация на обекти, създаване на 

геометрични фигури и др. се изграждат векторни графики, чиято форма се 

определя от математически формули. Тези графики са базирани на вектори, 

които преминават през контролни точки и възли. Изображенията, създадени чрез 

вектори, имат строго определени граници, които могат да се променят с помощта 

на контролните точки. Математическото описание на тези графики позволява да 

се мащабират, без да се увеличава размерът на векторните графични файлове, 

като при този процес качеството на изображението не се променя. Деформация, 

трансформация, ротация, мащабиране, групиране, комбиниране, запълване с 

цвят, импортиране на растерна графика са основни процеси при създаването на 

цифрови илюстрации. 

Рендер art (Render art) е процес на генериране на изображение от 2D или 

3D модел с помощта на компютърна програма, която използва триизмерно 

представяне на геометрични данни. Работният файл съдържа информация за 

създадените модели във виртуална среда (сцена), за тяхната геометрия, зрителен 

ъгъл, текстура, светлинни източници, засенчване, позициониране и др. Тези 

данни са необходими на програмата да рендедира растерно изображение. Чрез 

използването на 3D програми могат да се получат различни резултати, като 

крайните продукти са фотореалистични изображения, арт проекти, интериорни 

визуализации, инженерни и архитектурни проекти, създаване на персонажи за 

компютърни игри и др.  

Артистът Омар Акил създава серия от 3D произведения, вдъхновени от 

портретите на Пикасо [Фиг. 5]. В тази поредица той изследва взаимодействието 

на разнообразни сложни форми и експериментира с тях, за да постигне 

преувеличение на различните израженията на лицата. 

 

 
Фиг. 5: „Моряк“, Пикасо, 1938 / „Моряк“, Омар Акил, 2017 

 

Гейм aрт (Game art) 

Преобразуването или създаването на нови компютърни игри за 

художествени цели е в основата на зараждането на Гейм aрт, което трябва да се 
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разграничи от масовата гейм индустрия. Това е специфична форма на изкуство, 

която използва видео игрите като художествена среда.  

Интервенцията се осъществява, чрез промяна софтуерно на кода на играта. 

Чрез използването на широк спектър от художествени техники се цели да се 

постигнат разнообразни резултати като: промяна на сценария, създаване на 

пространства, получаване на графични изображения, добавяне на допълнителни 

интерактивни елементи. Подобно на видеоигрите, художествените 

модифицирани игри са често интерактивни и могат да предизвикат преживяване 

и реакция на аудиторията им. 

Manifold Garden е игра, която преосмисля физиката и пространството [Фиг. 

6]. 

 

 
Фиг. 6: „Manifold Garden“, Уилям Чир, 2019 

 

Сътворен е свят, вдъхновен от творбите на художника Ешер, където 

законите на физиката са различни. Геометрията се повтаря безкрайно във всяка 

посока и падането ви води обратно до мястото, където сте започнали. 

Манипулирайте гравитацията, за да промените вашата гледна точка и да видите 

света по нов начин. 

 

Виртуална реалност (на английски: virtual reality) е термин, обозначаващ 

компютърно генериран нереален свят. Това е компютърен интерфейс, който 

физически не съществува, а се опитва да имитира реалния свят извън плоския 

монитор, за да даде потапящо 3D (триизмерно) визуално усещане. 

 Проектирането на образите може да се осъществява не само върху 

монитор, но и чрез стереоскопични очила. Допълнителна информация на 

сетивата на човека се дава и чрез звука, който може да е част от симулацията. 

Потребителите обикновено могат да контролират поведението на виртуалните 

обекти с помощта на компютърната клавиатура или с ръце, използвайки 

специално проектирани за целта устройства като например кибер ръкавиците. 

Тези системи се използват, за да стимулират действително сетивата, за да се 
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създаде илюзията за реалност. Виртуалната среда може да е сходна с 

обкръжаващия ни свят, но може и силно да се различава. 

Технологията на виртуалната реалност намира приложение в областта на 

медицината, инженерните науки, образованието, дизайна и развлеченията.  

Художничката Анна Жиляева създава картина с добавена реалност „Anna’s 

dream brush“ [Фиг. 7] за своя канал в YouTube, която е посветена на виртуално 

базираното изкуство. Работата съчетава кадри със смесена действителност, 

използвайки софтуер за виртуална реалност с 3D обхват „Tilt Brush“ с истинска 

картина върху платно. Авторката обединява истинското и виртуалното изкуство 

със смесената реалност с „Tilt Brush“.  

 

 
Фиг. 7: „Anna’s dream brush“, Анна Жиляева, 2017 

 

Интерактивното изкуство е форма, в която взема участие зрителят по 

начин, който позволява на изкуството да постигне целта си. Някои интерактивни 

художествени инсталации постигат това, като позволяват на наблюдателя или 

посетителя да се разхождат, във, върху и около тях. Някои други призовават 

художника или зрителите да станат част от произведението на изкуството. 

Произведенията от този вид изкуство често разполагат с компютри, 

интерфейси и понякога сензори, които да реагират на движение, топлина, 

метеорологични промени или други видове входни данни, които след това са 

програмирани да се визуализират по различни начини. Повечето примери за 

виртуална реалност и електронни изкуство са главно интерактивни. Понякога 

посетителите са поставени в положение да се ориентират в хипертекстова среда, 

някои творби приемат текстово или визуално въвеждане отвън. В редица случаи 

публиката може да повлияе на хода на един проект или дори да участва в него. 

Други интерактивни произведения на изкуството се считат за потапящи, 

тъй като характерът на взаимодействие включва целия спектър от заобикалящи 

въздействия [8]. 

Интерактивни дигитални технологии в изкуството на пърформанса и 

инсталацията се прилагат за създаване на визуално съдържание за театрална 

сценография, съвременен танц, аудиовизуален пърформанс, инсталации в музеи, 

https://www.youtube.com/channel/UCKEfXMw7538wvuulXy_RNcQ
https://www.youtube.com/channel/UCKEfXMw7538wvuulXy_RNcQ
https://www.youtube.com/channel/UCKEfXMw7538wvuulXy_RNcQ
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галерии и публични пространства. Използват се хардуерните и софтуерни 

инструменти, които се прилагат при изграждането на живо взаимодействие 

между изпълнител, публика и място. Създават се процеси и различни нива на 

комуникация между виртуалния и физическия свят. Предизвикателството, което 

стои пред съвременните артисти е, да комбинират пространственото мислене и 

експериментиране със сензорни устройства и инструменти за визуално 

програмиране. Интердисциплинарната същност на тези проекти е в основата на 

създаване на творчески колективи, обединени от общи интереси към 

дигиталните технологии и желанието за реализиране на иновативен авторски 

продукт. Освен художници към дигиталните изкуства имат афинитет, 

математици, архитекти, аниматори, хардуерни и софтуерни инженери. 

Създаването на мултитехнологични проекти, които съдържат дигитални 

продукти, е свързано с прилагането на различни методи. От предварително 

подготвени до генерирани и контролирани от компютри в реално време. 

Арт инсталациите по своята пространствена същност и изразните средства 

на създаване са изкуства, чрез които се търси ефектно визуално въздействие 

върху възприемащите. Идеята да се провокира интеракция между наблюдателите 

и творбата, се реализира, чрез интерактивните дигитални технологии. 

Интерактивната цифрова инсталация „Музикална стена, където живеят 

малките хора“ [Фиг. 8], създадена от колектива на компанията teamLab за „Музея 

за дигитално изкуство“ без граници в Токио превръща чрез играта децата в 

неразделна част от нея. Стената реагира, като възпроизвежда различни цветови и 

звукови тонове в зависимост от интервенцията, която се прилага върху нея.  

 

 

 
Фиг. 8: „Музикална стена, където живеят малките хора“, teamLab, 2017 

 

В процеса на взаимодействие с интерактивната инсталация подрастващите 

влизат в ролята на обучаеми, като се разчита на тяхната активност. Целта на 

организираната по този начин познавателна дейност е чрез игровия подход да се 

провокира чувствителността и въображението у тях. 
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Мултимедийното изкуство  използва комбинация от различни форми на 

съдържание като текст, аудио, изображения, анимации, видео и интерактивно 

съдържание. Мултимедията може да бъде записана и възпроизведена, показана, 

взаимодействаща или достъпна от устройства за обработка на информация като 

компютърни и електронни устройства, но може също да се реализира в реално 

време, като се цели да се постигне достъпност по интерактивен начин. В 

съвременното изкуство творят мултимедийни артисти, които са в състояние да 

смесват използването на различни медии, като по този начин осигуряват 

взаимодействие със зрителя. 

Мултимедийната технология и нейният обхват намират приложение в 

различни области като: рекламата, изкуството, образованието, развлеченията, 

инженерните науки, медицината, математиката, бизнеса, научните изследвания и 

пространствените времеви приложения. В образованието мултимедийни 

технологии се използват за създаване на компютърни обучителни курсове и 

справочници като енциклопедии и алманаси. Обучителният процес се реализира, 

чрез серия от презентации, текст на определена тема и свързани илюстрации в 

различни информационни формати. В съвременни условия концепцията за 

мултимедия и мултимедийни технологии може да бъде разширена, като се 

предоставят на студентите алтернативни начини за придобиване на знания, 

предназначени за учене в различни програми и платформи. 

В заключение може да се каже, че дигиталните технологии трансформират 

много от традиционните форми на изкуство, а явления като интернет изкуство, 

интерактивно инсталационно изкуство, виртуална реалност, са се превърнали в 

съвсем нормални артистични практики днес по света. В тази епоха на 

дигитализация е важно да се отбележи, че светът на изкуството претърпява 

множество собствени трансформации. Постоянният процес на развитие на 

технологиите и използването им в изкуството е предпоставка за разширяване и 

промяна на обсега на дигиталните изкуства.  
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ЦЕННОСТНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИЯ УЧИТЕЛ В 

КОНТЕКСТА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Петя В. Марчева-Йошовска 

 

THE VALUE SYSTEM OF THE BULGARIAN TEACHER IN THE 

CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION  

 

Petya V. Marcheva-Yoshovska 
 

 
ABSTRACT: The value orientation of teachers in the context of inclusive education is a 

specific subject-subjective attitude, provoked by the importance of its interests, needs and 

desires. 

The report presents the results of a survey the value system of teachers, based on Milton 

Rokeach's Polish-American social psychologist, Milton Rokeach's „Value Orientation“ 

methodology. It contains basic terminal values on the one hand, and basic means-values on the 

other. 

 

KEYWORDS: values, teachers, Inclusive Education, Rokeach. 
 

 

1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКА ПОСТАНОВКА НА 

ПРОБЛЕМА 

 

Натежалите обществените очаквания определят съвременното българско 

училище като основна институция, която генерира социалното поведение както 

на учениците, така и на учителите. С повишаване качеството на образователно-

възпитателния процес, aктуализираното учебно съдържание и адекватната 

методика, институциите в България са призвани да формират учениците на ХХI 

век като високонравствени, жизнеустойчиви и конкурентноспособни в 

променящите се условия личности. Според З. Скорни ценностите, като творение 

на човешката култура, се формират в резултат на въздействие на обществената 

среда [9, с. 79].  В тази връзка Л. Попова отбелява, че в „ценността, като феномен 

на общественото съзнание, се тълкува като свойство на предмета, като значение 

на този предмет за човека, като отношение на човека към него“ [8, с. 2]. Изборът 

на етични норми се определя от това доколко дадените явления са познати за 

личността; дoколко тя ги одобрява и съзнателно се насочва към тяхното 

овладяване; доколко тя ги приема като потребност и те самите се превръщат в 

потребност. Моралните норми и принципи позволяват да се планира дейността 

на личността с оглед нейното нравствено усъвършенстване. В същото време те 

регулират изявата на нравствената позиция на личността и стимулират нейното 

саморазвитие.  

С право И. Иванов подчертава, че „изследванията на ценностите, които 

доминират в съвременната историческа епоха, дават основание да се говори за 

плурализъм на ценностите и нееднаква ценностна йерархия в различните 
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общества. Така например едно изследване на ЮНЕСКО дава следната картина на 

първите пет ценности за съвременното човечество: 

 Източна Европа: 1) мир; 2) социална справедливост; 3) кариера, работа; 

4) качество на живота; 5) семейство. 

 Западна Европа: 1) индивидуална свобода; 2) кариера, работа; 3) мир; 4) 

възможност за материален проспиритет; 5) здраве. 

 Северна Америка: 1) възможност за материален просперитет; 2) здраве; 

3) кариера, работа; 4) индивидуална свобода; 5) социална справедливост. 

 Латинска Америка: 1) живот, оцеляване; 2) демокрация; 3) практическа 

ефективност на знанието; 4) индивидуална свобода; 5) материален просперитет. 

 Арабски свят 1) социална справедливост; 2) индивидуална свобода; 3) 

здраве; 4) образование; 5) закон, ред. 

 Африка: 1) мир; 2) кариера, работа; 3) склонност към риск; 4) 

политическа независимост; 5) закон, ред. 

 Азия и Океания: 1) възможност за материален просперитет; 2) 

демокрация; 3) мир; 4) образование; 5) качество на живота“ [3, с. 109]. 

Повишаване качеството и резултативността на образователно-

възпитателния процес за ценностното формиране на учениците е свързано със 

създаванe на подходяща стимулираща образователна среда, която несъмнено 

придава нов смисъл и значение на традиционната образователна система. 

Несъмнено доминираща роля в този процес имат учителите. 

Промяната в българското училище се „разглежда като преустройство на 

убежденията, ценностите и нормите. От съвременния учител се изисква 

преосмисляне на опита, мотивите и социалната си роля в съответствие с новите 

условия, които налага преходът към демокрация. В този контекст основните 

приоритети за модернизация в българското образование след 1989 г. се 

набелязват в няколко направления: творческо преподаване, личностно-

ориентиран подход към учениците, хуманност и толерантност в отношенията, 

възпитание в индивидуализъм и активно гражданско самосъзнание и др.“ [1, с. 

3]. 

В контекста на Закона за предучилищно и училищно образование и ДОС за 

приобщаващо образование, на българския учител се възлагат повече задължения, 

отговорности и роли и се очаква високо качество на преподаването. Днес 

преподавателят се превръща в безспорен лидер, който управлява процеса чрез 

въвеждане на иновативни методи за работа, адаптира учебни форми и 

съдържания в приобщаващата класна стая, като диференцира подходи към 

различните образователни нужди на учениците.  

Етичните убеждения винаги са били обект на национални и международни 

изследвания от редица  автори. Един от специалистите в областта на ценностната 

ориентация е M. Rokeach, който поставя началото на тяхната съвременната  

психологическа интерпретация. 

Л. Лозанова отбелязва, че понятието ценност е „интердисциплинарно по 

своята същност и присъства в предметната област на различни социални и 

хуманитарни науки“ [5, с. 376]. Според M. Rokeach то следва да бъде 

разглеждано „като нагласи и ключови признаци за типологизиране на 

индивидуални или групови идеи, стандартизиращи поведението на личността.“ 
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[12, с. 5]. Приоритетно „високо място в нея заемат целите и желанията, които 

даден индивид много би искал да реализира. В случай на избор, при 

съществуването на алтернативни ценности, се избират онези от тях, които заемат 

висше място в тяхната йерархия“ [6. с. 45].  

През 1973 година M. Rokeach публикува методика, известна под името The 

value survey, която става алтернатива на практически единствения до това време 

тест на учените G. Allport, P. Vernon и G. Lindzey (Allport–Vernon Study of Values) 

[11]. 

Ученият Rokeach разглежда ценността като разновидност на убеждението: 

„определен начин на поведение или крайна цел на съществуването е по-

предпочитана от личностна или социална гледна точка, отколкото 

противоположна или друга гледна точка или крайна цел“ [4, с. 33 – 34]. Според 

автора ценностите „са организирани в система. Техните основания могат да се 

проследят в културата, обществото, неговите институти и личности“ [пак там]. 

Според М. Гарванова „неговият подход към структурата на ценностната система 

може да бъде определен като структурноенергетичен“ [2, с. 14]. 

С. Николаева разглежда ценността като „специфично субект-обектно 

отношение, провокирано от значимостта на обекта за субекта в сферата на 

неговите биологични и социални (физиологични и психологически) потребности, 

интереси, желания, предпочитания, чувства и емоции“ [7, с. 63]. Авторката 

подробно се спира на следните основни характеристики на ценността: 

 Субект-обектна природа. 

 Йерархична и полярна стуктура – „под влияние на своите потребности, 

интереси или емоции личността (групата) формулира оценката си за 

значимостта на различни ценностни носители. Така ценността придобива вид 

на рангова скала спрямо двете крайни оценки за обекта... Оценяването 

предполага йерархизиране не само на вътрешните значения на една отделна 

ценност, но и на йерархизиране на препочитанията между групите ценности: 

красиво – истинно; добро – приятно; справедливо – свято“ [пак там, с. 64].  

 Обособяване на три типа детерминанти – когнитивни, афективни и 

волеви (поведенчески). 

Според авторката „съотношението между афективните и рационалните 

основания на ценностните избори варира силно в зависимост от личностните 

особености на субекта. Нормите се съотнасят към цялостната социална ситуация 

на развитие на личността; ценностите – към детерминарания от тази ситуация 

комплекс от възможни избори на дейности, а мотивите регулират конкретната 

дейност в точно определен жизнен контекст“ [пак там]. 

Чрез ценността обектите се оценяват от позициите на точно 

определена времева перспектива затова „функционират като обективен 

поведенчески регулатор, когато е налице субективно ново за личността 

състояние на мотивационна възбуда. Затова те в едни случаи са потенциални 

(възможни), а в други – реални или актуални“ [пак там]. 

Според M. Rokeach ценностният избор е  резултат от процес на ранжиране, 

отколкото на скалиране, защото „всяка ценност се оценява не сама за себе си, а в 

съотношение с другите ценности, т.е. като единица от едно взаимосвързано 

цяло“ [3, с. 33 – 36]. В тази връзка ценностният избор се извършва на основата на 
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единен критерий, а това е критерият на значимостта: от по-ценни към по-малко 

ценни обекти. Несъмнено убежденията, принципите на живот са много важни 

фактори за самоопределянето и саморегулацията на поведението на възрастния.  

Според теорията на M. Rokeach (1973) има два вида ценности. Първият са 

терминални (Т), т.е. ценности-цели, екзистенциални или крайни ценности, 

които се отнасят до смисъла на съществуването или са цели, които човек иска да 

постигне през живота си. Според автора те са „крайната цел на индивидуалното 

съществуване от лична или обществена гледна точка, заслужава да бъдат 

положени усилия за нейното достигане“ [12, с. 34; с. 65]. „Терминалните 

ценности се обособяват в две подгрупи – социални и личностни“ [2, с. 14 – 15]. 

Rokeach определя следните ценности-цели: „активен живот, пълнота и 

емоционална наситеност; жизнена мъдрост; здраве – психическо и физическо; 

интересна работа; преживявания на прекрасното в природата и изкуството; 

любов – духовна и физическа близост с любим човек; материално осигурен 

живот; добри приятели; обществено признание и уважение от околните; 

познание – възможно разширяване на знанията, общата култура и 

интелектуалното развитие; продуктивен живот – максимално пълно използване 

на възможностите, силите и способностите; развитие – работа над себе си, 

физическо и духовно усъвършенстване“ [3, с. 34 – 35]. 

Вторият списък съдържа инструментални ценности (И), т.е. ценности-

средства, които представляват алтернативни поведения или средства, чрез които 

се постигат желани цели (терминални). Към тях спадат: „възпитаност – добри 

маниери и добро поведение; ненасилие и приемане различията; амбициозност – 

високи изисквания и претенции; жизнерадостност – чувство за хумор; 

дисциплинираност – изпълнителност; независимост – способност да действаш 

самостоятелно и решително; непримиримост към своите недостатъци; 

образованост – широки знания, висока обща култура; отговорност – чувство за 

дълг, умение да държиш на думата си; рационалност – умение за логично 

мислене, обмисляне и вземане на рационални решения; самоконтрол – 

самодисциплина; смелост в отстояване на личното мнение и възгледи“ [3, с. 35 – 

36]. „Инструменталните също се разделят на две: морални и ценности за 

компетентност“ [2, с. 15]. 

Важно е да се отбележи, че  теоретичният модел и методиката на M. 

Rokeach са „широко признати и се използват за изследване на ценностните 

приоритети както на личностно, така и на социално равнище. Към достойнствата 

на метода на Rokeach се посочват универсалността, удобството и 

икономичността, както при провеждането, така и при обработването на 

резултатите, гъвкавостта, т.е. възможността за вариране в стимулния материал и 

инструкциите“ [10]. 

2. МЕТОДИКА И ДИЗАЙН НА ЕМПИРИЧНОТО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Теоретичната и практическата значимост на проблема ориентира към целта 

на научната разработка. Основната й цел е да се проучат и анализират 

ценностите на учителите в контекста на приобщаващото образование, което ще 

осигури по-ефективното адаптиране на всички ученици в общообразователната 

среда. 
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Предмет на проучването са социалните, интелектуалните и емоционално-

психологически умения на учителите, проектирани в самооценката и 

междуличностните взаимодействия.  

За постигане на целта е необходимо да се реализират следните 

научноизследователски задачи: 

1. Да се проучат литературните източници, свързани с разглеждания 

проблем. 

2. Да се проведе изследване, което да установи ценностната ориентация и 

система на учителите. 

3. Получените резултати от проучването да се обработят чрез подходящи 

статистически методи. 

4. Да се анализират резултатите и да се изведат конкретни изводи и 

препоръки за педагогическата практика. 

 

Обект на изследването са 73 учители, от 18 населени места в България и 

един преподавател от Испания.  

Методология на проучването 

За постигане на целта и решаване задачите на изследването се приложи 

комплексна методика, включваща следните методи:  

1. Теоретични: проучване, анализиране, подбор и систематизиране на 

литературни източници. Теоретичният обзор има за цел да изясни актуалността 

на разглежданата тема.  

2. Емпирични: Необходимата за реализиране на целта информация се 

получава чрез диагностичен инструментариум – стандартизиран тест на M. 

Rokeach – „Ценностна ориентация“ за изследване моралния кодекс на учителите. 

Тестът, конструиран от M. Rokeach (the Rokeach Value Survey), се състои 

от два набора ценности: 18 терминални и 18 инструментални, предложени в 

азбучен ред. Изследваното лице трябва да подреди обектите и в двата списъка, 

като започне от най-важните за него и стигне до най-маловажните. На всяка 

ценност се приписва съответен ранг, като 1 е най-значимият, а ранг 18 – най-

малко значим. Учителят изпълнява задачата самостоятелно на работния лист, 

класифицира ценостите според съответния номер (№) [3, с. 34 – 36]. 

3. Математико-статистически методи за обработка на получените 

качествени и количествени резултати: обобщаване на резултатите е 

извършено с програмата „Статистически пакет за социални науки – IBM 

SPSS“, версия 19.0. 

 

3. АНАЛИЗ И ОБСЪЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ЕМПИРИЧНОТО 

ИЗСЛЕДВАНЕ 

Математико-статистическата обработка на данните се извърши с помощта 

на програмата SPSS, версия 19.0. 

Профилът на изследваните лица е изграден на базата на характеристиките: 

населено място, пол и възраст.  

 



745 

 

 
 

Фигура 1. Населено мято (в %) 

 

Разпределението по градове може да се наблюдава на фигура 1. 

Респондентите са от градовете – Бургас, Варна Велико Търново, Видин, Габрово, 

Враца, Добрич, Ловеч, Монтана, Плевен, Разград, Русе, Сливен, София, Стара 

Загора, Търговище, Шумен, които са представени в дискусията на резултатите. 

Демографска характеристика на изследваните лица (ИЛ) по пол: жени – 

84.93%; мъже – 15.07% (фигура 2). 

 

 

 

 
 

Фигура 2. Населено мято (в %) 

 

Разпределението по възраст е: до 30 г. – 13.7%; от 31 г. до 40 г. – 31.5%, 

от 41 г. до 50 г. – 37.0%; от 51 г. до 60 г. – 15.1%; над 60 г. – 2.7% (фигура 3).  
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Фигура 3. Възрастово разпределение (в %) 

 

 Анализ на данните по терминални ценности 
На фигура 4. могат да се проследят позициите на терминалните ценности 

на анкетираните учители. За тях те са важни и трайни убеждения и идеали, 

споделяни от тях за това какво е добро или лошо, желателно или нежелателно, 

правилно или неправилно.  

Резултатите показват, че според учителите водещи терминални ценности 

са: свобода (8.21%); продуктивен живот (7.87%); увереност в себе си (7.61%); 

добри и верни приятели (6.75%) и щастлив семеен живот (6.15%). 

 

 

 
 

Фигура 4. Терминалните ценности (в %) 

 

На последните пет места са посочени следните ценности-цели: интересна 

работа (4.67%); активен живот (4.01%); познание (3.80%); материално 

подсигурен живот (3.61%) и приятно, ненатоварващо прекарване на времето; 

липсва на задължения (3.60%) (таблица 1). 
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Таблица 1. Ранжиране на ценности-цели 

 

Място 

 

№ на 

ценност 

 

Ценност 

 

% 

1. 14 Свобода (самостоятелност, независимост в 

мнението и постъпките) 

 

8.21 

2. 1 Продуктивен живот (максимално използване на 

собствените възможности, сили и способности) 

7.87 

3. 16 Увереност в себе си (вътрешна хармония, свобода 

на собствените противоречия, съмнения) 

7.61 

4. 2 Наличие на добри и верни приятели 6.75 

5. 17 Щастлив семеен живот 6.15 

6. 12 Развитие (работа над самия себе си; постоянно 

физическо и духовно усъвършенстване) 

6.12 

7. 3 Жизнена мъдрост (зрялост в разсъжденията и 

здравословен смисъл, достигнат чрез жизнения 

опит) 

6.07 

8. 8 Пълноценна любов (сексуална и духовна интимност 

с любимия човек 

5.71 

9. 4 Здраве (физическо и психическо) 5.55 

10. 18 Щастието на другите (благосъстояние; развитие и 

усъвършенстване на другите хора, на целия народ и 

на човечеството като цяло; алтруизъм) 

5.22 

11. 10 Обществено признание (уважение, възхищение от 

другите хора в обществото) 

5.17 

12. 15 Творчество (възможности за творческо развитие) 5.03 

13. 7 Красота на природата и изкуството (преживяване от 

прекрасното в природата и изкуството) 

4.83 

14. 6 Интересна работа 4.67 

15. 1 Активен живот (пълнота и емоционално изпълнен 

живот) 

4.01 

16. 5 Познание (възможност за разширяване на 

образование, знанията; кръгозор, обща култура; 

интелектуално развитие) 

3.80 

17. 9 Материално подсигурен живот (без материални 

затруднения) 

3.61 

18. 13 Развлечения (приятно, ненатоварващо прекарване 

на времето; липсва на задължения) 

3.60 

 

Данните от изследването сочат голямата „пропаст“, която съществува 

между осъзнатата ценност свобода и още толкова осъзната, но категорично 

отхвърлена – ненатоварващо прекарване на времето; липсва на задължения. 

Ценностите имат голямо влияние върху поведението (отношението) на учителя и 

служат като насоки във всякакви житейски ситуации. 
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Анализ на данните по инструментални ценности 
Изключително важно място в структурата на личността заемат 

инструменталните ценности. От фигура 5. виждаме тяхното разпределение. За 

учителите те са идеални стандарти, както за начин на поведение, така и за самите 

личности. 

 

 
Фигура 5. Инструментални ценности (в %) 

 

Сред водещите ценности-средства преподавателите открояват: 

самоконтрол (8.08%); жизнерадост (7.71%); твърда воля (7.69%); образованост 

(7.24%) и отговорност (6.26%) (таблица 2). 

 

Таблица 2. Ранжиране на ценности-средства 

 

Място 

 

 

№ на 

ценност 

 

 

Ценност 

 

% 

1. 11 Самоконтрол (самодисциплина, сдържаност) 8.08 

2. 5 Жизнерадостност (с чувство за хумор) 7.71 

3. 14 
Твърда воля (волеви; умение да настояващ, когато си 

прав; да не отстъпваш пред трудности) 
7.69 

4. 9 Образованост (с богата обща култура) 7.24 

5. 10 
Отговорност (чувство за дълг; умение да държиш на 

думата с 
6.26 

6. 7 
Независимост (способност да се действа 

самостоятелно, решително) 
6.14 

7. 8 
Непримиримост към собствените и чуждите 

недостатъци 
5.54 

8. 3 Възпитание (с добри маниери) 5.53 

9. 6 Изпълнителност (дисциплинираност) 5.47 
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10. 16 Честност (искреност, правдивост) 5.11 

11. 12 
Смелост (да отстояваш собственото мнение и 

възгледи) 
5.03 

12. 13 
Рационализъм (умение да мислиш здраво и логично; да 

приемаш смислени и рационални решения) 
4.97 

13. 18 

Широта на възгледите (умение да приемаш чуждата 

гледна точка; да уважаваш различните вкусове, 

обичаи, навици) 

4.73 

14. 4 
Ефективен в работата (трудолюбие; продуктивеност в 

работата) 
4.61 

15. 15 
Търпимост (към чуждите възгледи и мнения; умение 

да прощаваш грешките и заблужденията на другите) 
4.34 

16. 17 Чувствителност (загриженост) 4.04 

17. 2 Високи изисквания от живота 3.85 

18. 1 
Акуратност (чистоплътност; способност да 

поддържаме вещите и работата си в ред) 
3.67 

 

Учителите класират на последни позиции ценности като: ефективност в 

работата (4.61%); търпимост (4.34%); чувствителност (4.04%); високи 

изисквания към живота (3.85%) и прецизност (3.67%). 

 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Направеният контент-анализ и получените резултати от изследването ни 

дават основание да изведем следните изводи: 

• Резултатите от проучването показват, че еднотипните фактори в 

социалното пространство способстват за общи модели на изменения в 

ценностите, което е предпоставка за развиване и усъвършенстване във висока 

степен на нравствените междуличностни отношения.  

• Дименсионалните приоритети и доминантните интереси зависят от 

социално-професионалната принадлежност на изследваните лица. 

Проучването насочва към следните препоръки:  

Българският учител е изправен пред сериозни предизвикателства: процесът 

на глобализация, отсъствието на ценностен консенсус в обществото относно 

механизмите и пътищата за дългосрочно социално развитие. Те разгарят в 

публичното пространство конфликти и противоречия – резултат от сблъсъка на 

различни ценностни системи във времето. За целта е необходим поглед и 

връщане към следните групи качества и добродетели: 

• Мотивационни – положителна, устойчива мотивация за непрекъснато 

образование и самообразование, широки интереси към знания, изкуство, култура, 

стремеж към активна трудова дейност, устойчиви и ясни професионални 

интереси, мотивация за позитивно поведение в обществото. 

• Духовно-нравствени – духовно богата, хуманна, честна, съвестна, 

отзивчива, скромна, искрена, добра, справедлива, милосърдна, порядъчна 

личност. 
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•  Интелектуални – мащабно мислеща, творческа, ерудирана, с развито 

интуитивно, логическо и критическо мислене, изобретателна, умна, 

съобразителна личност. 

• Делови – трудолюбива, предприемчива, дисциплинирана, отговорна, 

способна за делови риск, довеждаща започнатото докрай личност. 

•  Организационно-волеви – целеустремена, упорита, взискателна към себе 

си, самокритична, настойчива, волева, способна да достигне набелязаната цел 

личност. 

• Социални – личност с хуманистичен светоглед, с активна гражданска 

позиция, способна да разбира другия, да уважава по-възрастните, грижливо да се 

отнася към националните традиции, да цени семейния живот, да е способна 

продуктивно и творчески да работи в колектив. 

• Общокултурни – да притежава култура на умствения и физически труд, 

на общуването и поведението, правова, икономическа, екологическа, 

политическа, естетическа, музикална и художествена култура. 

 

В заключение следва да се отбележи, че ценностите ще продължават да 

бъдат актуални, докато съществува човечеството, защото те са моралните 

стожери както на индивида, така и на социума. Те вечно ще предизвикват 

въпроси и провокират опити за откриване на най-подходящите отговори. Този 

многообхватен проблем е свързан с всички сфери на човешкия живот и за 

неговото цялостно осмисляне е необходимо повече време и по-обширна 

методика за определяне на ценностната йерархия.  

Цялото общество следва адекватно да осмисли приобщаващото 

образование, основавайки се на схващането, че всички деца и ученици могат да 

се приобщят в условията на естествената социална среда.  

Несъмнено проведената изследователска работа потвърди актуалността на 

разглеждания проблем за педагогическа практиката в България. Тези и други 

проблеми ще бъдат предмет на бъдещи авторски изследвания.  

Към момента формулираните изводи позволяват да се обобщи, че целта и 

задачите на проучването са решени и постигнати.  
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УМЕНИЯ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В ЦЕНТРОВЕТЕ 

ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

 

Пламена Д. Неделчева 

 

SKILLS FOR AUTHORIZATION OF CONFLICTS 

OF CENTERS FOR SUPPORTING PERSONAL DEVELOPMENT 
 

Plamena D. Nedelcheva 

 

 
ABSTRACT: Each of us daily falls into such conflict situations. Conflicts have been, are 

and will be. Man cannot and does not want to exist alone, but at the same time he does not want 

to lose his autonomy. We strive to preserve our values, but also to participate in various 

processes and interactions. But if we look at the other side of the conflict, we will see that it can 

be very useful to us. It is through him that we have the opportunity to exchange information, 

clarify our thoughts, feelings, relationships, which in other circumstances are kept secret. In 

this way, the tasks of the conflict are also clarified, its goals and the expectations of the 

participants in it are highlighted. At the very end of the conflict, each of the participating 

countries recognizes for itself that it has become wiser, more mature, adequate to the 

conditions in which it finds itself. Ie a conflict both takes us and gives us a lot for our 

development.  

Through its content and stages, in addition to revealing the procedural nature of the 

conflict, it is possible to reveal the mechanism of conflict behavior, which in my opinion 

includes the formation of conflict attitudes, building conflict relations and carrying out conflict 

actions. In this sense, the dynamics of the conflict is determined by the intensity and temporal 

development of its stages. Some conflicts go through all stages very quickly, while others do 

not. Knowledge of the content of each stage of the conflict is important for its forecasting, 

evaluation and choice of technology for its management. Some of the main characteristics of 

the dynamics in the development of the conflict can be attributed to the emotional and 

behavioral saturation of the conflict situations. The very emergence and development of the 

conflict situation creates a prerequisite for the emergence of one or more subjects of social 

interaction, and their negative orientation predetermines the possibility of conflict development. 
 

KEYWORDS: conflict, resolution, skill, pedagogical team, efficiency, dysfunctional, 

functions, causes, education, Centre for supporting children’s personal development. 
 
 

Българската образователната система все още е в етап на реформи, 

въведени с новия Закон за предучилищно и училищно образование 35  (ЗПУО) 

през 2016 г. Мотивите и причините, които налагат за неотложното приемане на 

ЗПУО, са описани много внимателно и последователно, като в предефиниране на 

целите на българското предучилищно и училищно образование, така и като един 

от съществените акценти е регламентирането на приобщаващото образование. 

Неизменна част от правото на образование – процес на осъзнаване, приемане и 

подкрепа на индивидуалността на всяко дете, ученик, родител и на 

                                                           
35  Закон за предучилищно и училищно образование – е нормативен документ, с който се регламентира 
държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование. 
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разнообразието от потребностите им, чрез активиране и включване на ресурси, 

насочени към създаване на възможности за развитие и участие на децата и 

учениците във всички аспекти на живота на общността. Включването на 

подкрепата за личностно развитие и възможностите училищата да предлагат в 

учебните си планове разнообразни учебни предмети и дейности в отговор на 

заявения интерес от страна на учениците и техните родители в синхрон с 

възможностите на педагогическите специалисти е начин за трансформация на 

образователната среда в ефективна подкрепяща среда. 

Общата подкрепа извежда на преден план динамичния аспект на 

взаимоотношенията между педагогическите и непедагогическите специалисти и 

родителите в центровете за подкрепа за личностно развитие36 (ЦПЛР), при които 

всеки един участник в процеса разкрива и развива  индивидуалния си потенциал 

и потребностите си. Успехът на този процес, минава през развитие на 

принципите на приобщаващото образование в ЦПЛР и превръщането им в 

общност от професионалисти, които имат и знанията, и уменията как да бъдат 

полезни на децата и учениците, които работят активно в отношения на доверие, в 

екип и ефективно взаимодействие с родителите. Подкрепата за личностно 

развитие се явява нов компонент в образователните политики, който свързва и 

обединява ресурсите на средата на всички нива по вертикала и хоризонтала на 

системата. Уменията за изграждането на подкрепяща образователна среда е 

неотменен ангажимент на всички педагогически специалисти и води след себе си 

изискването за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на 

арсенала от педагогически технологии за работа в мултикултурна и 

мултиетническа образователна среда, за работа с деца и ученици с различни 

етнокултурни маркери, различни идентичности и др. специфични 

характеристики, които пораждат и различни потребности, които са едно от 

условията за възникване на конфликти. Конфликтите са неразделна част от 

нашия живот. Сами по себе си те не са нито добро, нито лошо – всичко зависи от 

начина, по който ще бъдат управлявани. Ако са зле управлявани, те могат да 

доведат до насилие, принуда, нарушаване на права и достойнство. Ако са добре 

управлявани, могат да издигнат училищната общност на ново равнище на 

солидарност, компетентност и професионализъм. Управлението на конфликтите 

като процес изисква компетенции за управление на конфликтни ситуации между 

учениците, между учителите и родителите, между учителите и учениците, а защо 

не и между самите учители? 

Настоящето изследване 37  има за цел да установи спецификата на 

проявление на конфликтите при осъществяване на образователна дейност в 

ЦПЛР и да се предложи система за изграждане на умения у педагогическите 

специалисти за управление на конфликтите. 

Имат ли различна природа условията и предпоставките за възникване на 

конфликта и проявлението му в образователната среда в детските градини и 

                                                           
36 Центровете за подкрепа за личностно развитие – чл. 49, ал.1, т.1 - т.6, ал.3 и ал.4 от Закона за предучилищно и 

училищно образование. 
37 Настоящето изследване е осъществено, чрез анкетното проучване и обхванатите лица са от всички краища на 

България, пряко засегнати с работата в ЦПЛР, които попадат в изследването: директори – 64; педагогически 

специалисти – 156; родители – 243; ученици – 243. Обработените данни от анализа са установени на 

Национално съвещание на директорите на ЦПЛР, октомври 2019г, Велинград. 
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училищата в сравнение с тези в ЦПЛР? За да си отговорим, е необходимо да 

направим кратък сравнителен анализ на функционалните характеристики на 

средата за организация на дейността в ЦПЛР и тези на образователната среда в 

другите образователни институции.  

Съобразно ЗПУО, чрез дейността им се предоставя физическа, 

психологическа и социална среда за равен достъп до образование и за развитие 

на способностите и уменията, както на децата и учениците със специални 

образователни потребности, с хронични заболявания или в риск, така и на тези с 

изявени дарби. Подкрепата е обща и допълнителна и се определя според 

индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик, 

чрез организиране на дейности за развитие на способностите и дарованията им в 

областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, придобиването на умения 

за лидерство и други. Общата подкрепа се изразява в занимания по интереси, 

кариерно ориентиране на учениците, дейности по превенция на насилието и 

преодоляване на проблемното поведение, педагогическа и психологическа 

подкрепа, грижа за здравето, логопедична работа, ранно оценяване на 

потребностите и превенция на обучителните затруднения, поощряване с морални 

и материални награди, осигуряване на общежитие. Допълнителната подкрепа 

включва индивидуална работа с дете и ученик по конкретен случай – за деца със 

специални образователни потребности, ученици с изявени дарби, с хронични 

заболявания или в риск. На тях се предоставя допълнителна психо-социална 

рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, на зрението, на 

комуникативните нарушения и при физически увреждания. Осигуряването на 

тези образователни услуги се осъществява съобразно изискванията от директор и 

педагогически специалист, назначени към ЦПЛР. 

Конфликтът е неразделна част от отношенията между участниците в 

образователния процес, такъв се осъществява и в дейностите на ЦПЛР. 

Участниците: директорите, педагогическите специалисти, децата, учениците, 

непедагогическият персонал и родителите са продукт на различни култури, 

исторически опит и социален контекст. Те са носители на различни ценности и 

възприятия, цели и очаквания. Пред тях стоят различни предизвикателства, 

които, за да бъдат реализирани или преодолени, те влизат в отношение на 

сътрудничество, но също така и в отношения на конкуренция. Двата процеса 

винаги протичат паралелно. Кооперативното взаимодействие, основано на 

сътрудничество, е такъв компонент на социалния процес, който води към 

подобряване на позициите на всички участници. Конкурентното взаимодействие, 

обратно, води към подобряване на собствената позиция в сравнение с позициите 

на всички останали. Тези два типа взаимодействие се намират в основата на 

всички социални трансформации и изменения, в рамките на които конфликтът 

излиза ту на преден, ту остава на заден план. Развитието на образователната 

система като цяло и нейните съставни елементи извежда на преден план 

въпросите за образователния мениджмънт, за ефективно управление на всички 

елементи, за приемственост между тях, и не на последно място, за ранно 

откриване, управление и умение за разрешаване на конфликтите. Конфликтът е 

реaлен и познaт в междуличностните отношения в образовaтелната среда и се 

свързвa с негaтивни асоциации – „неблагоприятност” „нaсилие”, 

„презрителност“, „гняв”, „врaждебност”, „непоносимост”, „причинявaне на 
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болкa”, а изходът за единия е „победa” – удовлетворение, защото е прaв в спорa, 

a зa другия е зaгуба, в която той се чувства самотен, но може би и решен дa 

възбуди нов конфликт. Така конфликтът се превръща в препятствие в рaзвитието 

на отношенията в групaта или школата. Когато говорим за конфликт, 

несъзнателно го свързваме с неговите негативни измерения. Конфликтът руши 

отношения между приятели, между групи и държави, създава враждебност, 

недоверие. Такъв е традиционният подход на разглеждане на конфликта. 

Интерес представлява съвременният подход към неговото разглеждане, където се 

приема, че конфликтът може да е и конструктивна сила в човешките 

взаимоотношения. Конфликтът трябва да се разглежда като нормален продукт на 

разнообразието в ценностите и убежденията, в нагласите и възприятията, в 

конкурентните интереси на индивидите, социалните класи, етническите групи и 

държавите. Идеологията, културата и историческият опит, както и целите, които 

те си поставят, обуславят различното поведение на хората. Чрез управление му 

може да се създават градивни отношения, може да служи за изграждане на нови 

планове, за задоволяване на нови интересни потребности. Оттук логически 

следват двете му основни функции: деструктивна функция и конструктивна 

функция. Сложността на природата на конфликта е отразена в множеството 

определения за него в научната литература. Някои автори разглеждат конфликта 

като проява на открита враждебност при обмен на негативни санкции между 

двама или повече актьори. Други твърдят, че конфликт съществува, когато има 

ясно поставени цели в борбата за статус, власт и ресурси. 

 Защо имаме нужда от специални умения за управлението на 

конфликтите при осъществяване на дейността на ЦПЛР?  

Причините за това са много и повечето от тях са наложени извън системата 

на образованието, която, като една от обществените системи, не може да остане 

чужда на процеси, протичащи в съвремието ни, но като причини, произтичаща от 

образователната система, може да се определи все още недостатъчно добре 

регламентирана нормативна уредба за дейността на ЦПЛР, както и все още 

неустановената устойчива практика за управление на конфликтите в 

образователната система. Повечето педагогически специалисти се научават да се 

държат в конфликтни ситуации в практиката си, прилагайки само педагогически 

си умения, вследствие на което често остават недоволни от поведението си в 

конфликтните ситуации. Много от тях, поради претоварване, липса на знания и 

умения в управлението на конфликти, рядко се занимават с превенция и 

управление на конфликтите и предпочитат да използват дисциплинарни мерки, 

словесни предложения, родителски предизвикателства и други подобни. 

Основните елементи на конфликтното взаимодействие са: обект на конфликта, 

участници в конфликта, социална среда, конфликтни условия, субективното 

възприемане на конфликта и неговите лични елементи. Като обект на конфликт 

могат да бъдат материални, социални и духовни ценности. Всеки конфликт има 

своя собствена причина; той възниква около необходимостта да се задоволи 

потребността. Стойността, която е в състояние да задоволи тази потребност и 

поради овладяването на която възниква конфликт, е нейният предмет. 

Педагогическото общуване е механизъм за осъществяване на педагогическия 

процес, респективно на процеса на обучение и на процеса на възпитание. 

Сравнението на педагогическото общуване в училищна обстановка и това в 



756 

 

средата на организирана в ЦПЛР извежда извода, че ако в рамките на 

училищното обучение учителят и ученикът не влизат във взаимодействие, ако 

педагогът не преподава, а ученикът не учи на основата на преподаването. 

Отделният ученик не влиза в контакт със свой съученик, ако не се налага да 

обменят знания, идеи и опит за решаването на учебна задача, поставена от 

учителя след преподаден учебен материал. Следователно, главното 

педагогическо взаимодействие е връзката „преподаване–учене” [8, с.48]. В 

дейността на ЦПЛР средата не е дотолкова консервативно устроена, 

педагогическото общуване вече предвижда да развие и личностната 

социализация на децата, учениците, което налага по – непринудено не дотолкова 

рамкирано педагогическо общуване. Този по-широк периметър на обхват на 

педагогическото общуване създава предпоставки за по разнородни конфликти от 

тези в произтичащи, в типичната учебната среда в образователната институции. 

Общуването се осъществява главно чрез неговите три страни: комуникативна, 

интерактивна и перцептивна, от главните субекти на дейностите, а именно 

учителя и ученика и в тази връзка в процеса на педагогическите специалисти в 

ЦПЛР зависимост от формата на проявяване разграничаваме три вида 

конфликти: вътрешноличностни, междуличностни и междугрупови. Освен това 

конфликтът може да бъде от афективен 38 , когнитивен 39  (интелектуален) или 

социален характер. Най-общо конфликтите се делят на делови (операционален), 

творчески, които са конструктивни и полезни, и психически, емоционални, 

междуличностни върху нездрава морална основа – деструктивни и вредни 

конфликти.  

Св. Вацов смята, че „..всяка от страните избира форма на поведение с оглед 

на запазване на интересите си и според избора си за по-нататъшно 

взаимодействие /коопериране/ с опонента“ [3, с.164]. Други причини и виждания 

за възникване на конфликти има Д. Господинов, според който „..причините за 

организационните конфликти би следвало да се търсят в две направления – в 

разпределението на организационните ресурси и в ценностите на участниците в 

тях“ [4, с.300]. Сред причините за конфликти могат да бъдат идентифицирани и 

неефективното управление, състоянието на образователния процес, и социално-

психологически характеристики на човешките отношения, статусът на личността 

в образователната система. 

Как влияе управлението относно предупредителни организационни и 

управленски конфликти, възникващи в процеса на управление на организацията? 

Най-простото твърдение би било, че предотвратяването на конфликти в 

организацията и практиката за разрешаването им са тясно свързани с нивото на 

качественото управление. Анализът на анкетата ни позволява да уловим 

връзката, че където нивото на управление е с недобро качество, проблемите на 

практика засягат не само изпълнението на основните функции за планиране, 

организация, мотивация, контрол, но и настроенията на хората, посрещане на 

нуждите им, навременно плащане на заплати, практики за вземане на решения, 

формиране на корпоративна култура и др. Въпросът къде често възникват 

                                                           
38  Терминът „афект“ - емоционално състояние на силна възбуда, при което човек не може да контролира 

постъпките си. 
39 „Когнитивност“ - произлиза от „cognition”, което означава познавателна способност, знание, познание или 
компетенция. 
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конфликти, остава отворен. Конфликтни ситуации възникват и в онези 

организации, където има високо ниво на управление, и в тези, където 

управлението е на ниско ниво. Това означава, че нивото на конфликт не зависи 

от нивото и качеството на управление? Или тази връзка не е директна, а просто 

посредничи? От проведеното анкетиране на директори на ЦПЛР и педагогически 

специалисти произтича изводът, че всички фактори за конфликт обективно 

съществуват по-малко при доброто и качествено управление на ръководителите. 

Степента на напрежение в отношенията между директорите и педагогическите 

специалисти е по-ниска в успешните образователни институции, където има 

повече ресурси. При високо ниво на управление винаги и напълно потребностите 

на педагогически специалисти, децата и учениците в по-голяма степен са 

задоволени. В проведеното изследване на въпроса ни „Как оценявате 

отношението към Вас?“, се оформиха следните резулати посочени на фиг. № 1:  

 

 
Фиг. № 1. Оценяване на отношението 

 

Най-висок процент е отразен с „Много добро“ от „Висшестоящ 

ръководител“ с резултат от 25%, последван от „Колеги, с които работят“ отново 

25% и „родители“ с 25%. Сравнително висок процент е отразен и от „Прекия Ви 

ръководител“ с 22%, както и от „други директори на ЦПЛР“ с резултат от 18%. 

„Добро“ отношение на „прекия си ръководител“ са отбелязани 12%, последван 

резултат от „Други директори на ЦПЛР“ – 10%, с по различен отговор е отразен 

„Висшестоящ ръководител“ – 7% и с равен резултат са „Колеги, с които 

работите“ и „Родители“ – 5%. С много нисък резултат е посочен отговорът 

„Задоволителен“ от „Висшестоящ ръководител“ с 4%, както и „Прекия Ви 

ръководител“с 3%, и „Родители“ 2%, но най-малък процент събират „Други 

директори на ЦПЛР“ и „Колеги, с които работите“ – 1%. Отразяването на 

„Лошо“ отношение към тях са посочили едва 1% от „Висшестоящ ръководител“. 

Колегите не са отразили „Лошо“ и „Много лошо“ отношение към тях дори и в 

анонимното анкетното проучване поради съображения. Но в свободен текст, 

извън посочените отговори, е отразено в 10 анкети, че „Положението е 

плачевно“, „Права нямаме“, „Общините ни тъпчат“, „Обмислям вариант, да 

напусна образователната система, поради отношението и системното унижение 

от властимащите в общините“, „Отношението е без коментар!“, Ние не сме 
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директори, а изпълнители!“, „Отношението е много лошо!“, „Не ни зачитат, като 

директори!“, „Общините си правят каквото искат с нас, като директори и 

институции“ и Положението е апатично!“, но и на две от картите бе отбелязан 

„имуникон“ или „намръщено човече“  на графа „Висшестоящ ръководител“. 

Тези мнения са отразени в полето на анкетното проучване без място за 

отбелязване и са преценили анкетираните лица, че трябва да изкажат своето 

мнение като зов или призив някой да ги чуе, че по Закон те имат права като 

ръководители/директори на тези институции. 

Съобразно нормативно уредената зависимост на ЦПЛР с общините в 

резултат на въпроса за преценка на отношението на прекия ръководител към 

директорите произтича наличието на специфичен конфликт, който може да бъде 

съотнесен като междуличностен, като институционален, но и като между 

системен – системата местна власт и образователната система. Значението на 

образователните функции в дейността на ЦПЛР много често се омаловажават и 

местната власт отрежда второстепенни функции, често смятани за недотолкова 

необходими за образователната система. Причината е неосъзнатостта на 

същността и съдържанието на приобщаващото образование и в частност на 

общата подкрепа, нейното тълкуване и прилагане в практиката. Приема се като 

недотолкова необходима дейност в сравнение с образователната дейност в 

училищата. Този факт води след себе си задълбочаващи фактори за конфликти: 

не предоставяне на достатъчни финансови ресурси, лоша материална база, 

неефективен процес на подбор на директори на ЦПЛР, фактори, водещи до 

неефективно изпълнение на управленските функции. При управление на 

конфликтите има значение как и доколко ефективно и качествено основните 

управленски функции се прилагат на практика: планиране, организация, 

мотивация и контрол, като средства за управление и предотвратяване на 

конфликта. За целта според мен е от съществено значение придобиването на 

умения от педагогическите специалисти и най-вече от директорите в ЦПЛР за 

анализ на конфликта. 

Междуличностните конфликти в дейността на ЦПЛР са по-слабо изразени 

и не дотолкова с висока степен, но съществуват и те имат идентичност с тези, 

които се проявят и в другите образователни институции. Обяснението е, че 

педагогическите колективи са с малко на брой педагози, има яснотата на 

функциите им за обща подкрепа, което предполага по-малка степен на 

разнообразие на интереси и потребности. Видно от отговорите в анкетите, на 

общуването между педагогическите специалисти се отдава съществено значение, 

както и на ефективното взаимодействие между педагогически специалисти и 

децата и учениците, което е условие, водещо по-скоро до проява на делови, 

творчески конфликти, които са конструктивни и полезни. Високият процент 

положителни отговори относно въпроса за подготвеността на педагогическите 

специалисти за управление и решаване на конфликти буди лека тревожност, тъй 

като отчитайки факта, че структурата на конфликта е и процес, се налага извод за 

развитие, непрекъсната промяна, което изисква актуална информация, развитие 

на придобиване на умения и тяхното усъвършенстване. Според мен отговора е в 

полето на „стереотипна позиция за доминиращата роля на учителя винаги е 

прав“, което вече е условие за разширяване появата на психически, емоционални, 

междуличностни деструктивни и вредни конфликти.  
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Ръководно-контролната работа на директорът на ЦПЛР, неговият стил на 

ръководство оказват влияние върху общественото мнение и върху състоянието 

на психологическия климат в колектива. Защото във всеки педагогически екип се 

срещат хора с тежък характер, самостоятелни, индивидуалисти, сприхави, 

склонни към грубости във взаимоотношенията си с колегите, предразположени 

към сплетни и клюки. Едно от средствата за предотвратяването им е подборът на 

новоназначените учители. 

Когато директорът познава индивидуалните особености на всеки учител, 

той може да предвиди реакциите му при определени управленчески действия и 

решения и по този начин ще има възможност сам да предприеме своевременно 

рационални мерки за предотвратяването на евентуален конфликт с всичките му 

неблагоприятни последици. 

Трябва добре да познаваме конфликта, за да можем да го управляваме и да 

извличаме полза от него. От изключително значение е с неговата същност да 

бъдат запознати учителите в българските ЦПЛР, защото това е институцията, 

където се сблъскват мненията, интересите, разбиранията на индивиди от 5 до 60 

годишна възраст. Съвременните автори предлагат различни дефиниции на 

конфликта, независимо, че всички го разглеждат като интерактивно състояние на 

противопоставяне на участниците в него. К. Томас го определя, като 

„продължителен процес, започващ когато едната страна вярва, че другата е 

навредила или ще навреди на нещо, което тя иска“ [9, с. 625–717]. Друг 

изследовател, Дарендорф, „свежда конфликта до отношението между два 

противоположни елемента“ [5, с. 142–147]. 

Целите на дейността на педагога в ЦПЛР са обучението за развитие на 

автономни личности, децата и учениците да са в центъра на обучението като 

активни, генериращи знания, партньори, проактивни субекти. В стремежа си за 

по-добра изява, за по-пълно личностно удовлетворение ние се сблъскваме с 

мнения, различни от нашето, срещаме хора, с които влизаме в конфликт, за да 

защитим нашите цели или целите на съответно ЦПЛР, като образователна 

организацията, в която работим. Често конфликти възникват и между членовете 

на една организация. Обикновено на конфликта се гледа отрицателно, въпреки че 

сам по себе си той не е нито добро, нито лошо явление. Ако се контролира 

умело, конфликтът може да се превърне в положителен източник на енергия и 

експлозивен старт за творчество. От това следва да се разбира, че не е 

задължително конфликтът да представлява реална заплаха за организацията или 

групата, или да пречи на нейната изява и реализация, а е средство, чрез който тя 

се изразява и развива във времето. Конфликтът в трудовите колективи се 

определя, като сблъсък на интереси, възгледи, нагласи, стремежи и претенции на 

личностите. 

Някои ръководители на ЦПЛР се радват на еднообразието и послушанието, 

но други търсят различието и движението. Когато има толерантност към 

чуждото мнение, тогава конфликтите са творчески – те се изразяват открито и 

стимулират мисълта. От несъгласието може да се роди творчеството. 

Конфликтите в този случай имат стимулираща творческа функция, като трябва 

да подчертаем, че понякога самата творческа дейност поражда неизбежни 

конфликти. Природата на тези конфликти е функционална (конструктивна) и те 

способстват за повишаване ефективността в ЦПЛР. Появата на много конфликти 
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може да свидетелства също и за нездрава организационна атмосфера и да е 

сигнал за предприемане на мерки за разрешаването на възникналите 

противоречия. Конфликтите в ЦПЛР са отрицателни, когато се основават на 

лични сблъсъци, когато на тях се гледа като на неприятност и тежко бреме. В 

такъв случай конфликтът се проявява като неприятност, която трябва да се 

ликвидира, а не като на проблем, който изисква задълбочен анализ и творческо 

решение, което да доведе до удовлетворението на страните, стоящи от двете 

страни на конфликта. 

Конфликтите в ЦПЛР може да придобият разрушителна сила. Такива 

конфликти имат дисфункционална (деконструктивна) природа и водят до 

снижаване на личната удовлетвореност, груповото сътрудничество и 

ефективността на организацията. Това е възможно, когато в трудовата общност 

основният стил на взаимодействие е не сътрудничеството, а конкуренцията и 

взаимоотношенията преминават по линията „печеля – губя“. Тези конфликти са 

силно болезнени и травмиращи, те могат да доведат до разрушаване на 

организацията. В такава конфликтна ситуация част от хората се ориентират да 

печелят за сметка на други хора или за сметка на организацията като цяло. Друга 

част от хората пък които губят, изгубват и мотивацията за участие в изпълнение 

на решението, спада груповата интеграция, расте недоволството. Груповите 

комуникации страдат, атмосферата се изпълва с недоверие, подозрителност и 

враждебност – прикрита или явна. Тази нагласа поражда силна конкуренция в 

групата, от нея страдат всички страни на груповата ефективност. 

Неизбежни в трудовите групи са конфликтите на интересите. Те настъпват 

поради различие в потребностите, ценностите, целите. Пораждат се и поради 

ограничеността на някои ресурси като власт, влияние, пари, време, жизнена 

среда, както и от нагласата за съперничество и конкуренция. 

Конфликтите в ЦПЛР могат да се проявят като вертикални и хоризонтални. 

Едните и другите могат да възникнат на делова (функционална) или лична 

основа. Могат да бъдат: конструктивни, стимулиращи в развитието на трудовите 

групи – в поведенчески аспект се изразяват в принципни спорове и дискусии, 

така и деструктивни, задържащи развитието на организацията, поведенчески 

план се изразяват в различни дребни дрязги, разпри и др. В ЦПЛР могат да 

възникнат четири основни типа конфликти: вътрешнополитически конфликт, 

междуличностен конфликт, конфликт между личността и групата и междугрупов 

конфликт. 

 

 Специфика на конфликта 

Всичко онова, което е характерно за конфликта като специфично явление, 

се проявява и в извънучилищните образователни системи, каквито са и ЦПЛР. 

Разбира се, това проявление е пречупено през специфичните условия на 

обучението и възпитанието, от особеностите на възпитателното 

взаимоотношение в извънучилищната общност. За тези взаимоотношения са 

характерни ред специфични противоречия, носители на които са директори, 

учители, ученици и родители, като неразривно свързани страни на възпитателния 

процес. За директори, учители, родители, както и за ученициу са присъщи 

конкретни качества, определени, а това е нещо, което само ги отличава в 

известна степен и противопоставя. 
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Противоречието между директор–учители, учители–учители, учители–

ученици, ученици–ученици и ученици–родители се отличава със специфичен 

антагонизъм. Те са такива страни на възпитателния процес, които се изключват и 

предполагат изцяло. Ако се разглеждат отношенията директори-учители-

ученици-родители вън от тяхната противоречивост, те загубват своята същност, 

те не могат да съществуват като такива един без друг. Без родители няма 

ученици, без ученици няма учители и без учители няма ученици; а ако няма 

учители и ученици няма и директори, както и институции.  

 Изучаване, преодоляване и предотвратяване на конфликтите 

между директор, учители, ученици и родители 

Няма ясно изразена тенденция за увеличаване честотата на конфликтите, 

но в по-големите населени места те са по-чести и по-дълбоки. Като ръководител 

директорът е длъжен да участва пряко в разрешаването на конфликтите, за да 

гарантира условия за превенцията му. Смята се, че главен инициатор на 

конфликтите са учениците, а като основни причини – лошата дисциплина, 

претенциите за по-добре справяне с поставените задачи, слабата мотивация към 

учене и неспазването на задълженията. Гледа се на родителите като съпричастни 

в конфликтите с учители, поради безразличие, незаинтересованост, лоша 

семейна среда, „болни” амбиции. Предвид всичко това, под ръководството на 

директора на ЦПЛР може да бъде организирано обсъждане на конкретни 

ситуации, които съдържат предпоставки за конфликти между учители и ученици. 

Така се допринася за предотвратяване или разрешаване усложненията на 

отношенията помежду им.  

За да се превърне един директор в основна фигура в ЦПЛР е необходимо 

неговите професионални и жизнени намерения да съвпадат с тези на останалите 

учители. Да съумява да събуди у всеки от работещите в центъра стремеж за 

пълноценна реализация чрез изпълняваната длъжност; а учениците да се 

мотивират към ученолюбие и по-високи успехи в учебно-възпитателната им 

дейност; да подпомага израстването на ученическата общност чрез 

разграничаване и творческо обединение на индивидуалните особености и прояви 

на учениците; да оказва конкретна помощ на родители и настойници в 

съответствие с техните възможности и индивидуални особености и прояви на 

учениците им. “Директорът не трябва да бъде само добър администратор, но и 

добър мениджър, да умее да използва постиженията, да взема изпреварващи 

управленски решения, които да гарантират просперитета на извънучилищното 

учебно заведение, да демонстрира високо нива на компетентност” [1,с. 91]. 

Всичко това допринася и за ефективното обучение и възпитание на учениците в 

ЦПЛР, “….в което се съчетава високо качество на образованието /трайни и 

високи постижения на учениците и справедливост за всички/” [1, с. 66]. 

Във връзка с казаното дотук, предполага се, че съществуват 

психологически проблеми на конфликта между директори, учители, родители и 

ученици в ЦПЛР. И причина за тяхното възникване е лошото поведение на 

учениците и несериозното им отношение към учебния труд. Предполага се, че 

това не е причина да съществуват добри взаимоотношения между директори, 

учители, родители и ученици. 

 Причини за конфликти в ЦПЛР като крайна фаза на отношенията 
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Има множество мнения за същността на конфликта, но най-адекватното е, 

че конфликтът в крайна сметка е сблъсък на интереси. Р. Румер описва много 

ясно, че: „Ситуацията на конфликта се създава от отношения, преобразуващи се 

в интереси” [6, с.64]. Дж. Фолгър и М. Поол отбелязват: „Конфликтите се 

коренят в различните и несъвместими интереси…” [6, с.64]. В този ред на мисли 

причинността на конфликта не е само от сблъсъка на интереси между колеги от 

извънучилищната образователна система, каквито са ЦПЛР, а от сблъсъка на 

различните цели, целите на хората, от страна на ръководство, учители, както и 

техните ценности и потребности, и рaзнопосочни мнения. 

Според М. Армстронг, добре е конфликтите да се получават, дори и са 

„здравословни“, но да се прибягва до тяхното разрешаване. Той предлага три 

различни начина за разрешаване на конфликтите. 1) Мирно съвместно 

съществуване; 2) Компромис; 3) Разрешаване на проблема [2, с.71–72]. Св. Вацов 

смята, че „..всяка от страните избира форма на поведение с оглед на запазване на 

интересите си и според избора си за по-нататъшно взаимодействие /коопериране/ 

с опонента“ [3, с.164]. 

Други виждания за възникване на конфликтни ситуации има Д. 

Господинов, според него „..причините за организационните конфликти би 

следвало да се търсят в две направления – в разпределението на 

организационните ресурси и в ценностите на участниците в тях“ [4, с.300]. 

 

Таблица № 1.“Смятате ли, че сте достатъчно подготвени за евентуални 

конфликти с деца и ученици в ЦПЛР?” 

Отговор 

№ 

Мъже Жени 

Отговорили 

Повече 

от един 

отговор 

Неотговорили Отговорили 

Повече 

от един 

отговор 

Неотговорили 

1 40% - - 21,7% - - 

2 6,7% - - 7,3% - - 

3 - - - 12,6% - - 

4 7,9% - - 6,6% - - 

общо 54,6% 16% 29,4% 48,2% 35% 16,8% 

 

На зададения въпрос “Смятате ли, че сте достатъчно подготвени за 

евентуални конфликти с деца и ученици в ЦПЛР?”, резултатите от 

категоризираните отговори са посочени в таблица № 1, като показват, че мъжете 

са по уверени, че ще се справят – 40% отговарят положително, като практиката 

им го показва, докато при жените този процент е по-малък и те отговарят с 

21,7%. Отрицателен отговор посочват както мъжете (с 6,7%), така и жените (с 

7,3%), а неможещите да преценят отговора си, са само 12,6% от жените. 

Положително отговарят 7,9% мъже и 6,6% от жените. Повече от един отговор 

дават повече жени, които може би са неуверени – 35% от тях спрямо 16% от 

мъжете. На неотговорилите в анкетното проучване повечето са мъже 29,4%, а 

жените – 16,8%. 

Естеството на проявление на някои от причините за конфликти в ЦПЛР е 

обективно, т.е. вън и независимо от съзнанието на учителя и особено на ученика. 
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Друга част от причините могат да се определят като субективни: психично-

личностни, формирани като отрицателни свойства и качества и качества на 

субекта, произтичащи от индивидуално неповторимите особености на неговата 

характеристика, включително възприетите неправилни възгледи, погрешни 

убеждения, негативни нагласи, отрицателна ценностна ориентация, порочни 

привички и наклонности. 

От направените анкетни проучвания могат да се оформят няколко извода 

по отношение на конфликтите и уменията за разрешаването им: 

1. Безспорно конфликти между висшестоящи, директории, учители, 

ученици и родители съществуват; 

2. Въпреки съществуването им, няма причини за безпокойство в 

съвместната им работа; 

3. Учениците извеждат на преден план нравствените категории като 

регулатори на всички видове взаимоотношения с учителите:  

- да бъдат зачитани като партньори в общуването, а не като подчинени; 

- взаимно уважение и взаимни компромиси; 

- да се съхранява правото им на дискретност; 

- директори и учители да бъдат винаги справедливи, да не проявяват 

лични симпатии към определени ученици, да оценяват постиженията им и 

показания труд реално; 

4. При учителите критериите са по-други. Най-общо, те настояват за 

водеща роля при всеки вид общуване и взаимоотношения. Според тях 

„педагогическата справедливост” е една – директори и учители да проявяват 

професионализъм и разбиране, да са лоялни към децата и учениците, да 

проявяват еднакво отношение към тях, да оценяват обективно постиженията им; 

5. Директори, учители – педагози и родители, не трябва да вземат страна в 

конфликт между деца и ученици, а да изложат своята позиция в спора, така че 

децата и учениците сами да преценят дали са прави или не. 

И ако трябва с една дума да се определи „педагогическата справедливост” 

според учителите, може би тя трябва да се отъждестви с „компромис”. Това 

посочва изследване, в което отговорите са: мъже – 33,3%, и жени – 46%. 

Фиг. № 3. Поведенчески стил на Компромис    Фиг. № 4. Техника за преодоляване на 

конфликти 
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Компромисният стил, който е нещо средно между асертивност 40  и 

сътрудничество, има за цел да се намери взаимно приемливо решение, което да 

удовлетвори частично и двете страни. Обикновено решението е по средата на 

декларираната изходна позиция. Анализираните резултати са посочени на фиг. 

№ 3, които също не са изненадващи. Те показват, че преподавателите (и мъже, и 

жени) са склонни на компромиси /с отчетени високи проценти/. Но на въпроса 

„Имате ли изработена Ваша техника за преодоляване на конфликти в ЦПЛР?“, 

резултатите са показателни и са представени на фиг. № 4. Директори и 

педагогически специалисти са посочили „Да“ – 82%, както мъже, така и жени, и 

отговор „Не“ – 18%, но този резултат е посочен въз основа на управленския опит 

и период от заеманата длъжност, както от директор, така и от зам.-директор на 

ЦПЛР. Самите данни сочат в таблица. № 2, че с по-малък стаж, нямат изработена 

техника за преодоляване на конфликти, а тези с по-голям опит, (над 3 год.) са 

организирани и имат както техника, така и стратегия за преодоляване на 

конфликти в ЦПЛР.  

 

Таблица № 2. Управленски стаж 

Срок на 

управление: 

до 3 

години 

от 4 до 

6 години 

от 7 до 

15 години 

над 15 

години 
Неотговорили 

Брой отговорили: 16 8 13 19 8 

 

Направеното изследване дава основание за интересни и значими 

заключения относно възникващите конфликти между директори, учители, 

ученици и родители. Чрез резултатите от сравнителния анализ за стиловете на 

поведение в конфликтни ситуации се установи, че участниците в изследването са 

показателни и съответно имат способност за реагиране. Водещ стил при 

учениците е „приспособяването“, следван от „сътрудничеството“. А при 

директори, учителите и родителите, които се доказаха, че са тактични личности, 

водещият стил на поведение е „компромисът“. Данните от анкетното проучване 

подкрепиха тезата, че съществуването на конфликти между директори, учители, 

ученици и родители не е повод за притеснение във взаимоотношенията им в 

извънучилищната дейност към центровете за подкрепа за личностно развитие. 
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ABSTRACT: The article reflects on the management character of the human resources 

in the schools of arts in Bulgaria and the competitive star for principals, teachers and students. 
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Действащата в момента нормативна база запазва и доразвива спецификата 

на училищата по изкуствата и училищата по културата. Тази специфика е 

потвърдена и продължава да съществува в Закона за закрила и развитие на 

културата (ЗЗРК, 1999). Те имат статут на културен институт и се намират под 

прякото управление и методическо ръководство от министъра на културата, 

което е отразено в чл. 13: „Държавни културни институти са и училищата по 

изкуствата и училищата по културата. Те осигуряват професионалната 

подготовка и обучението в областта на изкуствата и културата и са под прякото 

управление и методическо ръководство на министъра на културата, като се 

финансират от бюджета на Министерството на културата.“ Директорите на 

училищата по изкуствата и училищата по културата се назначават от министъра 

на културата. Те се избират с конкурс за срок от 4 години, съгласно чл. 5, ал. 3 от 

Закона за закрила и развитие на културата, както следва: „Ал. 3. 

Правоотношенията на директорите на държавни културни институти възникват 

въз основа на конкурс съгласно Кодекса на труда за срок от 4 години, освен ако 

друго не е предвидено в специален закон.“ Конкурсът се обявява и провежда по 

смисъла на чл. 89  –  96 от Кодекса на труда (Кодекс на труда, 1986).  

Чл. 5, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата  (ЗЗРК, 1999) 

регламентира начина на провеждане на конкурса, чрез представяне на концепция 

за развитието на културния институт по ред, определен в наредба, издадена от 

министъра на културата. Съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба Н-4  от 2007 г. за 

провеждане на конкурсите за директори на държавни културни институти,  

концепцията за развитието на държавно училище по изкуствата и държавно 

училище по културата съдържа стратегия за развитие на училището с подробен 

план за първата година; спецификата на училището за организиране на учебно-

възпитателната и творческата дейност по съответните специалности, професии и 
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профили съобразно демографските и културните особености на района, в който 

работи училището; анализ и оценка на проблемите и възможностите за тяхното 

решаване, перспективи за развитие; финансово управление на училището и 

възможности за набиране на допълнителни финансови средства; поддържане и 

подобряване на материалната база (Наредба Н-4.., 2007). Оценяването се 

извършва от комисия съгласно приложение № 6 към цитираната наредба. 

Съгласно чл. 217, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО, 2915), министърът на културата  сключва и прекратява 

трудовите договори с директорите на училищата по изкуствата и училищата по 

културата. Тук този въпрос е изяснен изчерпателно. В предшестващата 

нормативна база този въпрос не беше изяснен толкова ясно и подробно, като се 

налагаше тълкувание, и се възприе Законът за закрила и развитие на културата 

(ЗЗРК, 1999) като специален  спрямо училищата по изкуствата и по културата. 

Той по начало е специален по отношение на всички културни институти, в това 

число и училищата по изкуствата и училищата по културата. 

В ал. 5 на чл. 217 на Закона за предучилищното и училищното образование  

е отразена също така правната регламентация за заемане на длъжността 

„директор“  чрез конкурс от всички директори в системата на училищното и 

предучилищното образование , като тук текстът за заемането на длъжността чрез 

конкурс  по условията и по реда на Кодекса на труда и  с участието на 

обществените съвети се отнася за всички държавни и общински училища. 

Разликата  при училищата по изкуствата и училищата по културата е в срока за 

заемане на длъжността. При останалите държавни и общински училища  

договорът  на директорите след успешно издържан конкурс е безсрочен. При 

директорите на училищата по изкуствата и училищата по културата срокът на 

назначаване е четири години, след които директорът има право да се яви на 

конкурс отново и да заеме длъжността неограничен брой пъти. Той няма право 

да бъде на безсрочен договор,  а съществувалите безсрочни договори са 

прекратени, което произтича от § 5 от Преходните и заключителните разпоредби 

на Закона за изменение и допълнение на Закона за закрила и развитие на 

културата в 2012 г.,  както следва:„ §5. Заварените към влизането в сила на този 

закон безсрочни трудови правоотношения на директорите на държавни, 

общински и регионални културни институти се запазват до обявяването на 

конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на този закон и 

Кодекса на труда, но не повече от 6 месеца от влизането в сила на този закон.“   

Друга съществена разлика между директорите на училищата по изкуствата 

и останалите училища в страната е изискването за висше образование в сферата 

на изкуствата, докато при всички други изискването е да имат висше 

образование, което позволява водене на педагогическа дейност по изучаван 

учебен предмет в училището.  Изискването за пет години учителски трудов стаж 

за кандидатите за заемане на длъжността „директор”  в предшестващата 

нормативна база е специфично  и се прилага само за училищата по изкуствата и 

училищата по културата. Понастоящем това изискване  вече е регламентирано 

законово за всички видове училища,  като това е пример за специфична 

разпоредба, която е преценена като подходяща и даваща добър ефект и е 

разпростряна върху всички училища в страната при създаването на новата 
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нормативна уредба  към Закона за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО, 2015). 

Изискванията за получено образование за заемане на длъжността 

„директор“ са регламентирани в чл. 213, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование,  (ЗПУО, 2015) където е регламентирано заемане на 

всички длъжности на педагогически специалисти, в това число и на директора от 

български граждани, придобили висше образование, както следва:  „Чл. 213.  Ал. 

1. Длъжностите на педагогическите специалисти се заемат от български 

граждани, придобили висше образование в съответното на длъжността 

професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше 

образование и професионалните направления и професионална квалификация, 

необходими за изпълнението на съответната длъжност.“  

В ал. 4 на  същия член се дава възможността и длъжностите да се заемат от 

граждани на други държави членки,  чужди граждани по междудържавни 

спогодби и продължително пребиваващи в страната чужди граждани – със 

съгласието на началника на съответното регионално управление на 

образованието, като това са общовалидни текстове. 

Ал. 2 от същия чл. 213 поставя изричното изискване за пет години 

учителски стаж, като по този начин специфичното изискване за училищата по 

изкуствата и училищата по културата се превръща в общовалидно, както следва: 

„Чл. 213. Ал. 2. За заемане на длъжността „директор“ на детска градина, 

училище или център за подкрепа на личностно развитие  е необходим не по-

малко от 5 години учителски стаж.“  

Чл. 19, ал. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, (Наредба за 

пенсиите …, 2000) е единственото място, в което е дадено легално определение 

на понятието учителски трудов стаж – това е осигурителният стаж, положен на 

учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. 

Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са създадените 

по реда на отменения Закон за народната просвета, действал до 01.08.2016 г., или 

по действащия от същата дата Закон за предучилищното и училищното 

образование, обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г. Учителските и 

възпитателските длъжности, съгласно чл. 227, ал. 2 от Закона за училищното и 

предучилищното образование, са: „учител”, „старши учител”, „главен учител”, 

„възпитател”, „старши възпитател”, „главен възпитател”. За учителски се счита и 

осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и 

възпитателни заведения, като за тях е поставено и изрично условие – да са 

изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа. Условието за 

изпълнена пълна норма за задължителна преподавателска работа се отнася и за 

лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието 

и науката, съгласуван с управителя на Националния осигурителен институт. 

Освен това те трябва да отговарят и на изискванията за заемане на длъжността 

учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална 

квалификация и правоспособност. Този списък включва в пълния си обем 

следните длъжности: помощник директор с преподавателска заетост, 

ръководител на филиал в МУЦТПО, ръководител на учебно-изчислителен 

кабинет, педагогически съветник, хореограф, корепетитор, логопед, педагог, 

психолог,  инструктор по трудово обучение, дружинен ръководител, 
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преподавател и други. Разбира се, част от цитираните длъжности не се отнасят за 

училищата по изкуствата и за училищата по културата, но могат да се появят при 

кандидати за заемане на длъжността „директор”, които са придобили  своя стаж 

в други институции, в които се получава учителски трудов стаж. 

За разлика от гореописаното, стажът, придобит във висши учебни 

заведения или при работа в курсове с деца в неформалното образование, не се 

счита за учителски трудов стаж. Разлика в законовото изискване за най-малко 

пет години учителски стаж има само за спортните училища, като ал. 3 на чл. 213  

на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, 2015) дава 

възможност да има изискване за не по-малко от пет години професионален опит 

в областта на физическото възпитание и  спорта като алтернатива на петте 

години учителски стаж. 

Изискванията за образование и учителски стаж за директорите са намерили 

своето място и в чл. 33 от новата Наредба за статута и кариерното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти от 2019 г., 

заменила предшестващата  отменена наредба със същото наименование от 2016 

г., приета на основание на Закона за училищното и предучилищното образование 

(ЗПУО, 2015). На основание на ал.1 от чл. 33 от цитираната наредба се изисква  

висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и с не 

по-малко от пет години учителски стаж (Наредба за статута ..., 2019). В 

цитираните текстове изискванията за образование за заемане на длъжността 

„директор“ са повишени, като е посочено само „магистър“. 

Утвърдените от министъра на културата в 2017 г. и валидни до момента 

изисквания в длъжностната характеристика за заемане на длъжността „директор“ 

на държавно училище по изкуствата и на държавно училище по културата са, 

както следва: 

„4.1. За училища по изкуствата с обучение по музикално-сценичните 

изкуства и изобразителното изкуство: област на висше образование: „Изкуства” 

или „Педагогически науки”; професионално направление: „Теория на 

изкуствата”, „Изобразително изкуство”, „Музикално или танцово изкуство”, 

„Театрално и филмово изкуство” или „Педагогика на обучението по …”; 

специалности – от посочените направления. 

4.2. За училища по изкуствата с обучение по аудио-визуалните изкуства и 

техники, производство на медийни продукти: област на висше образование: 

„Технически науки”, „Изкуства” или „Педагогически науки”; професионално 

направление: „Машинно инженерство”, „Химични технологии”, „Общо 

инженерство” или „Теория на изкуствата”, „Изобразително изкуство”,„Театрално 

и филмово изкуство”, или „Педагогика на обучението по …”; специалности – от 

посочените направления. 

4.3. За училища  по културата: област на висше образование: 

„Педагогически науки”, „Хуманитарни науки” или „Социални, стопански и 

правни науки”; професионално направление: „Теория и управление на 

образованието”, „Педагогика”, „Педагогика на обучението по…” или 

„Филология”, „История и археология”, „Философия”, „Религия и теология”, или 

„Социология, антропология и наука за културата”; специалности от посочените 

направления, владеене на чужд език.“ 
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Изискването за образование, свързано само със специализираната 

подготовка, е специфика, която отличава директорите на училищата по 

изкуствата от останалите училища, където изискването е за висше образование, 

но от всички области и по всички учебни предмети, които се изучават в 

училището.  

С учениците в училищата по изкуствата работят с изключително висок 

професионализъм по специализираните учебни дисциплини преподаватели, 

които също така се подбират на конкурсен принцип, като това е посочено в 

изискванията за заемане на длъжността. При проучване в 2019 г. беше 

констатирано, че в сравнително малка степен се провежда конкурс по смисъла на 

Кодекса на труда, а сложната, съществувала с година тристепенна конкурсна 

процедура – писмен изпит, устен и практически изпит, изнасяне на урок и 

събеседване, е заместена в 99 % от училищата по изкуствата от процедура по 

подбор по документи и събеседване. Свободните работни места се обявяват в 

Регионалните управления по образованието и в бюрата по труда, като там са 

поставени изискванията за висше образование със степен „бакалавър“ или 

„магистър“. От множеството кандидати за учители след процедура по допускане 

се канят на събеседване тези, които най-добре отговарят на изискванията за 

конкретното работно място, особено по специализираните и професионалните 

учебни предмети. 

Връзката с висшето образование е основополагаща при училищата по 

изкуствата и училищата по културата. В училищата по изкуствата и училищата 

по културата работят множество преподаватели, които работят на основен щат 

във висше училище. Така те предават на учениците своите значителни умения и 

научна подготовка. При провеждането на изпитите за проверка на 

възможностите при приема в училищата по изкуствата и училищата по 

културата, в много случаи представители на висши училища участват като 

членове на изпитните комисии, както и в разработването на изпитните 

материали. Представители на висшите училища също така вземат участие в 

изпитните комисии за провеждане на изпитите по теория и практика на 

професията. Значителна част от училищата по изкуствата и училищата по 

културата имат подписани споразумения с висши училища, които дават 

възможност учениците да бъдат информирани за възможностите за постъпване 

във висше училище, както и изпити, положени при завършването на съответното 

училище по изкуствата или по културата, да бъдат признати за приемен изпит за 

ВУЗ. Взаимодействието с висшите училища има своето място при 

продължаващата квалификация на учителите, които работят в училищата по 

изкуствата и училищата по културата.  Получаването на степен на 

професионална квалификация от учителите в училищата по изкуствата и 

училищата по културата се осъществява в Департаментите за квалификация във 

висшите училища. Те продължават да се обучават там също така под формата на 

специализация, а и за получаването на  научна и образователна степен „доктор“. 

Представители на висшите училища са членове на конкурсните комисии за 

заемане на длъжността „директор“ на училище по изкуствата и училище по 

културата. Те също така са членове на журитата на организираните национални и 

международни конкурси. 
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Развитието на българската култура е немислимо без висшите училища по 

изкуствата. Те не само подготвят бъдещите творци, които създават българско 

изкуство, но също така и млади хора, които ръководят културните институти и 

творческите индустрии, работят с младото поколение като педагози и предават 

своето майсторство в бъдещето. Целите и задачите на висшите училища по 

изкуствата като национални културни и специализирани образователни 

институции са свързани с кадровото обезпечаване на националните потребности 

от специалисти  и педагози с висше образование в областта на музикално-

сценичните изкуства, на театралното и филмовото изкуство, изобразителните 

изкуства и културното наследство, както и с усъвършенстване и повишаване на 

квалификацията и следдипломна специализация, развитие на научни изследвания 

по методика и теория на образованието във всички области на изкуствата. 

Висшите училища по изкуствата имат изграден авторитет у нас и извън страната, 

установени  творчески контакти със сродни висши училища в чужбина. 

Осъществяването на по-тясно сътрудничество и методическо 

взаимодействие и партньорство между средните и висшите училища по  

изкуствата е от съществено значение за разработване на иновативни проекти, 

учебни планове и програми за професионална подготовка в училищата по 

изкуствата и по културата, съобразени със съвременните добри образователни 

практики, развитието и тенденциите в съвременните изкуства и прилагането на 

интегриран подход, с цел постигане на плавен преход между средното и висшето 

образование и на синхрон, последователност и пълноценност в изграждането и 

надграждането на знанията, уменията и ключовите компетентности на учениците 

и студентите. Академичната автономия на висшите училища и методическата и 

финансова самостоятелност на средните училища по изкуствата разширяват 

възможностите за сключване на договори между тях за съвместна работа, както и 

за по-активното приобщаване на хабилитирани преподаватели в образователния 

процес на средните  училища за решаване на творчески и методически въпроси, 

свързани с професионалната подготовка на младите хора. 

Мотивацията, уменията и способностите на учителите, както и качествата 

на ръководствата на училищата са ключови фактори за постигането на високи 

учебни резултати. Усилията на преподавателските кадри следва да бъдат 

подкрепяни посредством постоянно професионално развитие съгласно 

Заключенията на Съвета относно ефективността и равнопоставеността в 

образованието и обучението (ОВ 298/3). 

Значим елемент от качественото образование е нивото на експертния 

капацитет, педагогическите качества и ефективността на преподавателския 

състав, както и управленският капацитет и мениджърски умения на 

ръководствата на учебните заведения. В средните и висшите училища по 

изкуствата преподават високо квалифицирани преподаватели, като голяма част 

от тях  имат голям педагогически опит и/или участват активно в духовния живот 

на страната.  

Професионалното развитие и кариерното израстване на преподавателите в 

областта на културата е израз на загриженост за качеството на образованието по 

изкуствата и културата. По този начин се създават условия за привличане и 

задържане на високо квалифицирани и мотивирани кадри,  доколкото се променя 

социално - икономическият статус на преподавателите и общественото им 
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признание в резултат на кариерно развитие. Важността на тези въпроси се отчита 

и в Заключенията на Съвета относно професионалното развитие на учителите и 

училищните ръководители (ОВ С 302/6). 

В настоящия момент професионална квалификация „учител” и учителска 

правоспособност се придобиват в университети и академии по изкуствата, 

едновременно с получаване на образователно-квалификационна степен 

бакалавър или магистър по изучаваната професия и специалност. Но висшите 

училища по изкуствата до момента нямаха право да присъждат  професионално - 

квалификационни степени на учителите (ПКС), а те се присъждаха само от 

департаментите за квалификация на учителите към университетите. В Закона за 

предучилищното и училищното образование сега се регламентира правото им да 

присъждат професионално-квалификационна степен, а и да провеждат 

квалификационни курсове за учители след включване в регистър, поддържан от 

Министерството на образованието и науката. Голяма част от преподавателите са 

получили своята квалификация преди много години и имат нужда от 

актуализиране на квалификацията, от обучение за използване на интерактивни 

методи и информационни и компютърни технологии. Повишаването на 

квалификацията на преподавателите и получаването на професионално-

квалификационни степени има роля в тяхното кариерно израстване, което има и 

своето финансово изражение при заплатите им. 

Кариерното израстване в средните училища по изкуствата е свързано с 

преминаване от позицията учител в старши и главен учител, с изискване за 

съответен стаж и образователна степен. Има възможности за стимулиране чрез 

диференцирано заплащане за постигнати резултати от труда. Но следва да се 

намерят най-подходящи критерии и форми за стимулиране от страна на 

директорите на тези, които са работили наистина най-добре и са проявили 

творчество и иновации. Необходимо е да има също така по-високи изисквания за 

заемане на длъжността „директор” в училищата по изкуствата и по културата – 

магистърска степен и подготовка в областта на мениджмънта. За съжаление до 

момента всички етапи на повишаване на заплатите на учителите вървят с един и 

същи процент за всички, независимо от техния принос. Единствено 

диференцираното заплащане за приноса от труда  веднъж годишно дава известна 

възможност за степенуване спрямо приноса през конкретната година, но самите 

учители и директори считат тази разлика за твърде малка и неотговаряща на 

значителните усилия, положени от наистина талантливите и способни учители – 

новатори. 

Продължава прилагането на конкурсно начало за подбор на кандидатите 

при осигурен равен достъп на всички желаещи да се явят на изпити за проверка 

на способностите. Но при намалелия брой на децата в България се чувства 

известен спад на броя на кандидатите за някои от училищата по изкуствата, като 

най-чувствително този проблем се отнася за малките селища. Някои родители 

желаят да насочат децата си  към професии, които им се струват по практични и 

са с по-добра реализация на пазара на труда в днешния технологичен свят. Част 

от тях решават  децата им да се занимават с изкуство, но  не да го избират за свое 

призвание и професия, а в сферата на любителското творчество. На изпитите се  

явяват кандидати, които са по-малко отпреди, но продължават да са високо 

мотивирани и подготвени.  
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Учениците се приемат в училищата по изкуствата и училищата по 

културата на конкурсен принцип – изпит за проверка на способностите на 

основание на Закона за предучилищното и училищното образование,  

специализирани наредби за прием и учебно-изпитни програми за изпитите за 

проверка на способностите, утвърдени от министъра на културата. Изпитите се 

провеждат във всяко училище, което е различно от  централизираната система на 

Министерството на образованието и науката. Това дава възможност в училищата 

да постъпят наистина мотивирани ученици с предпоставки за изява на дарбата и 

таланта. В ситуацията на съществуващата в страната демографска криза, 

интересът към училищата по изкуствата и училищата по културата продължава 

да бъде активен и да нараства, както и броят на учениците – към момента повече 

от 9 хиляди, с които работят около 1200 учители. Явлението, което се наблюдава, 

е, че кандидатстват сравнително по-малко кандидати отпреди, което намалява 

конкуренцията на входа, но тези, които кандидатстват и са приети, са високо 

подготвени и мотивирани, а неслучайно попаднали. Новост е приемът още от 

първи клас  и от пети  клас за голяма част от специалностите, както и обявен 

прием по специалности в повече от едно училище, което води до разширяване на 

обхвата. 

Разбира се, светът на училищата по изкуствата и училищата по културата 

не е свят без трудности и без предизвикателства. Съществуват понякога 

проблеми със случаи на лошо управление, попаднали не на своето място слаби 

ученици, единици преподаватели, които създават проблеми, пораждат 

недоволство у ученици и родители и рушат добрия имидж на училищата по 

изкуствата и училищата по културата. За съжаление има случаи, в които 

делегираният бюджет и принципът „Парите следват ученика“ се прилага твърде 

едностранчиво. Приемат се ученици с цел да има нужния брой в паралелката и 

групата, без да се преценяват сериозно качествата  им по време на изпита за 

проверка на способностите. Също така има отделни случаи, при които ученици 

не се наказват с преместване в друго училище въпреки извършените от тях 

нарушения, също с цел запазване на броя в паралелката и групата. Но в 

системата на училищата по изкуствата и училищата по културата това са 

единични случаи, които не могат да доведат  до спадане на качеството на 

обучение и до общата картина, която за съжаление се наблюдава в масовите 

училища в страната. 

Поради естеството на творческите професии, една малка част от 

завършилите се включват направо от ученическата скамейка на пазара на труда, 

като пряко прилагат наученото в училище. След своето дипломиране една 

значителна част от учениците от училищата по изкуствата и училищата по 

културата продължава своето образование във висши училища по изкуствата, 

друга в университети в страната и в чужбина. Значителна част от завършилите  и 

получили висше образование работят в културните институти. Има и работещи в 

сферата на културните индустрии и новите медии, в културния туризъм, в това 

число и като самонаети лица, които имат възможност да имат свой собствен 

бизнес и място на пазара на труда. Те се реализират като творци на художествени 

процес, имат значителни успехи и създават днешния ден на българската култура 

и прославят страната ни по света.                 
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ABSTRACT: This article examines the problems of academic mobility through the 

prism of Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 

Area (ESG). It also presents the experience of the University of Shumen to organize and 

optimize the quality of education by providing opportunities for academic mobility. 
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Статията е по Проект № РД-08-156/05.02.2020 г. на ШУ “Епископ Константин 

Преславски“,  Стимулиране на международна мобилност на студенти и докторанти 

от специалност „Социални дейности“ – етап втори, 2020 г. 

 

Още римският философ и писател Сенека описва ползите и благотворното 

влияние на пътуването като мнението му по въпроса днес откриваме в известния 

негов цитат „Пътуването и смяната на местата, влага нов заряд в ума“. В 

наши дни академичната мобилност е станала неизменна част от научния и 

академичен живот на студенти, докторанти и преподаватели във висшите 

училища по целия свят. От гледна точка на Сенека би могло да се възприеме като 

безспорна възможност за нови хоризонти, вдъхновения, опит, който би могъл да 

обогати и да отвори нови перспективи за този, който се възползва от 

възможностите на академичната мобилност. Особено значение и особен акцент 

се поставя върху нея с приемането на Болонската декларация и производните от 

нея процеси.  

Определението за мобилност в Речник на чуждите думи в българския език, 

а именно „качество на мобилен“, тоест „който е подвижен или може бързо да 

бъде преместен“ [5, с. 416], кореспондира с концепцията на футоролога Алфин 

Тофлър от неговата книга „Третата вълна“ за важността на това човекът от 

бъдещето да бъде гъвкав и адаптивен. 

Академичната мобилност от своя страна може да бъде описана като период 

на обучение/преподаване и/или изследване в друга страна, различна от страната 

на пребиваване. 
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Академичната мобилност към наши дни може да бъде разгледана през 

призмата не само на Болонския процес, но и на Стандарти и насоки за 

осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование 

(ESG). Приети през 2005 г. от министрите, отговарящи за образованието, и 

ревизирани през май 2015 е Ереван Стандарти и насоки за осигуряване на 

качеството в Европейското пространство за висше образование (ESG) поставят 

следните цели:  

„• Те поставят обща рамка на системите за осигуряване на качеството 

за учене и преподаване на европейско, национално и институционално равнище;  

• Те дават възможност за осигуряване и подобряване на качеството на 

висшето образование в Европейското пространство за висше образование;  

• Те подкрепят взаимното доверие, като така улесняват признаването и 

мобилността в рамките на и извън националните граници;  

• Те предоставят информация за осигуряването на качеството в 

EHEA“ [4, с. 6]. 

Така формулирани целите на тези стандарти дават възможност и поставят 

параметри, в които  институции от различно естество да могат да регламентират 

своята дейност, за да се допринесе за подобряване на качеството на висшето 

образование в Европа като цяло и неговото гарантиране. 

Тяхното имплементиране в системата на висшето образование в България 

може да бъде открито в Критерии за програмна акредитация на професионално 

направление/специалност от регулираните професии в съответствие с ESG- част 

1 (1–10) и по смисъла на чл.78, ал. 3 от ЗВО на Националната агенция по 

оценяване и акредитация. По конкретно внимание на академичната мобилност и 

ползите от нея както за преподаватели, така и за студенти, се обръща в Стандарт 

4 и Стандарт 5, а именно: 

4.1.3. В професионалното направление са утвърдени правила за 

академичното признаване на периоди на обучение и практика в чужбина, 

свързани с мобилността на студентите в рамките на договорни 

взаимоотношения с чуждестранни висши училища и европейските програми за 

образование, обучение, младеж и спорт; 

5.1.4. Съществува действаща система за насърчаване на академичната 

мобилност в рамките на европейските програми и двустранното 

сътрудничество. 

В контекста на задачите за осигуряване на качеството на обучението 

резултатът от мобилностите е свързан пряко с повишаване на мотивацията на 

студенти, докторанти и преподаватели за пълноценно участие в образователния 

процес, споделяне на добри практики, популяризиране на резултатите от 

учебната, научноизследователската и художественотворческата дейност. 

В крак с изискванията на времето и процесите за подобряване на 

качеството на обучението във висшите училища в европейски контекст 

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ е активен член на 

Програмата на Европейския съюз за реализация на студентска, преподавателска 

и непреподавателска мобилност – „Учене през целия живот” – секторна програма 

Еразъм+, която е насочена към повишаване качеството на висшето образование. 

Програмата спомага за изграждането на Европейското пространство за висше 

образование и насърчава иновативните процеси и трансфера на знания и 
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технологии във висшето образование. Във всяко основно структурно звено на 

Университета и във всяка катедра има координатор по програма Еразъм+, който 

осъществява връзката между Центъра за международно сътрудничество и 

преподавателския състав и студентите, популяризира програмата, подпомага 

студентите и докторантите при подготовката на обучителните програми, проучва 

нагласите и желанията на студентите и докторантите за участие в мобилности и 

за добавяне на нови възможности за мобилност. 

Институцията има разнообразни вътрешни и международни договори и 

проекти, съдържащи клаузи и предполагащи условия за академичен обмен и 

научно сътрудничество. 

В контекста на предоставянето на по-широки възможности за 

професионална реализация и повишаването на професионалната компетентност 

чрез запознаване с добри образователни практики, реализирани от други висши 

училища в страната и чужбина,  Шуменският университет създава условия за 

осъществяване вътрешна, междуинституционална и международна мобилност 

при действаща система за натрупване и трансфер на кредити.  

В Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ са 

създадени условия за осъществяване на международна академична мобилност на 

студенти, докторанти и преподавателски състав.  Съществуват  и практики за 

признаване, в съответствие с принципите на Лисабонската конвенция, на 

квалификациите, отнасящи се до висшето образование. 

Редът и организацията на процедурата по признаване на висше 

образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 

се регламентират от Правилника за признаване на висше образование и 

завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Работи се в 

сътрудничество с мрежата от Национални информационни центрове за 

академично признаване и мобилност ENIC-NARIC. Разработена и утвърдена е и 

нормативна база, изградена е административна система и са утвърдени правила 

за академичното признаване на периоди на обучение и практика в чужбина, 

свързани с мобилността на студентите в рамките на договорни взаимоотношения 

с чуждестранни висши училища и европейските програми за образование, 

обучение, младеж и спорт. 

До 2017 г. вътрешната нормативна база на Шуменския университет за 

академичното признаване на периоди на обучение и практика в чужбина 

включваше: Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение 

в ШУ, Правилник за признаване на висше образование и завършени периоди на 

обучение в чуждестранни висши училища (2012, последна актуализация 2017); 

Система за натрупване и трансфер на кредити (2008); Инструкция за 

прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити (2012); 

Инструкция за признаване и трансфер на кредити от други висши училища или 

специалности (2013). 

За оптимизиране на разнопосочните дейности, свързани с прилагането на 

системата за трансфер на кредити, за конкретизиране и прецизиране на 

отделните процедури през 2017 г. беше разработен и приет от академичния съвет 

Правилник за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в 

ШУ. В него са разписани подробно процедурите, свързани с натрупването и 

трансфера на кредити при обучение в други висши училища в страната и 
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чужбина. Разписани са административните структури, реализиращи дейностите 

по признаване и трансфер на кредити, както и свързаните с тях отговорности.  

При актуализирането на Стандарта за обучение на докторанти в 

Шуменския университет през 2016 г. към методическия стандарт за разработване 

на Общ учебен план на докторска програма беше добавен текст, в който изрично 

се посочва: 

„Забележка 1: (…) 

Забележка 2: Изучаването на чужд език е задължително, освен в 

случаите на добро владеене на чуждата езикова система, доказано със 

съответния документ.  

Забележка 3: Като избираема дисциплина се признават всички курсове от 

съответното направление, слушани в програмите за международен и 

междууниверситетски обмен. 

Забележка 4: Като факултативна дисциплина се признават курсове от 

други направления, изслушани в рамките на междууниверситетска и 

вътрешноуниверситетска мобилност”.  

Всички дисциплини в научната област на направлението, които студентите 

слушат в рамките на своята мобилност, се приравняват към сходни 

задължителни дисциплини от учебния план или се признават на студента като 

избираеми дисциплини. Дисциплините с тематика, която излиза извън рамките 

на професионалното направление, се признават като факултативни. Всички тези 

дисциплини се вписват в дипломата на студента (Глава 3, чл.29 от Правилника за 

натрупване и трансфер на кредити). 

Изградена е действаща система за оперативно координиране, контрол и 

ръководство на студентската мобилност в Шуменския университет. 

На университетско равнище с проблемите на студентската мобилност се 

занимава Центърът за международно сътрудничество, който е на пряко 

подчинение на зам.-ректора по международната дейност, който е и 

институционален Еразъм+ координатор. Информационното осигуряване на 

участието в програма Еразъм + се осъществява чрез поддържане на актуална 

информация на страницата на Програмата в сайта на Програмата - 

http://erasmus.shu.bg/. Перманентно се актуализира информацията относно: 

действащите договори за партньорство, кодовете за мобилност по всеки договор, 

електронните адреси на координаторите в основните структурни звена и 

катедрите; образци на документи за кандидатстване, инструкции за 

процедурните стъпки, които трябва да се предприемат от всеки кандидат, 

информация за предстоящи сесии и резултати от подбора и др.  

Минимум 2 пъти в годината на ниво университет се организират дни на 

програма Еразъм+. От 2017 г. се организират седмици на Програмата, като всеки 

ден е отреден за популяризирането й сред студентите и преподавателите от 

отделните основни структурни звена. На ниво катедри също се провеждат 

информационни срещи на студентите с участници в студентска мобилност.  

Програма Еразъм+ се популяризира и чрез медийното отразяване на 

нейните предимства. Координаторите на Програмата и еразъм студенти имат 

редица участия в предавания на Телевизия Шумен и шуменската редакция на 

БНР. Препратка към Програмата има на интернет страниците на Центъра за 

http://erasmus.shu.bg/
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кариерно развитие (http://career.shu.bg/ ) и на студентското академично издание 

Академос (http://www.academosbg.com/). 

За стимулиране на участието на студентите, докторантите и 

преподавателите в международна мобилност по програма Еразъм+, както и за по-

добро координиране на мобилността и улесняване на цялостната процедура по 

Програмата се поддържа мрежа от Еразъм+ координатори на ниво университет, 

на ниво основно структурно звено и на ниво катедри, които консултират 

студентите и докторантите при избора на приемаща институция и изучавани 

дисциплини, както и при оформянето на документацията за участие и отчитане 

на мобилността. Техните правомощия и отговорности са разписани в 

Институционалната програма за действие по програма Еразъм+ и в Правилника 

за прилагане на системата за натрупване и трансфер на кредити в Шуменския 

университет.  

С решение на академичния съвет през май 2020 г. е актуализирана 

Институционалната програма за действие по програма Еразъм+. Прецизирани са 

редица формулировки, свързани организацията, администрирането на 

дейностите, правилата за подбор на обучаеми, преподаватели и административен 

състав. Добавена е информация за общите и специфичните цели на Програмата, 

уточнени са ключовите дейности от специален интерес за Шуменския 

университет. Уточнени са задачите и отговорностите на Шуменския университет 

като изпращаща и приемаща институция и са прецизирани задачите и 

отговорностите на Центъра за международно сътрудничество, институционалния 

Еразъм+ координатор, координаторите в основните структурни звена и 

катедрите. Подробно са разписани процедурите и ангажиментите, свързани със: 

сключването на договор за партньорство; кандидатстване, подбор, реализация и 

отчитане на мобилностите. Откроени са специфичните изисквания към 

участниците в мобилността. Като приложение към документа са добавени 

актуализираните Критерии за подбор на преподавателите за участие в мобилност 

с цел преподаване и Критериите за подбор на преподавателски и 

административен състав за участие в мобилност с цел обучение. Актуалният 

вариант на документа значително допълва и прецизира информацията, 

предоставяна на потенциалните кандидати за участие в мобилност, подпомага 

планирането и подготовката за участие и е допълнителен мотивиращ фактор при 

вземането на окончателно решение. В синхрон със Стандарти и насоки за 

осигуряване на качеството в Европейското пространство за висше образование 

(ESG), Институционалната програма за действие по програма Еразъм+  на 

Шуменския университет определя приоритетните цели на студентската 

академична мобилност: 

„Мобилностите на студентите, подкрепяни в рамките на К1, имат за цел 

да генерират следните резултати:  

 повишена ефективност на ученето;  

 повишена пригодност за заетост и подобрени перспективи за 

професионална реализация;  

 повишено чувство за инициативност и предприемачество;  

 повишена увереност в собствените възможности и самочувствие; 

 усъвършенствани чуждоезикови компетентности; 

http://career.shu.bg/
http://www.academosbg.com/
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 повишена междукултурна осведоменост; 

 по-активно участие в обществото; 

 повишена осведоменост за европейския проект и ценностите на ЕС; 

 повишена мотивация за участие в бъдещо (формално/неформално) 

образование и обучение след изтичането на периода на мобилност в чужбина“ 

[2, с.10]. 

Към всяко основно структурно звено на Шуменския университет работят 

комисии за признаване и трансфер на кредити, които разглеждат студентски 

молби за признаване на натрупаните кредити в хода на обучение в чуждестранни 

висш училища. Дейността на тези комисии се координира от зам.-ректора по 

учебна дейност и образователни политики и от зам.-деканите по учебна дейност. 

В дейността си те се ръководят от посочените по-горе регулативни документи.  

Академичните ръководства на Университета и на основните структурни 

звена полагат непрекъснати усилия за разширяване на възможностите за 

международен обмен и на неговата ефективност чрез обогатяване на формите за 

международно сътрудничество в сферата на науката и образованието.  

Шуменският университет е част от авторитетни международни 

образователни и изследователски мрежи. От 04.07.2003 г. Университетът е член 

на Европейската асоциация на университетите (EUA) и на Асоциацията на 

балканските университети (BUA). През месец юни 2016 г. Университетът беше 

приет и в Асоциацията на Евразийските университети. През 2017 г. след 

подписване на рамков договор с Държавния институт за руски език „А. С. 

Пушкин“, Шуменският университет стана част от партньорската мрежа на 

Института, включваща 114 институции от над 50 страни. В рамките на договора 

е подписано и споразумение за обмен на студенти с цел обучение и практика.  

Университетът поддържа добри международни взаимоотношения с 

чуждестранни образователни институции, развивани в рамките на програма 

Еразъм+, в контекста на разработване на международни проекти или в рамките 

на двустранно сътрудничество. 

Към момента Шуменският университет има сключени 65 действащи 

договора с университети от 17 страни за мобилност с цел обучение на 

студенти и докторанти и мобилност с цел преподаване и обучение на 

преподавателския и административния състав. С някои от страните като 

Германия, Естония, Полша, Словакия, Чехия, Холандия и Турция Шуменският 

университет има утвърдени партньорски отношения от стартирането на 

програмата Еразъм през 2002 г. Актуализирани са кодовете за мобилност по 

редица от действащите договори, като е подобрен балансът по области на 

знанието, което допринася за включването на повече студенти от различни 

професионални направления в международен обмен.  

Увеличен е броят на междуинституционалните договори в сферата на 

образованието и обмена на научноизследователски екипи и студенти. Към 

момента академичната общност на Шуменския университет има възможност да 

осъществява международна научноизследователска и художественотворческа 

дейност по над 77 действащи договора. Шуменският университет работи активно 

с Германската служба за академичен обмен (DАAD) и българо-американската 

комисия за образователен обмен „Фулбрайт“.  
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Предприетите мерки и действия от страна на  Шуменския университет за 

стимулирането на преподавателите и студентите за участие в мобилност и 

изградената действаща мрежа от Еразъм координатори доведоха до увеличаване 

на броя на академичните мобилности през последните години в различните 

професионални направления, представени в Университета. 

Реализирането на академична мобилност спомага за разширяване на 

възможностите за творческо сътрудничество, за включването на представителите 

на академичната общност на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“ в международни изследователски и творчески структури, за 

изграждане у студентите и докторантите на професионално самочувствие, 

мотивация за по-нататъшно развитие, умение за самопрезентация, за планиране и 

организиране на творчески изяви. Участието на студентите в мобилност с цел 

практика осигурява условия за професионалното им изграждане чрез 

включването им в реална работна среда, за подобряване на тяхната адаптивност 

към изискванията на пазара на труда, както и за проучване на съответствието на 

обучението в Шуменския университет на тези изисквания с цел съгласуването на 

учебните програми с тях. 

Резултатът от мобилностите е благоприятен за интернационализацията на 

учебния процес като цяло, както и за създаване на условия за сравнимост на 

образователните модели, за заимстване на добри практики в обучението, за 

реализиране на студентски стажове в реална работна среда като фактор за бързо 

адаптиране на бъдещите специалисти към специфичните условия на труд в 

различни професионални области. 
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ЕДНА ЛИЧНА ИКОНА „СВ. СТИЛИЯН ДЕТЕПАЗИТЕЛ“ НА 

ЕКАТЕРИНА Т. ИКОНОМОВА 

 

Ростислава Г. Тодорова-Енчева 

 

A PRIVATE ICON “ST. STYLIANOS THE PROTECTOR OF 

CHILDREN” OF EKATERINA T. IKONOMOVA  

 

Rostislava G. Todorova-Encheva 

 
ABSTRACT: Present paper aims to present an icon "St. Stylianos the Protector of 

Children” from the collection of the Regional Historic Museum in Shumen. The icon is painted 

by the iconographer Nikola Vasilev from Shumen. It is signed on the back with a handwritten 

inscription with the name of Ekaterina T. Ikonomova. Based on the analysis of the biographical 

data about Todor Ikonomov's wife, a hypothesis is formulated that the icon in question was a 

personal property of Ekaterina T. Ikonomova and was signed by herself. In addition, the paper 

uses this occasion to promote the personality of Ekaterina Pashmakova (T. Ikonomovа) and to 

amplify the list of described icons by the important icon painter Nikola Vasilev from Shumen.  

 

KEYWORDS: icon, St. Stylianos the Protector of Children, Nikola Vasilev, Todor 

Ikonomov, Ekaterina T. Ikonomova, signature   

 

Изследването е финансирано по проект № РД-21-187/05.05.2020 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

Иконите изпълняват както литургична, така и персонална религиозна 

функция, служейки като молитвен посредник на вярващите християни в 

пространството на православния храм и на дома на православното семейство. 

Семейният иконостас е задължителен елемент от подредбата на семейното 

жилище на българското семейство векове наред, като в него присъстват освен 

изображенията на Господ Иисус Христос и Пресвета Богородица, и такива на 

именни светии, на светци – покровители на семейството и децата, на занаятите и 

другите трудове.  

Всички възрожденски иконописци са изработвали както църковни, така и 

персонални икони за домашна употреба, създадени според личните нужди на 

поръчителя. Най-известният шуменски зограф Никола Василев [1:227–230] не 

прави изключение в това отношение, като една част от богатото му 

художествено наследство е съставена именно от икони с частен характер. Целта 

на настоящото изследване е да опише и анализира една негова икона на св. 

Стилиян Детепазител (Фиг. 1), която носи на гърба си ръкописен надпис 

„Екатерина Т. Икономова“ (Фиг. 2).41 Получените данни сочат, че може да се 

                                                           
41 Изследването на иконата щеше да бъде невъзможно без съгласието и помощта, 
оказана ми от колегията на РИМ – Шумен. Дълбоки благодарности изказвам на г-н 
Даниел Руменов – Директор на РИМ – Шумен, г-жа Марияна Стефанова – Главен уредник 
в отдел „Фондове“ и г-н Димитър Стойков – Главен уредник в отдел „История на 
българския народ XV-XIX в.“. 
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предположи с голяма степен на сигурност, че иконата е била лично притежание 

на съпругата на известния общественик Тодор Икономов и е била поръчана на 

Никола Василев за домашния иконостас на семейство Икономови.     

 

 
Фиг. 1. „Св. Стилиян Детепазител“, 20.5 х 29 см., Никола Василев, втор. пол. на 

XIX в., РИМ – Шумен, инв. № 123, (Photo credit РИМ – Шумен)  

 

Иконата (Фиг. 1) е малка по размери, очевидно създадена като частна 

поръчка за домашен иконостас. За съжаление, не е датирана и подписана, а в 

записката в инвентарната книга на РИМ – Шумен, липсват данни за произхода й 

и годината на придобиване, отбелязано е само наличието на надпис на гърба й и 

фактът, че е реставрирана през 1992 г. Описана е като дело на шуменския зограф 

Никола Василев, вероятно по морфологични признаци и прилики със стила на 

зографа, както и заради сравнението й с други две икони на св. Стилиян от 

богата колекция на шуменския музей (Инв. № 101, 102) [2]. Най-силен аргумент 

в полза на авторството на Никола Василев е еднаквият почерк в надписите на 

трите икони, приликите в начина на очертаване на ореола на светията и 

трактовката на одеждите му. 

Св. преп. Стилиян Пафлагонийски, наричан Детепазител, е роден ок. 400–

500 г.сл.Р.Хр. в Пафлагония, Мала Азия, на южния бряг на Черно море. Светецът 

се прочул още приживе с голямото си чудотворство и със способността си да 

лекува болни деца. Житието му е изпълнено с разкази за майки, донесли сакатите 
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си и болни деца, за да получат Божията благодат и изцеление чрез молитвите на 

св. Стилиян. Поради тази причина, светията се изобразява с повито дете в ръка, а 

Православната църква чества паметта му на 26 ноември [3:63]. Заради естеството 

на отношението към св. Стилиян Детепазител неговите икони имат особено 

място в домашния иконостас, като са най-силно почитани от майките, които 

молят светията за здравето и благополучието на своите деца. Затова и никак не е 

чудно, че на гърба на разглежданата тук икона намираме написано името на 

Екатерина Т. Икономова (Фиг. 2) – съпруга на Тодор Икономов и майка на трите 

му деца. 

  

 
Фиг. 2. „Св. Стилиян Детепазител“, гръб, детайл, 20.5 х 29 см., Никола Василев, 

втор. пол. на XIX в., РИМ – Шумен, инв. № 123, (Photo credit авторът) 

 

За разлика от личността на съпруга й Тодор Поппетров Икономов, за който 

се знае много, благодарение на неговата обществена и просветна дейност [4; 5], а 

и на трагичната му съдба [6; 7], за Екатерина Тодор-Икономова не е известно 

почти нищо, както често се е случвало в онези времена. Най-подробни са 

спомените на шуменката Райна Киркова, записани от Георги Джумалиев [8:105–

111], от които научаваме, че Екатерина Иванова Пашмакова е родена през 1842 г. 

в Шумен като четвъртото от петте деца на Иван Гълъшев (Пашмаков) и Иванка 

Керацова [8:107]. Според думите й:  

„Леля ми Екатерина се е омъжила за шуменския учител Тодор Икономов. 

Отначало са живеели в бащината ми къща, а после Тодор Икономов купил 

голямата къща, която е до реката (ул. „Раковска”, на левия бряг за входа и 

имаше широк дървен мост). Тя е била къща на богати турци, които се изселили. 

Тодор Икономов я поправи и уреди двора й. Леля ми Екатерина е била омъжена 

за чорбаджи Кьор Димчо. Тя е била красива и добра жена, но не се имала със 

съпруга си, който я мразел. Оженила се за него по настояване на свекърва си и 

без нейно съгласие дядо ми я оженил. При някакъв скандал между Кьор Димчо и 

Тодор Икономов, понеже последният поздравявал жена му, Кьор Димчо изпъдил 

жена си и се оженил за слугинята си Гана. Екатерина се омъжила за Тодор 

Икономов“ [8:106–107]. 

Един недатиран неин портрет (Фиг. 3), запазен в сбирката „Портрети и 

снимки“ на Българския исторически архив (БИА) на НБКМ, дело вероятно 



785 

 

Никола Ст. Хитров [9] – брат на известния фотограф Тома Ст. Хитров [10], ни 

показва нейния лик и доказва правотата на описанието, дадено от Райна Киркова. 

 

 
Фиг. 3. Екатерина Тодорова Икономова, бюст, в цивилно облекло, оригинал, 

11/6,5 см., недатиран, фотограф Н. С. Хитров (?), НБКМ-БИА (С 3638), (Photo 

credit НБКМ-БИА) 

 

Спомените на Иванка Пашмакова, омъжена за най-малкия брат на 

Екатерина - Пантелей Пашмаков, допълват описанието на заможното семейство 

на Иван Гълъшев (или Гълъщев, както го нарича снаха му). Не само занаятът на 

Пашмаков бил печеливш, но и синовете му видимо го наследили благополучно, а 

съпругата на Пашмаков Иванка Керацова също произхождала от богат род. 

[8:48–50] И така, единствена дъщеря в заможно семейство, което притежавало 

две къщи и лозя, и в което мъжете се прехранвали успешно с наследствен 

обущарски занаят, Екатерина Пашмакова се жени първо за чорбаджи Димчо, 

наричан с прозвището Кьор Димчо.  

Той всъщност е третият и най-малък син на чорбаджи хаджи Стоян 

Ганушев – Димчо Стоянов, който от втория си брак с бившата си слугиня Гана 

имал двама синове Божан и Танчо (Танко). Семейството на Димчо Стоянов 

живеело заедно със семейството на по-големия му брат Андрей Стоянов в къща 

до реката на „горната“ черква (храмът „Св. Възнесение“) [8:145]. Личността на 

първия съпруг на Екатерина видимо е противоречива, защото според спомените 

на Христо Попов, чорбаджи Кьор Димчо бил настроен против Панайот Волов и 
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заедно с други първенци смятал, че Волов „разнемирява“ народа [8:138]. Според 

спомените на Велико Кърджиев, някои шуменци смятали чорбаджи Кьор Димчо 

и за предател на член на революционния комитет в града [8:142]. Описвайки 

един протест на шуменските еснафи срещу манипулирания избор на членове на 

църковно-гражданската община, проведен на 7 декември 1869 г., Георги 

Джумалиев представя Димчо Стоянов (1818–1887 г.) като едър поземлен 

собственик и търговец житар, доверен човек на турската власт и член на турския 

административен съвет. От 1860 г. чорбаджията взимал дейно участие в управата 

на църковно-гражданската община, но бил дълбоко ненавиждан от 

интелигенцията и еснафите, които му лепнали прякора „Кьор Димчо“ [16:183]. 

Въпросният скандал между чорбаджи Кьор Димчо с Тодор Икономов, 

който станал повод за развода на първия с Екатерина, се е случил в периода 

1866–1869 г., докато Икономов работи като учител в Шумен [5:26-39]. Това 

събитие оставя трайна следа в градската история, защото предизвиква 

обществено недоволство не само към Димчо Стоянов, но и към свещеника, който 

извършил развода – поп Васил. Това провинение на попа е толкова голямо, че е 

споменато и като един от доводите срещу участието му в управата на църковно-

гражданската община. Според описанието на Джумалиев, поп Васил Михалев 

(1813–1889 г.) през 60-те години на века бил представител на градското 

духовенство в управата на града и в качеството си на такъв разтрогнал брака на 

чорбаджи Димчо с Екатерина Ив. Пашмакова, омъжена по-късно за Тодор 

Икономов. Общественото мнение, което било изцяло на страната на невинната 

съпруга, обвинило поп Васил в неспазване на църковните канони заради 

чорбаджийското всевластие [16:183]. 

От последвалия брак на Екатерина Пашмакова с Тодор Икономов се 

раждат три деца – Коста, Величка и Иван [8:107]. Първородният син Коста е 

много привързан към баща си, както и той към него [6:571]. Един семеен портрет 

от времето преди да се роди Иван показва семейството в някоя от малкото му 

хубави години в София, докато Икономов е добре политически поставен (Фиг. 

4). Сравнението на този семеен портрет със самостоятелния портрет на 

Екатерина Икономова (Фиг. 3) показва толкова прилики в прическата, детайлите 

на облеклото и украшенията на ушите и врата й, че почти без никакво съмнение 

можем да предположим, че двете фотографии са направени в един и същи ден, 

при едно и също посещение във фотографското ателие на Хитрови в София. 

Низвергването на Икономов и прибирането му от София в Шумен бележи 

последния етап от неговия живот, който представлява най-трудният период за 

него и семейството му. Според свидетелството на И. Р. Блъсков, Тодор 

Икономов се завръща от София също толкова беден и с дългове, колкото си е бил 

винаги. Освен къщата в Шумен, той притежавал двеста овце в провадийските 

села и една воденица, които обаче продал, за да печата и препечатва учебници и 

брошури, опитвайки се да си вади хляба по начина, по който го е правил и преди 

Освобождението [7:202–207]. Опитът му да се прехранва чрез собствено 

книжарско дюкянче на шуменската чаршия „Араста“, се оказал напълно 

неуспешен, защото училищният съвет не одобрил издадените от него учебници, с 

изключение само на една читанка, и това предопределило фалита му [6:564–568].  
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Фиг. 4. Екатерина Тодорова Икономова, цял ръст, в цивилно облекло, заедно с 

мъжа си Тодор Поппетров Икономов и децата си, оригинал, 16/11,5 см., 

недатиран, фотограф Н. С. Хитров (?), НБКМ-БИА (С II 4206), (Photo credit 

НБКМ-БИА) 

 

През 1890 г., отчаян от всички неуспехи и разочарован от живота, на 54-

годишна възраст, Т. Икономов направил неуспешен опит за самоубийство, 

прострелвайки се в гърдите с пушка [7:204–205]. Нараняванията му зарастват за 

месец, но се появява умопомрачение, което го убива след малко повече от две 

години [6:570]. Лошото му състояние пет месеца преди смъртта му е 

засвидетелствано в едно писмо на Васил Друмев до митрополит Константин от 

24 юни 1892 г., в което се описва как Икономов е дошъл в Търново със сина си 

Коста за лечение. Коста съобщава на Друмев, че през предходните два месеца 

баща му напълно се е умопобъркал, а поставената му диагноза била 

„прогресивен паралич на мозъка“ [11:573–574]. 

На фона на всичко това, нелекият живот на Екатерина Т. Икономова като 

съпруга на Тодор Икономов е засвидетелстван съвсем накратко от Илия Р. 
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Блъсков, докато описва състоянието на Икономов след края на интернирането му 

в Търново [5:304–344]. Блъсков е записал следните нейни думи: 

„ - Моя мъж здрав-болен лежи, но тъй ако иди, той ще наистина болен да 

легне, говореше жена му. И Икономов ще се пообърне от леглото си, ще ме 

погледне, ще изпухти, ще изохка няколко пъти, и пак ще си покрие лицето. 

- Три дни, вярваш ли, говореше ми госпожата му шепнишката, три дни 

хляб не е ял, само лежи и пухти, че покрай него и ние, кога ядем, кога не; и ние 

ще станем от здрави болни. 

- А защо не го принуждавате да си похапва? 

- С какво? Питаш ли ме… 

Стеснявам се по-нататък да пиша това, което, може би, ще се види 

невероятно, или преувеличено на читателя“ [6:569]. 

Предаването на този кратък разговор е осигурило оставането на 

съпружеския подвиг на Екатерина Т. Икономова в аналите на историята. 

Съпровождала и подкрепяла съпруга си в неговите идеи, въжделения и борби, в 

малкото му добри и в преобладаващия брой лоши години, тази вярна жена 

успява да отгледа трите им деца.  

Най-големият син на Икономови – Коста, става лекар, както свидетелства 

подписът му върху издадените от него през 1897 г. мемоари на баща му [5]. А 

според свидетелствата на Райна Киркова той е работил като лекар в Тутракан и с 

жена му Калиопа са имали три деца Петър, Атанас и Димитър [8:107]. Детският 

образ на Коста е запазен заедно с този на сестра му Величка в семейния портрет 

от ателието на Хитрови (Фиг. 4). За нейните ранни години се знае малко, но че 

Величка Т. Икономова е работила като учителка в Шумен в първите години след 

Освобождението, разбираме от описанието на една нейна фотография с 

ученичките й, запазена в сбирката „Портрети и снимки“ на Българския 

исторически архив (БИА) на НБКМ, дело на Фр. Бауер Русе – Шумен, което 

гласи:  

„2915. Снимка на ученички в Шумен в първите години след 

Освобождението, с учителките си: Величка Т. Икономова и др.; оригинал, 

10/16,5 см.; фотогр. Фр. Бауер – Русе И Шумен (С II 4952) [12:493].  

Величка се омъжва за ген. Симеон Янков Янков, с когото имат двама сина 

– д-р Петър Янков [8:107] и Тодор [12:331], а една фотография на семейство 

Янкови (Фиг. 5), запазена в сбирката „Портрети и снимки“ на Българския 

исторически архив (БИА) на НБКМ, показва как са изглеждали ок. 1900 г. не 

само ген. Симеон Янков, съпругата му Величка Т. Икономова-Янкова, синовете 

им Петър и Тодор, но и самата Екатерина Т. Икономова, държаща на ръце най-

малкия си внук. 

За най-малкия син на Тодор и Екатерина Икономови – Иван, се знае, че е 

работил като пълномощен министър и че е имал син Тодор [8:107]. Данните на 

Райна Киркова за Иван Икономов се потвърждават и от спомените на дипломата 

Петър Нейков. Иван Икономов е управлявал Българското консулство в Скопие 

[13:136] в периода 1908–1910 [14:114] и е бил генерален консул на България в 

Тирана през 1924 г., а през 1925 г. е бил назначен за управляващ българската 

легация там [14:44]. Следвайки примера на брат си Коста, през 1921 г. Иван 

Тодоров Икономов също издава книга за дейността на баща си в служението му 

на българския народ [15]. 
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Фиг. 5. Екатерина Тодорова Икономова, цял ръст, в цивилно облекло, 

заедно с дъщеря си Величка Тодорова Икономова-Янкова, зет си ген. Симеон 

Янков Янков и децата им Тодор и Петър, оригинал, 21,5/13 см., от ок. 1900 г., 

фотографи Бр. Сотирови - Ловеч (?), НБКМ-БИА (С V 1115), (Photo credit 

НБКМ-БИА) 

 

Векове наред основната функция на българката се свежда до това да ражда 

деца, да се грижи за дома и семейството си, както и да съхранява езика, вярата и 

традициите – безспорно важна роля за формирането и запазването на 

българската нация в условията на османското владичество. За щастие, 

непосредствено след Кримската война, обществените нагласи започват да се 

променят и „женският въпрос“ става актуална тема в цялата й сложност и 

многоплановост [17:14–15]. Въпреки тези промени в българското общество, по 

онова време все още не може да се говори за равнопоставеност между половете, 

а частният случай с личността на Екатерина Икономова е само едно от 

доказателствата в тази насока. Родена в заможно семейство, със сигурност 
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образована, красива и добра по характер, тази българска жена остава в историята 

само чрез съдбите на съпрузите си.  

Изложените дотук данни успяват да опишат личността й само в общи 

линии и то по един съвсем случаен повод – надписа на гърба на една икона. 

Работата по сглобяването на пъзела от откъслечни данни за дейността на 

шуменския зограф Никола Василев доведе до намирането на негови 

собственоръчни бележки върху гърбовете на някои от иконите, които е рисувал. 

Данните за тези надписи ще бъдат публикувани отделно, но търсенето на 

паралели доведе до изследването на гърбовете на всички икони от музейната 

сбирка на РИМ – Шумен, което извади на бял свят и скромния надпис 

„Екатерина Т. Икономова“ (Фиг. 2) на гърба на иконата на св. Стилиян (Фиг. 1), 

за който стана дума в началото. Окръгленият почерк, с украсени букви със 

старателно изписани удебеления, без съмнение е женски. Към настоящия момент 

не разполагаме с категорични доказателства, че това е почеркът на Екатерина 

Икономова, но едно последващо търсене и сравнение с нейна кореспонденция с 

най-голяма вероятност ще докаже правилността на това предположение.  

Целта на настоящото изследване на пръв поглед изглежда размита, но 

всъщност вади от сенките образа и личността на една млада жена, омъжена 

против волята й за богат съпруг, по-възрастен от нея с цели двадесет и четири 

години, който при това видимо обичал друга. Екатерина остава в аналите на 

историята със скандалния си развод, но и с любовта си към трагичната фигура на 

втория си съпруг. Всъщност личният й подпис върху гърба на скромната малка 

икона с лика на светията, най-почитан от майките, е тази следа, която стана 

повод за публикуването на нейния лик и за беглото представяне на нейния личен 

подвиг на съпруга и майка.  
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TRANSFERRING OF IMAGES ON CERAMIC SURFACES  

 

Rumen Kr. Bogdanov 

 

 
ABSTRACT: Current paper presents in brief the huge potential of screen printing as one 

of the most popular methods for ceramic objects decoration. It describes some effective 

methods for transferring of hand and digital images onto a ceramic surface. In addition, 

present text describes the basic principles of direct and indirect screen printing of images, as 

well as the work with ceramic ink and ceramic and glass paints. 
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Стремежът към красота и естетика винаги е съпътствал живота на човека. 

Виждаме го в архитектурата, дизайна, предметите, на чиито декорации се 

възхищаваме от векове до наши дни. За осъществяването на това са необходими 

познания и умения, които с развитиeто на технологиите са се усъвършенствали 

във времето и предметите освен функция, все по-лесно и бързо получават и 

своята външна украса.  

Тук ще разгледаме един от най-популярните методи за декорация на 

предмети от керамика – ситопечата, който би могъл да бъде приложен и в 

обучението по керамика. Многообразието от техники за украса на изделията с 

глазури, емайл, създава възможност за богати цветови гами и ефекти в 

керамичното производство [Балкански, Д.:49]. Съществуват релефни и плоски 

декори. В основата си керамиката е ръчен труд и много от декорациите се 

рисуват. Поради сложността и спецификата си някои изображения е по-добре да 

бъдат предварително подготвени и трансферирани върху керамичното изделие 

(форма).   

С развитие на технологиите са открити методи за бързо и качествено 

прехвърляне на изображения върху керамични повъръхности. Наред със 

съвременните принтери, работещи с керамични бои, ситопечатът си остава 

незаменим за прехвърляне на изображение. Патентован като техника през 1907 г. 

от англичанина Самюел Саймън, този вид печат се осъществява чрез 

преминаване на мастило през специална финна мрежа (сито). Ситото се опъва 

върху дървена или метална рамка и се залива със светлочувствителна емулсия. 

След изсушаване върху емулсията се поставя прозрачен филм (диапозитив), от 

който ще се копира образът. Проектите могат да бъдат нарисувани на ръка или 

компютърно генерирани чрез графични редактори като Photoshop, CorelDrаw и 

други. Филмът се притиска със стъкло и се експонира (засветява) с 

ултравиолетова светлина. Проявяването на образа се извършва със силна струя 
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вода, като от емулсията се отмиват незасветнатите зони на изображението. Там, 

където светлината е въздействала, емулсията се полимеризира и става 

неразтворима с вода. След изсушаване ситото е готово за печат. Печатането се 

извършва, като върху ситото се постави мастило, което с помощта на твърда 

гумена лента (ракел), преминава през отворите на ситото и остава на печатаемата 

повърхност.  

Съществува директен и индиректен ситопечат. Директният се прилага при 

печатането върху бисквитирани повърхности, като фаянсови и теракотни плочки 

и други. Индиректният печат представлява печат на копирки – декали. Те могат 

да се използват при украса на по-сложни, обемни форми. Изображението се 

отпечатва по метода на ситопечата върху специална желатинова трасферна 

хартия и се пренася върху глазирана и изпечена керамична повърхност, 

посредством вода или топлина. Освен готовите бои, произвеждани от фирми 

като “Johnson Mattе”, “Hereos” и други, художникът декоратор може да си 

направи сам керамично мастило като смеси надглазурен керамичен пигмент с 

medium, който се прави чрез изпаряване на терпентин на водна баня. С него 

могат да се смесват керамични и стъкларски пигменти.  

В керамиката се използват надглазурни и подглазурни бои. Надглазурните 

бои се изпичат при различни температурни режими. Стъкларските на 6000С, а 

керамичните на 820–9000С. При по-висока температура има опасност червеният 

цвят да изгори и да се „загуби“.  

Използват се и подглазурни керамични такива. Декори се печатат директно 

върху бисквитирани изделия, които след това се глазират с прозрачна глазура и 

изпичат на висок градус. Този метод се използва за печатане на фаянсови и 

теракотни плочки. Декорацията с нейните характеристики (размер, начин на 

изграждане, композиционни решения) създава множество образи и богати 

възможности за творчески решения; развива въображението, зрителната памет, 

вариативното и комбинативно мислене [Балкански, Д.:115]. 
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GUIDELINES FOR IMPROVING THE EDUCATIONAL CLASSES IN 

SCHOOL 
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АBSTRACT: Every child has a creative potential. Every child can and should feel like an 

artist. Fine art is a favorite subject of students, but with each stage of education they lose the 

desire to create. This article raises the question of whether through art classes the requirements 

of teenagers for knowledge can be met, whether those can respond to their desire of learning 

something unfamiliar, different and spiritual in the modern world which has been overtaken 

and influenced by the domination of the material values. The supported thesis is about how 

contemporary art can be taught in a way that becomes understandable and easy for students so 

they could recognize it as their own. The author presents her vision for achieving this goal, 

which has been also successfully assessed throughout a variety of middle class graduates. The 

work justifies the effectiveness of an approach in which art history is taught in reverse 

chronology, back and forth - starting from the concepts and works of contemporary artists and 

gradually moving to the art in the past. This overlap of the current, the visible and the 

recognition on the past, the invisible, will make the transition from the familiar to the unknown 

much easier for the student. 
 

KEY WORDS: education, creativity, contemporary arts, digital arts, visualization 
 

 

Всяко дете е художник и може и трябва да се усети като творец. В човека е 

заложено умението да усеща инстинктивно красивото, да цени хармонията. 

Важно е у подрастващите да се развие тази природна даденост без страх от 

критика, оценка или незнание. Обучението по изобразително изкуство в училище 

и свързаният с него творчески процес са изключително важни за холистичното 

израстване на младия човек, за развитието на неговия интелектуален, 

артистичен и духовен потенциал. Изобразителното изкуство е любим предмет 

на почти всички деца. Но с всеки следващ клас и етап от своето образование  

детето губи желание да твори, а още повече и да се интересува от изкуството 

около него. Да се познават психичните промените, които съпътстват учениците 

между 5-ти и 7-ми клас, е съществено, за да може да се намерят най-ефективните 

подходи за стимулиране и развитие на творческото им мислене. 

Според Лев Виготски, в прогимназиалния етап от развитието на юношата, 

„вътрешният живот безкрайно се усложнява в сравнение с по-ранната детска 

възраст. Отношенията с обкръжаващите и със средата стават далеч по-сложни; 

впечатленията от външния свят се подлагат на по-дълбока преработка“ [1].  За да 

може да отговори на нуждите на учениците от тази възраст, преподавателят 

трябва да оценява спецификата и значимостта на своята работа с тях и да бъде 
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добре подготвен за техните изисквания. Темите, по които се работи в клас, 

трябва да са релевантни, предизвикващи любопитството и желанието за 

изследване, експериментиране и размисъл. 

Юношеската възраст има своите отличителни характеристики по 

отношение на физическото, когнитивното, моралното, психологическото, 

социално-емоционалното и духовното развитие на детето.  Според Ерик Ериксън 

през този период младият индивид преминава през така наречената криза на 

идентичността, когато трябва цялостно да осъзнае себе си и своето място в света 

[2]. В изобразителната дейност до десетата година от своето развитие детето 

изгражда определени стереотипи, които са много трудно преодолими. Поради 

това използваното от Е. Ериксън понятие „криза“ фиксира отправната точка за 

възможна промяна в посока на творческото развитие.  

Учениците в 5-ти клас променят и ритъма си на живот – преминават към 

двусменен режим в училище, преподавателите по отделните предмети са 

различни, кабинетите са нови, съучениците са непознати. Задълженията и 

напрежението рязко се повишават в сравнение със сигурната и спокойна среда, 

която началният учител е изграждал последните четири години. В същото време 

“средното училище често се характеризира с острия спад в ученическите 

артистични занимания, съпроводени от намаляваща увереност“ [3]. В 

тийнейджърска възраст креативността и желанието за творчество намаляват – не 

само заради формалното образование, но и заради страха от неуспех, от това да 

разкриеш себе си, да се изложиш пред останалите. Има спад не само на интереса 

на учениците към творческите учебни дисциплини, намалява и желанието за 

информираност за изкуството, за неговата история, за новите изобразителни 

техники и материали.  

В учебниците по изобразително изкуство са заложени теми по история на 

изкуството, които вървят в логическа последователност от миналото към 

настоящето, от минали векове и години до наши дни и с всеки следваш клас 

отново, напълно логично, се увеличават като информация. Учениците, очакващи 

да изпитат удоволствие и забавление с творчеството, неглижират и пренебрегват 

тази част от учебния материал. Много преподаватели и родители също проявяват 

незаинтересованост към темите, свързани с история на изкуството, и ги 

определят като бреме и загуба на време за изучаване на по-ценните според тях 

предмети –математика, български език, английски език. Създават се излишни 

дебати защо всичко това трябва да се учи, нали има подобна информация в 

учебника по история, кому е необходимо и т.н. По-късно при тийнейджърите 

може дори да се развие неприязън към самия творчески предмет.   

В същото време интегрирането на изкуството в час е много ефективно 

средство за преподаване на различни учебни предмети. Една „креативна класна 

стая“ може да предложи голямо разнообразие от материали и предмети, които да 

спомогнат за провокирането на изследователски умения и умения за учене. 

В настоящата статия анализирам възможността чрез теорията и историята 

на изкуството, представени по разбираем и полезен за учениците начин, да се 

улесни усвояването на ново знание и да се стимулира тяхната креативност. 

Обосновавам тезата, че е необходимо да се преосмислят целите, задачите и 

ползите на учебниците по изобразително изкуство. Уроците по история на 

изкуството – от праисторическото, през изкуството на Древен Египет, 
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Месопотамия, Гърция, Рим, Ренесанса, до това на импресионисти, кубисти, 

футуристи, сюрреалисти, авангардисти и др. дават знания, развиват и възпитават 

естетическия вкус у учениците. Много може да се види и научи за различни 

музеи, галерии, художници. Но дали съвременните деца и тийнейджъри успяват 

да разберат и осмислят същността и развитието на изкуството? Как може да 

задоволим техните изисквания за знания и желание да научат нещо непознато, 

различно и с по-висока духовна стойност, която остава на заден план в нашия 

свят, доминиран от материалните ценности?  

Какво може да направи преподавателят, за да припознаят децата 

съвременното изкуство като свое, като понятно и лесно достъпно? Това може да 

се постигне много по-лесно, ако историята на изкуството се преподава на 

учениците не по стандартния начин от миналото към настоящето, а в обратен 

хронологичен ред – като се започне от знанията за съвременно изкуство и 

постепенно се премине към изкуството в миналото. Така върху видимото и 

разпознаваемото ще се насложи непознатото и невидимото. Тази авторова теза е 

подкрепена и от проекти и рисунки на ученици от СУ „Димчо Дебелянов“ в 

Бургас, които са представени в настоящата статия.  

Важно е и трябва да се отчетат и характеристиките на децата от 

дигиталното поколение. Интересът им към изобразителното изкуство ще бъде 

стимулиран, ако часовете са вълнуващи и интересни за тях. „Дигитално“ и 

„деца“ са ключовите думи, за да бъде постигнато това. От една страна, играта за 

децата е съществена част от живота, основа за забавление и щастие. Ако те 

асоциират играта с изкуството, изкуството става важно за тях. Изобразителното 

изкуство, преподавано чрез игрови методи, ще бъде много по-лесно възприето и 

разбрано от учениците. В същото време младите юноши и девойки са склонни да 

бъдат идеалисти и притежават силно чувство за справедливост. Изразяват това, 

което чувстват, това, което ги радва или безпокои – и могат да направят това 

чрез изкуството (фиг. 2). 

От друга страна, в света на компютрите и интернет, на техниката и 

електрониката новите арттехнологии, инсталации и обекти са  познати на 

съвременните деца. Това са тези "видими изкуства", които децата припознават и 

приемат като част от своето ежедневие, емоция и естетика. Новите изкуства като 

видеоарт, 3D Mapping шоу и инсталации разширяват границите на изкуството 

като смисъл послание и технология. Самите деца създават инсталации, без да  

осъзнават, и едно подобно изкуство, преминало през техния поглед, остава 

емоционално и предизвиква позитивно усещане. Движеща се картина или 

инсталация с механични обекти би предизвикала интереса на децата да влязат в 

изложбена зала, да потърсят автора и да открият подобни творби в интернет. А 

ако имат свободата и въображението да измислят творба или пърформанс с 

абстрактна и забавна тема, учениците се наслаждават на вече завършената 

дейност (фиг. 1).  
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Изкуството е визуализирана идея, а не само визуализация. Важно е детето 

да се гмурне в идеята, а не само да се приплъзне по повърхността на дадена 

творба, негова или нечия друга.  За да разбере идеята на съвременния автор, то 

има нужда да си отговори на въпроси като „Какво виждам?“, “С какво е 

направено?“, ,,Как е създадено и нарисувано?“. Трудно му е да намери 

отговорите, когато гледа шедьоврите от миналото. Те респектират, защото като 

майсторство и рисунък са далечни за днешното дете, което осъзнава, че за него е 

невъзможно да изпълни подобна творба. При вида на тези перфектни 

произведения то губи желание и мотивация за творчество. Не се усеща като 

творец, защото не може да рисува така, и губи интерес и към самия творчески 

акт. Едновременно с това, детето възприема единствено занаята в 

изобразителното изкуство. Възхищава се на академизма, но не може да отиде по-

надълбоко, да навлезе в мисълта и идеята на художника, на творбата му.   

Изразните средства на модерното изкуство са част от света на децата и те 

разпознават себе си и възможностите си в това изкуство. По-разбираеми за 

учениците са видеоигрите или 3D технологиите, чрез които са създадени 

определени съвременни творби. Независимо от възрастовите особености на 

децата и умението им да възприемат идеята на творбата, те вече могат да си 

отговорят на основния въпрос – „Как е нарисувано“, „Как е създадено това?“. 

Ако не могат – лесно ще проверят в Интернет. Лесно осъзнават и с какви 

материали е изпълнена творбата, защото това са материалите, с които боравят в 

ежедневието си – техника, електроника, светлини и т.н. (фиг. 3).  

Така изкуството става четивно и изчезва респектът от невъзможното, от 

недостижимото майсторство на старите майстори, архитекти, скулптури и 

художници. Съвременните творби на изкуството – били те платна, скулптури, 

пърформанси или видеоинсталация – са достъпни за тях като подход, материал и 

техника. В абстрактните форми и композиции или в артинсталациите от обекти 

децата лесно могат да припознаят предмети от реалния живот. Такъв е например 

обектът „стол в зала“ – самият образ е четивен и става интересен за децата. Да 

осмислят картината с почти реалистичния стол на Ван Гог и да се гмурнат в 

идеята на творбата, е по-трудно, отколкото ако видят един истински стол. Ако 

детето види  реалистичния стол,  по-лесно е да му се обясни идеята в изкуството 

(фиг. 4 ). Така макар и малкото познания за изкуството помагат на учениците да 

се чувстват знаещи и можещи. Става много по-естествена и лесна следващата 

стъпка в развитието на детето – възможността за лична изява, свободата да 

покаже, че може да създава изкуство и че неговите творби също могат да са 
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експонирани в съвременна изложбена зала. Свободата на творческите изяви е 

оригинален начин да се развие и демонстрира свободата на мислене и 

креативност, да се генерират нови идеи и да се развие въображението на новите 

творци.   

Изкуството е и вид игра – пърформанс, ленд-арт или създаване на 

инсталация. Къщата, която детето прави от кашони, или къщичката на дърво от 

стари греди, може да се разглежда като вид изкуство – инсталация, неосъзната от 

самото дете. Подсъзнателен акт на изкуство е и играта в час с пластичните 

пластмасови линийки и неудобните „шаващи“ моливчета (фиг. 5). Творческият 

акт се възприема като игра и с направените от глина „камъчета“ и създаването на 

Инуксчук (фиг. 6). Една 10-минутна арттерапевтична задача, изпълнена в 

учебния час, с опростени начини за работа с глина: мачкане, овалване и 

сплескване, допринася и за постигането на спокойствие и релаксация в процеса 

на работа. Ако учениците видят и наблюдават подобна арт инсталация в галерия 

или музей, това ще им е забавно и ще засили интереса им да се запознаят с 

повече подобни творби. Всяко дете, усетило играта като акт на сътворение на 

изкуство, видяло и усетило емоцията и естетиката на такава творба,  ще  бъде 

провокирано и ще има  желание да посети друг подобен музей или галерия със 

съвременни и модерни творби. 

 

 
 

Играта в съвременното изкуство е в много по-голяма степен част от 

творческия процес отколкото в миналите епохи.  С игри, с материали, с 

пространство, познати на съвременните деца, лесно можем да ги стимулираме да 

станат зрители и консуматори на изкуство (фиг. 7). Да имат повече желание да 

посещават изложбени зали, съвременни галерии и модерни музеи. Веднъж 

научени, те ще влизат и виждат и  изкуство от миналото.   

С нови, съвременни и  модерни средства детето става по своему творец. 

Днес дигиталните игри са заместили механичните играчки. Механичните 

играчки може да са отживелица, но динамиката от движението им продължава да 

привлича и интригува. Когато например скулптурите и формите са механични, 

кинетични, когато материалът им е познат на ученика, те привличат неговия 

интерес. Пример за това са механичните композиции на Александър Колдер. 

Благодарение на такива творби децата могат да видят, че те самите могат да 

бъдат творци (фиг. 16). Същото се случва и с изобретяването на фотоапарата и 

фотографията. До  XIX век художниците са  пренасяли природа, портрети и 

исторически композиции с помощта на стандартните изобразителни средства 

Днес всяко дете, снимайки със своя смартфон, запечатва природата, правейки си 
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селфи създава автопортрет или портрет. Нощните снимка, светлините и 

размазаните образи създават абстрактни композиции. Ако всичко това има идея, 

се превръща в изкуство (фиг. 8).  

„Дигитално изкуство“ е общ термин за широк обхват от художествени 

творби и практики, които използват дигитална технология като основна част от 

представянето на творбата процес. За да се опише процесът на компютърното  и  

мултимедийното изкуство като дигитално изкуство, само по себе си е поставено 

под по-широкия термин за изкуството на новите медии, близки и познати на 

съвременните технологични деца. Дигиталните технологии трансформират 

много традиционни дейности като рисуването, скулптурата, визуалното звуково 

изкуство. Достатъчно е, че за съвременните технологични деца това е нещо 

познато, достъпно, интересно и забавно за учене, разбиране, можене, обясняване 

и  трансформиране  в изкуство. 

Техниките на дигиталното изкуство се използват широко от основните 

медии в рекламите и от създателите на филми за създаване на визуални 

ефекти. Близък като време и естетика е стилът поп-арт. Анди Уорхол създава 

дигитално изкуство с помощта на Commodore Amiga, където компютърът е 

публично представен в Линкълн център, „Супа“ и „Кока Кола“ на Анди Уорхол 

са сами по себе си четивни образи за съвременните деца (фиг. 9).   

 

 

Има ги и сега и може да сме сигурни, че интересът им е възбуден дори 

само от това, че ще ги възприемат като съвременните реклами. Същото се отнася 

и за  „комиксите“ на Рой Лихтенщайн и любимите книжки на подрастващите. С 

разказване, показване и разискване на това по-достъпно изкуство правим втората 

крачка към провокиране на интереса на децата към изкуството. Стилът е с 

четивна образност, образност на реклама и комикс, а ние живеем в този свят, 

заобиколени сме от реклами и филми, създадени от книжки с комикси и техните 

герои. 

Различните стилове в изкуството предлагат и различни подходи при 

обучението по изобразително изкуство в училище. Абстракционизмът се 

отличава с отказа си да изобразява предметите и събитията и с откъснатостта си 

от фигуративния подход към действителността. В детските рисунки случайно 

или не се постига хармония чрез съчетаване на цветове и геометрични форми 

(фиг. 10).  Както и при големите абстракционисти,  способни да предизвикат 

различни асоциации и  емоции, същото се наблюдава и при младите творци. Не 

Фиг. 9.  Поп-арт -  ученик от 5-ти 

клас 

Фиг. 8. Рисунки със  

светлина на ученици от 

7-ми клас 

Фиг. 7. Проект на 

ученик  7-ми клас 

https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Дигитална_технология&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/Рисуване
https://bg.wikipedia.org/wiki/Скулптура
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Визуалното_звуково_изкуство&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Визуалното_звуково_изкуство&action=edit&redlink=1
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всички способности на децата са осъзнати. Не се спазват пропорциите, 

органичната цялост и завършеността на живите модели и материалните обекти.  

При една абстрактна работа може да се експериментира с попивателна хартия, 

рисуване направо с тубата боя, използване на утайка от кафе, рисуване с калиев 

перманганат, сол, пясък, восък, риванол и др. В отделни случаи може тези 

материали да се прилагат и върху нестандартни плоскости, било то и нетрайни, 

стига ефектът да е очарователен, естетически и завършен. 

При кубизма обектите не се разглеждат от един фиксиран ъгъл, гледните 

точки може да са няколко и да се видят различни аспекти едновременно. Липсата 

на познания за перспектива, хоризонти и убежни точки позволява на децата да 

изразят себе си на нивото на кубистичната перспектива или невъзможността да 

нарисуват нещо, както си го представят – като абстракционизма. Този вид 

изкуство те могат ясно да разчетат – тяхното  ниво на визуализация отговаря на 

този тип изображения и рисунки (фиг. 11). Обратната перспектива и 

раздробяването на цялото на кубистични форми може да има също и 

арттерапевтичен ефект и да катализира творческия процес. 

 

 

При експресионизма, формите се създават от субективните реакции спрямо 

наблюдаваната реалност, при което формата и цветът са деформирани. 

Липсват реализъм и пропорции, което е характерно за детските рисунки, за 

сметка на засилената изразителност на цвета, провокирана от детските емоции. 

Визията е много четивна, но не към обекта, към който имат интерес и 

преповтаряне на образността . Водещ е цветът поради по-силната интуиция, 

която имат децата. Реализъм и фантазия, характерни за сюрреализма, се появяват 

с нов прочит в детските рисунки с помощта на реалното, материалното около 

детето (фиг. 12). Децата са експресивни, не обработват  информацията и както се 

казва, “не броят до три“ – те не спират тази своя емоция, изразяват я, реагират на 

секундата, както и импресионистите са се стремели да хванат светлината 

Импресионистичните картини се характеризират със сравнително малки и тънки, 

но все пак видими удари с четката, отворена композиция и ударение върху 

точното изобразяване на светлината в различни състояния (фиг. 13). Децата 

Фиг. 10. Абстракции на ученици 

от 5. клас 

Фиг. 11. Кубистичен 

портрет на  ученик от 5. 

клас 

Фиг. 12. Боди арт-

ученик от 5. клас 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Реалност
https://bg.wikipedia.org/wiki/Цвят_(оптика)
https://bg.wikipedia.org/wiki/Реализъм
https://bg.wikipedia.org/wiki/Композиция_(изобразително_изкуство)
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припознават този начин на рисуване и навлизат по-дълбоко в идеята и по-трайно 

се запечатва и активира интересът към изкуството и възприемането. 

Графитите са интересни, разбираеми и достъпни като материал и техника 

за съвременното  поколение (фиг. 14). Както и други улични изкуства, създадени 

по стени на сгради и асфалт, може да се каже, че това е новата стара фреска. 

Няма ли това да ги накара да отидат да разгледат и възприемат фреските в 

Сикстинската капела или да обърнат поглед към скалните рисунки на 

праисторическия човек? 

 

 
 

Децата живеят в настоящето и в бъдещото „утре“, а връщането в миналото, 

без да сме го направили понятно за тях, спира интереса им. По интересният път с 

факти, техники, шедьоври обучението от праисторическо към съвременно 

изкуство би трябвало да е забавно и интересно, но всъщност така замира 

интересът към него. Децата нямат интерес да са запознати с нещо недостъпно и 

далечно от тях поради сюжета и далечните идеи и не им е интересно. Пример за 

това е Барокът с неговата драматичност и  драматични конфликти, напрежение и 

великолепие. Този стил е призван да прославя и пропагандира могъществото на 

властта, на църквата, което е абсолютно чуждо на съвременните деца. Ако се 

движи по обратния път – от съвременно към праисторическото изкуство – 

младият творец ще може да оцени прогресивните за своето време барокови идеи: 

за сложността на мирозданието, за безграничността и многообразието на света, 

за неговата изменчивост. Днес Ренесансът възбужда повърхностен интерес, и то 

до майсторството на Леонардо, а не до идеята за сфумато,  перспективата, 

изписаната човешка емоция. Съвременните форми на визуализация са 

повторение на старите с нов прочит. Готическото изкуство е сакрално, то 

въплъщава вярата, че събитията от Стария завет предрешават тези от Новия и че 

това е тяхното основно значение. Въпреки че е съществувало светско готическо 

изкуство в по-големи мащаби, отколкото често се смята днес, като цяло са 

оцелели повече религиозни творби. Религията е непозната далечна територия за 

съвременния ученик. Той я припознава повече като свързана с XX век и 

Хелоуин, което отново доказва, че близкото до съвремието е по-ясно, 

разпознаваемо и приемано (фиг. 15).  Чак след това може да се засили интересът 

му към Готиката от XII–XV век. Съвременният ученик не може да възприеме и 

пещерните рисунки като изкуство, няма желание да ги види, защото не ги 

разпознава като творби и губи желание и вътрешна потребност да гледа.  
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Ако премине по обратния път – от познатото и разбираемото днес към 

непознатото и неразбираемото от миналото – съвременното дете ще осъзнае 

важността на изкуството. Космополитността е по-близка до него от 

класификациите на историята. Съвременните автори не принадлежат на ясно 

изразена школа – флорентинска, венецианска или нидерландски – както в 

миналото. Те са автори на света и боравят с концепции и образи, които по-лесно 

се възприемат от децата (фиг. 17). Това помага на учениците да получат 

самочувствието на творец, да казват „аз го мога, интересувам се и мога да творя“, 

а не да се принизяват до “аз не мога и не ми е интересно“. Затова в училище 

трябва да провокираме детето да учи, да рисува, да оценява и разбира 

същинското изкуство и идеята за него. 
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РАБОТА С ТЕКСТ ВЪВ ВИРТУАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В 

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

 

Светла Т. Терзиева-Сариева 

 

WORKING WITH TEXT IN A VIRTUAL EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT IN ELEMENTARY SCHOOL 

 

Svetla T. Terzieva-Sarieva 

 

 
ABSTRACT: Elementary school sets the foundations for forming different skills of 

pupils, through which they can successfully cope with tasks aimed at developing their potential 

in different fields of knowledge and learning different roles for integration in a group and 

society. One of them is the ability to work with a text. In digital society, the issue of working 

with texts in a virtual educational environment is relevant because it raises challenges for 

seeking methods and means for optimal structuring and dosing of sources of information. 

Working with texts in a virtual educational environment improves the skills of modern students 

to analyze, create and interpret different types of texts considering the set task in a different 

way, through interactive means that place students in the conditions of discoverers and creators 

of their own knowledge. 

 

KEYWORDS: text, virtual educational environment, communication, experiential 

learning, digital society 

 

 

В началното училище се поставят основите на формиране на различни 

умения у учениците, чрез които те успешно да се справят със задачи, чиято цел е 

развиване на потенциала им в различни области на познанието и усвояване на 

различни роли за интеграция в групата и обществото. Споделяме мнението на Ф. 

Бойкова, че „комуникативната ориентация на модерното езиково обучение е 

свързана с основната му цел – развиване на комуникативноречевата  

компетентност, разбирана като  овладяване на знания и  формиране на  умения, 

които да удовлетворяват комуникативните потребности на учениците в личен и в 

социален план и които да им съдействат за постигането на целите в личностната 

реализация в един високотехнологизиран вече свят“ [2, с.111]. Съвременните 

условия на социална и професионална адаптация предполагат висока степен на 

социокултурна компетентост, чието формиране и развитие е очертано както в  

държавните образователни стандарти, така и в учебните програми още в начален 

етап, когато се формират базисни умения. Учениците е необходимо да се 

подготвят за бъдещите условия на труд, които, както подчертава Л. Дикова, ще 

се реализират извън  традиционните пространства [7, с.7]. Особено важно умение 

е умението за работата с текст, което е неотделима част от живота на човека, 

защото чрез текстовете индивидът се развива и усъвършенства в процеса на 

комуникация с другите. Текстът функционира чрез речта, чиято реализация е 

разнообразна, в зависимост от канала за връзка и средствата за създаването и 

разпространението ѝ. В условията на дигиталното общество въпросът за работа с 
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текстове във виртуална образователна среда е особено актуален, защото поражда 

предизвикателства за търсене на методи и средства за оптимално структуриране 

и дозиране на източниците на информация и усъвършенстване на уменията на 

съвременните ученици от начална училищна възраст да анализират, създават и 

интерпретират различни видове текст с оглед на поставената задача по различен 

начин, чрез интерактивни средства, които ги поставят в условията на 

откриватели и творци на собственото си познание. 

Текстът е социален феномен, чиято роля е обществено детерминирана. По 

своята същност е знаково построение, преднамерено създадено във формално и 

смислово отношение като автономна цялост, отличаваща се със завършеност и 

обусловеност от условията на комуникативната ситуация, в която е създадена – 

особености, свързани с адресанта, адресата, обстоятелствата, при които се 

провежда общуването, темата и целите на речевия акт. Текстът е основният 

носител на комуникативната функция. С тази си специфика текстът е в основата 

на междупредметните връзки и качественото образование, което В. Ангелова 

определя като „образование, което предоставя на учениците онези инструменти, 

с които те биха могли да се справят със съвременните предизвикателства“ [1, 

с.7]. Той е средство за комуникация и продукт на комуникативния процес. 

Отношението между езиковото изграждане  и смисъла на един текст е в 

органична връзка с комуникативния акт, в който той се поражда. 

В настоящата разработка се поставя акцент върху работата с текст в 

обучението по български език и литература  като основен предмет в началното 

училище, където се реализира естествен процес на комуникация, която може да 

бъде непосредствена и опосредствана, но общото в двата вида е наличието на 

текст. Според Ф. Бойкова текстът „има особена функция в учебната комуникация 

– едновременно средство за обучение и обект на изучаване; носител на културно 

и специфично научно познание; включващ езиковите единици в социална 

дейност чрез речта“ [3, с. 35].  Комуникативноречевата ориентацията на 

обучението по роден език в начален етап цели формиране на умения у учениците 

да изграждат изказвания /текстове/, които са цялостни, логически завършени, 

подчинени на дадена тема,  в които се наблюдава уместна употреба на езикови 

средства, съобразени с нормите на книжовния български език. Обединяващ 

център на комплексния предмет български език и литература е формирането на 

комуникативноречеви умения, които са основен елемент от 

комуникативноречевата компетентност на учениците, която е фундаментална и 

трансверсална и осигурява резултатно общуване между хората чрез възприемане 

и създаване на текстове. 

Текстът като основно средство за развитие на комуникативноречевите 

умения на учениците в начален етап се поражда в условията на комуникация, за 

да информира, мотивира към действие, да стимулира въображението и 

творческите възможности на обучаваните. Наред с това чрез работа с текст се 

решават различни конкретни задачи в процеса на обучението  по български език 

и литература според поставената комуникативна задача – развиват се умения за 

правилно построяване на изказвания, усвояват се книжовните норми на устната и 

писмена свързана реч, придобиват се умения за възприемане, анализиране, 

синтезиране, редактиране, интерпретиране и продуциране на собствени текстове 

по модел или по предварително зададени опори. Чрез комуникацията с 
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различните видове текст – художествени и нехудожествени, учениците от 

начален етап усвояват умения за запознаване с биографията на автора и неговото 

творчество, за ориентация в структурата на текста, откриване на темата на 

произведението, откриване на посланието на автора, определяне на характерните 

черти на героите и жанровите особености на изучаваните творби. 

В условията на информационното общество текстът присъства навсякъде 

благодарение на електронните източници. Чрез създадената глобална мрежа 

детето от най-ранна училищна възраст има свободен достъп до различен тип 

информация под формата на текст, картина, комикс, видео и пр., която 

преработва съобразно възможностите си – когнитивни и афективни. Чрез 

дигиталните средства подрастващите самостоятелно или под ръководството на 

учителя бързо и лесно се срещат с творчеството на известни български и чужди 

автори на художествената литература, четат научнопопулярни текстове, 

придружени от таблици, схеми и картини, гледат филми със или без субтитри, 

които им предоставят различен тип информация за факти, явления, истории и 

пр., които пораждат у тях различни въпроси и могат да пишат и споделят мнения 

и впечатления със свои близки и приятели, които не са в пряк контакт с тях. 

Дигиталното общуване – формално и неформално, съдейства за скъсяване на 

времето и дистанцията за осъществяване на контакт с другите в групата за обмен 

на идеи и обединяване около определени мнения. Чрез него учениците получават 

бързо обратна връзка, както и възможност за коригиране на допуснатите грешки 

и оценка на работата си. То дава възможност на обучаваните да учат съобразно 

своите сили и индивидуален стил на учене, така че да не загубят интерес към 

процеса на обучението, както го определя М. Гърмидолова [5, с.223]. Споделяме 

постановката на Сн. Георгиева, че „компютърно-опосредстваната комуникация 

може да бъде използвана и в трите звена на педагогическия дискурс: 

преподаване – учене – оценяване; че тя може да бъде ефикасно средство за 

мотивиране на учениците за активност и резултатност в процеса на достигане на 

целите по учебните програми“ [6, с. 23]. 

Съвременното начално училище е изправено пред предизвикателството да 

отговори на изискванията за търсене и приложение на нова образователна среда, 

която да мотивира учениците да се учат активно и съзнателно, самостоятелно 

или в група. Затова е необходимо да се познават и проучват различните 

педагогически практики за обучение във виртуална среда. Споделяме 

постановката на В. Маргаритова, че с „изследване влиянието на факторите, от 

които зависи дадено явление, те могат да се подредят по степен на важност, 

което подпомага вземането на управленски решения за насочване на явлението в 

желаната посока“ [4, с. 102], а в образователния процес тя е да се постигнат 

поставените цели за формиране на пълноценна комуникативна компетентност.  

Още през 70-те години на XX век се поставя началото компютърно-базираната 

среда, която променя стила на работа в много социални сфери. Чрез създаването 

на световната компютърна мрежа през 90-те години на XX век и 

усъвършенстването на софтуерните програми в началото на XXI век се формира 

глобализирано разпространение на информация, което води до обмен на данни в 

мрежи и широко се разпространява във всички сфери на обществения живот, 

включвайки и образованието. През първото десетилетие на XXI век се отчита 

интензивно развитие на процесите на дигитализиране на образователния процес 
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в България, което води до модернизиране на класните стаи в синхрон с 

изискванията на дигиталната ера. Основните насоки за насърчаване използването 

на информационно-комуникационните технологии в образователния процес са 

формулиране в „Националната стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в 

образованието и науката в Република България“ [9, с. 185]. Сега съвременната 

образователна виртуална среда в училището се характеризира със следното: 

1. Променена материална база в класната стая, която представлява 

„планирано информационно пространство, предоставящо възможност за учебни 

взаимодействия между обучаваните“ [8, с. 170], което включва: 

- богат набор от електронни ресурси за обучение; 

- нов начин на структуриране на материалната образователна среда –

интерактивна дъска, тъч скрийн дисплей,  мултимедия, лаптоп, таблети, смарт 

телефони и др.; 

- нови технологии за работа с текст /готови за използване или създадени 

от учителя/. 

2. Променена организация на работа в класната стая: 

- нова организация на работа в класовата общност – работа в екипи, чрез 

сътрудничество /кооперативно учене/; индивидуално; 

- нови подходи за работа – конструктивистки /активно учене чрез 

откриване/ и конективистки /учене в мрежата, без да се изисква наличие на 

учител в момента на работа/; 

- нови методи на работа, произтичащи от променената среда на учене и 

общуване – интерактивни /чат, дискусия, презентационни методи, работа по 

проект и др./. 

3. Променени роли на участниците в образователно-възпитателния процес: 

- нова роля на учителя – намалява експертната роля на учителя и  той се 

превръща в модератор и консултант на процесите на обучение; 

- нова позиция на ученика – активно действащ, експериментиращ, 

създаващ сам своето знание, работещ и учещ в група. 

Виртуалната образователна среда в началното училище е организирана и 

координирана от учителя, който избира, осигурява или сам създава ресурси за 

обучение, отчитайки възрастовите особености на обучаваните. Целта е ученикът 

да се постави в активна позиция, да задава въпроси и да търси отговори, да 

изследва даден проблем, да формулира тези, да проверява и коригира, докато 

достигне до решаването на поставения проблем /задача/. Учителят обучава 

учениците да ползват оптимално за целите на обучението  материални 

електронни устройства, предлага електронни платформи, приложения и сайтове 

за работа, чрез които те намират необходимата информация, представена чрез 

различни по предназначение текстове, придружени с визуални изображения и др. 

Текстът е част от виртуалната среда. Той може да служи за информация, да 

бъде под формата на инструкция, да бъде средство за обучение и продукт от 

обучението, да изпълнява ролята на средство за стимулиране на интереса и 

самостоятелната работа на учениците, както  и  за  творческо прилагане на 

наученото в други области от ежедневието. Неговата функция във виртуалната 

образователна среда не се променя. Промяната е в начина на поднасянето му, тъй 

като електронните източници въздействат комплексно на сетивата на 
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обучаваните съобразно стиловете им на учене и стимулират индивидуалните им 

способности да овладяват съзнателно и активно знания и умения. Дигиталното 

интерактивно представяне на комуникативно обусловените изказвания  води до 

промяна на мотивацията за учене при работа с различни видове текст и 

формиране на комплексни умения за възприемане, разбиране, интерпретиране, 

редактиране и продуциране на нови текстове в процеса на комуникация. 

В обучението по български език и литература в началното училище 

учителите използват възможностите на различни образователни среди – Google 

Сlassroom, Moodle; Office 365 за работа чрез техните приложения Learning Аpps, 

Outlook.office.com и др. Чрез програми като Kahoot и Мozabook, галерии и 

виртуални библиотеки на обучаваните се дава възможност да работят  

самостоятелно или в сътрудничество, като четат книги или ги създават чрез QR 

code, Book creator  и др., решават езикови задачи, попълват самостоятелно задачи 

в тестови формат във Forms в Teams и др., като веднага могат да получат обратна 

връзка и да коригират допуснатите грешки. 

За целите на обучението учителите генерират акаунти на учениците във 

виртуалната класна стая, като по този начин обучаваните могат да ползват 

всички налични електронни ресурси, за да решат задачата, да направят проект, да 

събират идеи, да учат кооперативно и да творят. Виртуалната образователна 

среда дава възможност и на учениците с проблеми в обучението да работят 

самостоятелно и да решават повторно задачи, които са ги затруднили – да четат 

повторно текст със самостоятелен темп, да съставят план на текста, ползвайки 

ресурси – анимиран план на текста, чрез който да проследят хронологията на 

действията и да го преразкажат според комуникативната задача – устно, 

писмено, кратко, подробно да извадят ключовите думи, като ги използват за 

съставяне на текст преразказ и пр. 

Уменията за работа с текст в началното училище във виртуална 

образователна среда разкриват до каква степен учениците се ориентират в 

комуникативната ситуация, като степента на изпълнение на комуникативната 

задача определя нивото на формираното умение за работа с текста и чрез текста. 

Друг индикатор за успешно формиране на умения за работа с текст във 

виртуална образователна среда е проявеният интерес към използваното 

дидактическо средство /програма, приложение, платформа/, което повишава или 

снижава резултатността при изграждане на практическото умение. На следващо 

място, като индикатор на успешното формиране на работа с текст във виртуална 

образователна среда може да се отчете степента на самостоятелност на 

учениците, която разкрива формирани умения и мотивация за работа с текст чрез 

средствата на електронното обучение.  

За да се установи ефективността при работа с текст в обучението по 

български език и литература чрез използване на електронни източници от 

виртуалната образователна среда, в периода май–юни 2020 г. се проведоха 

анкетни проучвания с ученици от трети и четвърти клас и начални учители, 

преподаващи по български език и литература. 

В анкетното проучване участваха 20 начални учители от НБУ „М. 

Лъкатник“, гр. Бургас, които преподават по български език и литература в трети 

и четвърти клас,  и 60 ученици от трети и четвърти клас, разпределени съответно 
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както следва: от трети клас – 35 ученици и от четвърти клас – 25 ученици. 

Участието в проучването бе на доброволен принцип и анонимно. 

Анкетата за учителите съдържа 12 въпроса с избираем отговор и 

тристепенна скала на отговорите: „Висока степен“ на проявление на мотивация, 

интерес, самостоятелност, „Ниска степен“ на проявление на мотивация, интерес, 

самостоятелност и „Не мога да преценя“.  
На отговора на първия въпрос „Какви видове електронни ресурси 

използвате, за да мотивирате учениците да работят с различни видове текст и да 

създават собствен текст за целите на комуникативната ситуация?“ 100 % от 

анкетираните посочват, че използването на електронен учебник  е широко 

застъпено в обучението по български език и литература, като отговорите им са в 

графа „Висока степен на мотивация“. Електронно четимите учебници са на 

разположение на всички ученици и предоставят информация, съобразена с 

възрастовите особености на обучаемите. Същият процент отговори учителите 

дават и за други два електронни източника – изготвени или използвани наготово 

презентации и виртуални библиотеки, които те са подготвили за учениците си. 

10 от 20 анкетирани учители /50%/ посочват, че уикипедия е друг вид електронен 

ресурс, който те  използват за мотивиране на работата, но останалите 10 учители 

/50%/ твърдят, че е налице „Ниска степен на мотивация“ от страна на 

обучаемите. Анализът на отговорите сочи, че подготвените електронни ресурси 

от страна на автори на учебници и от самите преподаватели е съобразен с 

възрастовите особености и стиловете на учене на учениците, поради което там се 

отчита висок процент на мотивация. Текстовете в рубриката „Уикипедия“ са по-

трудни за възприемане и  разбиране, което снижава интереса и мотивацията за 

работа с тях от учениците от трети и четвърти клас. 

При отговора на втория въпрос „Какви видове електронни ресурси 

използвате при представяне на автора на даден художествен текст и кой от тях е 

най-интересен за Вашите ученици?“ 13 от 20 учители  /65%/ посочват, че 

използват презентация или уикипедия, което разкрива висока степен на интерес 

от страна на учениците, а 7 учители /35%/ посочват, че ползват електронен 

учебник и презентации, като твърдят, че уикипедия не провокира интереса на 

учениците към изучавания автор. Разслоението на отговорите разкрива, че 

електронният учебник не е достатъчен като източник за представяне на автора и 

творчеството му, поради което по-голямата част от анкетираните учители се 

ориентират към други електронни ресурси, които, макар и по-обемни, са по-

богати на фактология и визуални изображения и представляват по-голям интерес 

за учениците. 

Отговорите на третия въпрос „Какви платформи и приложения използвате 

най-често при представяне на темата на изучаваното произведение и кои от тях 

са най-атрактивни за Вашите ученици?“ разкриват следното разслоение: 15 

учители /75%/ използват платформата „Уча.се“, където има готови разработени 

уроци и упражнения по всяка тема от учебното съдържание по български език и 

литература за всеки клас. 10 учители /50%/ използват приложението на Офис 365 

“Learning Apps“, където могат да създават с готови ресурси интерактивни 

упражнения с цел представяне на темата на урока, а 10 учители /50%/ ползват 

програмата “Kahoot”, която им позволява под формата на игра чрез въпроси и 

отговори да доведат учениците по интерактивен път до темата на изучаваното 
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приложение. Отговорите на учителите разкриват, че е налице интерес от страна 

на учениците към предварително подготвеното и интересно представяне на 

темата на урока по български език и литература, но същевременно не по-малко 

атрактивен е методът на самостоятелно откриване и ученето в и чрез опита, при 

който учениците достигат до темата, ползвайки своите предишни знания и опит 

и участвайки в познавателни игри, развиващи уменията им да мислят, да 

извличат информация от посочен текст /дори да е под формата на инструкция/ и 

индивидуално да открият отговора на задачата – темата на текста. 

Отговорите на въпроса „Какви електронни ресурси използвате при работа 

върху сюжета на изучаваната творба и кои от тях са най-предпочитани от 

Вашите ученици?“ разкриват до каква степен учителите успяват да разнообразят 

чрез собствени или наготово използвани ресурси работата върху логическата и 

хронологичната последователност на текста. 100 % отговарят, че ползват 

презентация, разработена от тях, както и анимиран план на текста. 35 % ползват 

електронна таблица, в която отчитат хронологията на текста според зададен 

откъс или подзаглавие с цел ориентация в последователността на изучаваната 

творба, а 50 % използват мисловната карта, като отчитат, че по-трудно могат да 

изпълнят технологично нейното оформление. Същевременно 65 % твърдят, че не 

могат да преценят доколко електронната таблица е предпочитана от учениците 

като ресурс за работа върху сюжета, а 20 % отчитат ниска степен на проявен 

интерес към използването на мисловната карат като ресурс при работа върху 

сюжета на изучаваната творба. Разнообразието от отговори разкрива, че работата 

върху сюжетната линия във всеки клас и паралелка е в зависимост от 

изградените умения у учителите за ползване на електронния ресурс, от което 

зависи честотата на използването му. Ако на учениците се поставят същите 

ресурси, но не са електронно обработени, за тях не е трудно и е доста интересно 

да попълват мисловни карти и таблици по образец, което ще развие уменията им 

за кратко и точно описание и озаглавяване на основните моменти в изучаваната 

творба. 

Отговорите на въпроса „Какви електронни ресурси използвате при 

определяне на характеристиката  /качествата/  на героите в произведението и кои 

от тях предпочитат Вашите ученици?“ посочват, че 12 от 20 анкетирани /60%/ 

предпочитат електронни ресурси като живи работни листи /Liveworksheets/ и 

ребуси и кръстословици. 2 учители /10 %/ използват мисловна карта, отчитайки 

висока степен на проявен интерес, а 6 анкетирани /30 %/ твърдят, че 

електронните ребуси и кръстословици предизвикват интерес у учениците при 

определяне на качествата на героите в изучаваните художествени творби. 

Анализирайки получените отговори, може да се посочи, че работният лист, 

оформен в електронен вид, е добре познат за работа на учениците и те го 

предпочитат като форма на работа, защото има кратък инструктивен текст и 

посочени избираеми отговори. Само 20 % от отговорите са със свободен  кратък 

текст, което ги прави лесни и приятни за изпълнение. 

Отговорите на следващия въпрос „Какви електронни възможности 

използвате при интерпретиране на изучавания текст от учениците – преразказ, 

творчески преразказ, дописване на историята, пресъчиняване  на изучаваното 

произведение и пр., и кои от тях са най-интересни за Вашите ученици?“ се 

обединяват около презентации, електронни книжки и комикси – 18 от 20 учители 
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отговарят положително, което представлява 90 % от анкетираните. 2 учители 

/10%/ посочват, че използват и филми, които могат да бъда използвани наготово 

или да бъдат изработени чрез програма от съответния офис пакет на 

Майкрософт. Налага се изводът, че учителите разчитат на уменията на учениците 

да създават текстове в познати им електронни формати, като ползват уменията 

им за рисуване, вграждане на текст и снимки в основни приложения на офис 

пакета на всеки компютър или лаптоп. От друга страна – това е показател, че се 

развиват творческите умения на учениците да пресъздават изучаваните текстове 

чрез различни изразни средства и похвати с цел въздействие върху зрителя и 

слушателя, което е важно за акта на комуникация. 

Отговорите на въпроса „Какви електронни ресурси използвате при 

изучаване на фолклорните и литературните жанрове и кои от тях са 

предпочитани от Вашите ученици?“ се концентрират върху електронен учебник 

и презентация, като отговорилите анкетирани са 95 % от общия брой участници в 

проучването. Само един учител /0,5%/ посочва, че използва електронни таблици. 

Нито един не посочва уикипедия като източник на ползване. Допуска се, че 

особеностите на изучаваните фолклорни и литературни жанрове е представено 

достъпно и интересно в електронните учебници и презентациите, подготвени от 

специалисти, съобразени с особеностите на възрастовото развитие на учениците 

в началния етап, поради което отговорите са насочени предимно към тези два 

електронни ресурса. 

Отговорите на участниците в анкетното проучване на въпроса „При 

създаване на план на  подробен преразказ/съчинение какви електронни ресурси 

използвате и кои от тях учениците предпочитат?“ са концентрирани върху 

електронен учебник, презентация и мисловна карта. 100 % от анкетираните ги 

посочват. 12 анкетирани /60%/  от участниците  посочват отрицателен  отговор за 

електронна таблица, а 8 анкетирани /40%/  дават отговор „Не мога да преценя“ 

по отношение на използването на този електронен ресурс. Очевидно е, че 

табличното структуриране в обучението по български език и литература по 

отношение на формиране на умения за работа с текст не е приоритетен метод на 

представяне на информацията и учителите не проявяват интерес към неговото 

приложение. 

Отговорите на въпроса „При определяне на ключови думи за създаване на 

подробен преразказ/съчинение какви електронни ресурси използвате и кои от тях 

са предпочитани от Вашите ученици?“ се разпределят както следва – 14 учители 

/70%/ посочват отговор презентация, а 6 учители /30%/ посочват за отговор 

електронен учебник. 100% от анкетираните учители посочват отрицателен 

отговор за ресурса мисловна карта и 100% отговарят с „Не мога да преценя“ 

относно използването на електронна таблица. Анализирайки посочените 

отговори на анкетираните, може да се посочи, че учителите предпочитат 

познатите им начини на представяне на ключовите думи и изрази в електронна 

форма, с които учениците им са свикнали и работят без затруднения.  
Въз основа на отговорите на въпроса „При редактиране на подробен 

преразказ/съчинение какви електронни ресурси използвате и кои от тях са 

предпочитани от Вашите ученици?“, където 100% от анкетираните са посочили 

отговорите живи листи и презентация, а няма положителни отговори за 

ресурсите уикипедия и електронни таблици, следва да се заключи, че учителите 
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не предпочитат да използват схематично таблично представяне на редакция на 

сгрешени думи, нито използват уикипедия като информационен източник, който 

дава препратки към видове речници и даване на кратки знания по граматика. 

Основно се работи върху изпробвани и доказали се в практиката им ресурси. 

Отговорите на въпроса „Какви умения за работа с текст се изграждат у 

Вашите ученици чрез използването на електронните ресурси в часовете по 

български език и литература?“ са обобщаващи по отношение на ефективността 

на използването на електронните източници в уроците по български език и 

литература. 100 % от анкетираните учители отговарят, че е налице висока степен 

на ефективност при търсене, събиране и презентиране на информация за автора, 

откриване на чертите на героите и при редактиране на собствен и чужд текст. От 

анкетираните 6 учители /30%/ отчитат ниска степен на ефективност при 

откриване на жанровата  специфика на фолклорното и литературното 

произведение, докато 14 учители /70%/ посочват висока степен на ефективност 

от приложението на електронните ресурси, 10 учители /50%/ посочват, че не  

могат да  преценят доколко ефективни са електронните ресурси за откриване на 

ключови думи и изрази при създаване на собствен текст, докато останалите 50 % 

отчитат висока степен на ефективност. Като извод може да се посочи висок 

процент на ефективност за развитие на уменията за работа с текст във виртуална 

образователна среда чрез използването на различни електронни източници. 

Отговорите на последния въпрос в анкетата „Посочете степента на 

самостоятелност при работа с текст при Вашите ученици, като сравните 

традиционните методи на работа и използването на електронните ресурси във 

виртуалната образователна среда“ разкриват какви допълнителни умения 

развиват учениците при работа с текст във виртуална образователна среда – 

доколко обучаваните умеят да се справят самостоятелно и независимо от друг 

авторитет, ползвайки текстове от други източници, които не са структурирани 

точно като учебното съдържание. Според 100 % от анкетираните учители 

учениците се справят самостоятелно с откриване на хронологията на събитията, 

посочени в текстовете, както и с откриване на качествата на героите. Според 50 

% от учителите учениците не могат да се справят самостоятелно и се нуждаят от 

помощ при събиране на информация за автора, при определяне на ключови думи 

и изрази за създаване на собствен текст и при редактиране на собствен и чужд 

текст, а останалите 50 % посочват отговор „Не мога да преценя“. 70 % от 

анкетираните считат, че учениците не могат да се справят самостоятелно с 

откриването на жанровата специфика на фолклорното и литературното 

произведение, докато 30 % считат, че учениците могат да се справят с това, 

ползвайки различни електронни ресурси. Като извод от посочените цифри може 

да се изведе, че е налице сравнително висок процент на самостоятелност на 

работа при учениците, които учат конективистично, ползвайки информация и 

ресурси от много източници, създадени специално за тях или такива, които могат 

да се ползват свободно. Текстовете, които те използват, дават информация, 

насочват ги да изследват и вземат решения, да проверяват верността на своите 

избори, да дискутират при необходимост и да коригират допуснатите грешки. 

Във всеки момент те могат да получат обратна връзка и да променят динамично 

структурата на своите знания и умения. 
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Второто анкетно проучване се проведе с 60 ученици от трети и четвърти 

клас от НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас. То съдържа 10 въпроса с избираеми 

отговори и тристепенна скала на  отговорите: „Висока степен“ на проявление на 

мотивация и интерес, „Ниска степен“ на проявление на мотивация  и интерес и  

„Не мога да преценя“. Въпросите наподобяват тези от анкетата на учителите и 

проучват мнението на обучаваните по отношение на ефективността от 

използването на електронни ресурси от виртуалната образователна среда при 

работа с текст в обучението по български език и литература. 

Отговорите на първия въпрос „Какви видове електронни ресурси 

използвате, когато се запознавате с нов автор на даден художествен текст, и кои 

от тях са най-интересни за вас?“ 100 % от учениците посочват електронен 

учебник и изготвена презентация. 36 от 60 анкетирани /60%/ посочват, че 

ползват уикипедия, докато 24 анкетирани /40%/ твърдят, че не използват този 

източник.  Посочените отговори дават основание да се твърди, че е налице 

висока степен на проявен интерес към информативни текстове, което е добра 

индикация за самостоятелното четене на учениците и желанието им за 

самообразоване. 

Разслоението на отговорите на втория въпрос „Какви електронни 

приложения и платформи използвате, за да откриете темата на изучаваното 

произведение, и кои от тях са най-предпочитани за работа?“ е както следва: 96 % 

от анкетираните посочват платформата „Уча. се“, а 86 % посочват приложението 

„Learning Apps“. От 60 анкетирани ученици 50 % посочват, че не могат да 

преценят дали приложението “Kahoot” е предпочитано за работа при откриване 

на темата на изучаваното произведение. Отговорите на учениците разкриват с 

кои електронни ресурси най-често се работи в тяхната класова общност и се 

постигат добри резултати. 

Отговорите на третия въпрос „Кои електронни ресурси ви помагат да 

откриете по-бързо и по-лесно последователността на изучаваната история“ 

посочват, че 100 % от учениците познават презентацията и анимирания план на 

текста, които им помагат да се ориентират в сюжета на произведението. 40 % 

посочват отговор „мисловна карта“, нито един не посочва отговор „електронна 

таблица“.  

Разслоението на отговорите на въпроса „Какви електронни ресурси 

използвате при определяне на характеристиката /качествата/ на героите в 

произведението и с кои от тях предпочитате да работите?“ дава следната 

картина: 90 % посочват отговор „мисловна карта“, 80 % посочват отговор 

„ребуси, кръстословици“ и 50 % посочват отговор „живи работни листи“. 

Анализирайки отговорите на анкетираните, може да се направи извод, че 

учениците използват умело създадените от учителите ресурси, чрез които бързо 

и лесно се ориентират да създадат характеристика на героя и да оценят неговите 

качества. 

Отговорите на въпроса „Какви електронни ресурси използвате, за да 

напишете преразказ или да съчините собствен текст, и кои от тях са най-

интересни за вас?“ разкриват, че 86 % от учениците предпочитат презентацията и 

електронната книжка, в които са дадени основните опорни пунктове за създаване 

на текст. 50% посочват, че електронният комикс също е добра опора за създаване 

на текст. 
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Отговорите на въпроса „Какви електронни ресурси предпочитате да 

използвате, когато изучавате особеностите на фолклорните приказки, народните 

песни, разказите, стихотворенията и др.?“ посочват, че 100% от анкетираните 

предпочитат електронния учебник, презентацията и уикипедията. 80% посочват 

отговор „Не мога да преценя“ за предложения ресурс електронна таблица. От 

отчетеното може да се стигне до извода, че в работата на учителите по български 

език и литература преобладаващо се работи с електронното учебно съдържание и 

се изработват като ресурси презентации с информативна и образователна цел. 

Ползването на уикипедия е показател за информираността на учениците за друг 

алтернативен източник на знанието, където се работи с текстове с по-високо 

ниво на сложност. 

Анализирайки отговорите на следващия въпрос „При създаване на план на 

подробен преразказ/съчинение какви електронни ресурси използвате и кои от тях 

предпочитате?“, може да се направи заключение, че учениците проявяват добре 

изградени навици да работят с електронен учебник, презентация и мисловна 

карта. 90 % от учениците са посочили тези възможности, а нито един не е 

посочил отговор „електронна таблица“.  

Отговорите на въпроса „При определяне на ключови думи за създаване на 

подробен преразказ/съчинение какви електронни ресурси използвате и кои от тях 

предпочитате?“ се разслояват както следва – 90 % посочват електронен учебник 

и презентация, а 6 % посочват мисловна карта. Налага се изводът за системно 

използване на посочените електронни ресурси, чрез които у учениците се 

формират умения за използването им в процеса на създаване на собствени 

текстове. 

Отговорът на въпроса „При редактиране на подробен преразказ/съчинение 

какви електронни ресурси използвате?“ разкрива следната картина – 86 % от 

анкетираните ученици посочват, че работят с презентации, 40 % посочват 

отговор „живи листи“, а 10 % посочват отговор „уикипедия“. Разслоението на 

отговорите разкрива кои електронни ресурси предпочитат учителите и как те 

развиват уменията на учениците за откриване и редактиране на грешките в 

собствените и чуждите текстове. 

Отговорите на последния въпрос от анкетата „Какви умения за работа с 

текст се формират у вас чрез използването на електронните ресурси в часовете 

по български език и литература?“ разкриват, че учениците от трети и четвърти 

клас оценяват високо работата с електронни ресурси, чрез които у тях се 

развиват умения за работа с текст. 80 % оценяват с висока степен развитието на 

умения като търсене и събиране на информация за автора на произведението, 

проследяване на хронологията /последователността/ на събитията и съставяне на 

план на текста, откриване на чертите на героите, уменията за откриване на 

ключови думи и изрази за изграждане на собствен текст и уменията за 

редактиране на собствен и чужд текст. Едва 25 % отговарят с „не мога да 

преценя“ относно използването на електронните източници при формиране на  

умението  учениците да откриват спецификата на фолклорно  и литературно 

произведение, докато 75 % посочват, че това умение се формира във висока 

степен. 

От извършените анкетни проучвания сред началните учители, които 

преподават по български език и литература, и сред учениците от трети и 
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четвърти клас в НБУ „М. Лъкатник“, гр. Бургас, може да се направят следните 

изводи: 

1. Анкетираните начални учители, преподаващи по български език и 

литература, използват разнообразни електронни платформи, програми и 

приложения, чрез които мотивират и стимулират учениците от начален етап да 

работят с различни видове текст, като ги учат да определят формалните и 

съдържателни характеристики на текста.  

2. Чрез разнообразни електронни ресурси и структурирана виртуална 

образователна среда учителите формират у учениците от начална училищна 

възраст умения за работа с текст – възприемане, осмисляне, интерпретиране, 

извличане на информация, редактиране и създаване на собствени текстове 

съобразно условията на комуникативната ситуация, в която са породени.     

3. Учениците от начален етап развиват умения за работа с текст в 

дигитална среда, като се учат да работят в група или индивидуално, ползвайки 

различни източници на информация, съобразявайки се с целта и условията на 

комуникативната ситуация. 

4.  Електронните ресурси във виртуалната образователна среда съдействат 

за развитие и усъвършенстване на разнообразните стилове на учене при 

учениците от начална училищна възраст с оглед на овладяване на уменията за 

работа с текст като базисни умения за успешна комуникация и реализация в 

обществото. 

5. Работата с текст във виртуална образователна среда е предпоставка за 

развитие на самостоятелното учене през целия живот, при което ученикът сам 

открива своето знание, конструира модели за усвояване на умения и ги 

проверява в практиката и в процеса на общуване с околните, което води до 

издигане на мотивацията за учене и желанието за творчество. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ГРАФИЧЕН СОФТУЕР В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ПЕРСПЕКТИВА НА СТУДЕНТИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО 

ИЗКУСТВО – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ 

 

Светлан П. Стефанов 

 

USES OF GRAPHICS SOFTWARE IN LINEAR PERSPECTIVE 

COURSES FOR FINE ART STUDENTS - PROS AND CONS 

 

Svetlan P. Stefanov 
 

 
ABSTRACT: The article discusses the use of graphic software in the process of teaching 

students of fine arts in the discipline of Perspective. The possibilities of some of the vector 

graphics programs for better visualization of the lecture content and for shortening the time 

during the practical exercises will be discussed. The advantages of this way of learning in the 

formation of digital competencies in students will be outlined. The potential shortcomings of the 

application of computer-based teaching in the discipline, related to the development of the 

practical artistic skills of the students, will also be noted. 

 

KEYWORDS: perspective teching, digital competences, vector graphics programs 

 

 

В съвременната педагогическа наука не стои въпросът дали да се използват 

дигитални методи и технологии в процесa на обучение, а по-скоро как да се 

използват най-ефективно в комбинация с традиционните такива.  

Политиките, програмите и стратегиите както на общоевропейско [5], така и 

на национално ниво [4] през последните години еднозначно отбелязват 

жизнената важност на формирането на дигитални компетенции. Те са еднакво 

важни и за учениците и студентите, и за учителите и преподавателите на всички 

нива на основното, средното и висшето образование с цел повишаване на 

качеството и ефективността на образователния процес. 

Събитията от началото на 2020 година, свързани с пандемията COVID 19 в 

световен мащаб, ни въведоха в ситуация, при която единствената алтернатива за 

провеждане на учебния процес се оказа дистанционното и онлайн обучение. 

Използване на различни софтуерни продукти и платформи, по всички 

дисциплини, с помощта на които да се представя учебното съдържание, бе 

сериозно предизвикателство пред образователната ни система.  Мултимедийно 

съдържание, онлайн платформи за комуникация и видеообмен, бази данни за 

графично представяне и визуализация в реално време на информация и процеси, 

графичен софтуер за директна визуализация и обяснение на различни проблеми 

и задачи – целият този инструментариум в една или друга степен започна да се 

използва форсмажорно. Макар и междинни, вече има данни [2] за ефективността 

и ползата от използването на дигиталните методи и технологии в образователния 

процес. Всичко това недвусмислено показва, че дигиталният инстументариум 
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трябва с ускорени темпове, но със стратегия, да се въвежда в системите на 

средното и висшето образование. 

Изучаването на академичната дисциплина „Перспектива“ присъства в 

програмите на всички бакалавърски курсове по визуални изкуства и архитектура, 

включително и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство”, във 

висшите училища в Република България. Перспективата, и по-специално 

линейната и въздушната перспектива, е базисът от познания и умения, на който 

се основава реалистичната художествена репрезентация на света около нас и 

изграждането на триизмерно пространство. Всяка човешка дейност и 

изобразителното изкуство също е свързана със способността на човек да гледа и 

да разбира това, което вижда на базата на собствените си познания и мироглед. 

Гьоте казва: „Човек вижда толкова, колкото знае” [1]. Усвоявайки законите на 

перспективата студентите от областите на визуалните изкуства придобиват 

необходимите познания и инструменти, за да могат вярно и точно да изследват и 

творчески да пресъздават реалността. 

Дисциплината перспектива присъства в началния период на обучение в 

художествените специалности във висшите училища (1–4 семестър). Научната 

обосновка на този метод се дава от математиката (и по-точно от раздела 

дескриптивна геометрия) и макар да не се изучава от студентите, се е създало 

мнението, че  дисциплината е трудна и неясна. Тази нагласа води до 

подценяване, неразбиране и съответно до „липса на  ясна представа за ползата от 

това да се учи „Перспектива” [3:7]. Един от начините да бъде разбран по-добре 

материалът по дисциплината „Перспектива” е да се увеличи броят на задачите, 

изпълнявани от студентите за всеки един от използваните методи [3:48]. Както е 

известно, при всяка задача по перспектива има предварителна подготовка по 

изчертаването на основните елементи на картинното пространство. При някои от 

методите (например Метод на перспективната квадратура) се налагат и 

значителни по обем допълнителни построения, което много увеличава времето за 

изграждане на завършен перспективен образ.  

Тези обстоятелства и дългогодишният ми опит с програми за компютърна 

графика в областта на графичния дизайн, както и тенденциите за все по-широко 

използване на дигитални методи в обучението и формиране на дигитални 

компетенции у студенти и ученици, налагат извода за необходимостта от 

използване на подходящ дигитален инструментариум в обучението. Въпросът е 

каква програма за компютърна графика би била най-удачна за спецификата на 

материала по дисциплината перспектива.  

Програмите за компютърна графика, наричани още графичен софтуер или 

графични редактори, най-общо се разделят по следния начин: 

- програми за растерна графика; 

- програми за векторна графика; 

- програми за фрактална графика. 

Всяка една от първите две групи се разделя съответно на програми за 

създаване на 2D и 3D изображения. Има също така и програми за създаване и 

редактиране на движещи се изображения (анимация) и видео.  
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Най-общо в програмите за растерна графика изображението се формира от 

т. нар. пиксели 42 . Те се използват основно за дигигитално рисуване и 

редактиране на фотографски изображения – цифрови или от сканирани 

фотографски оригинали. Тъй като не предлагат достатъчно удобен 

инструментариум, този тип графични редактори не са подходящи за процеса на 

обучение по перспектива. 

При програмите за векторна графика изображението се създава, като се 

описва математически с помощта на формули, функции и вектори. Това 

позволява лесно създаване на различни по характер линии и форми, на които 

може да се задават цвят и дебелина на линията и запълване на формите. Освен 

това всеки елемент може да се редактира многократно в процеса на работа. 

Друго предимство на векторната графика е високото качество на образа при 

различна степен на мащабиране, което сътветно позволява изходното 

изображение да се представя в много големи размери, без загуба на качеството 

(за разлика от растерната графика). Това се отнася не само при печат на 

файловете, но и при използването на проекционни системи по време на лекции и 

упражнения. Всички тези възможности на програмите за векторна графика могат 

много добре да се използват, както от преподаватели, така и от студенти в 

процеса на обучение по перспектива. Естествено е необходимо да се предвиди 

определено време за обучение с тези програми, но лесният за усвояване 

интерфейс, ясната и логична разработка на отделните инструменти и  функции 

на програмите позволяват те да се използват дори и със съвсем базови познания.  

За онагледяване ще използвам графичния редактор Adobe Illustrator (Фиг.1) на 

американската компания Adobe Inc. Изборът ми се базира на следните критерии: 

леснота на използване, отлична поддръжка на PDF формат (изключително 

удобен за ползване и показване на различни платформи), 

многофункционалност43.  

 

                                                           
42 От англ. pixel- picture element – най-малкият елемент, изграждащ двумерно цифрово 
изображение. 
43 Adobe Illustrator заедно с графичният редактор Corel Draw на Corel Corporation са 
признати за индустриален стандарт сред програмите за векторна графика. 
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Фиг. 1. Интерфейс на Adobe Illustrator 

 

Основни плюсове при използване на графичен редактор за решаване на 

задачи по перспектива е съкратеното време за изчертаване44, лесно композиране 

и прекомпозиране45, лесно използване на различни по вид и цвят помощни линии 

за по-голяма яснота в процеса на работа. Също така изключително се улеснява 

работата с възможностите за построяване на линии и форми (правоъгълници, 

квадрати, окръжности, елипси и др.) с предварително зададени стойности за 

позициониране и завъртане под определен ъгъл. Възможностите за лесно 

мултиплициране на обекти и групи от обекти, едновременното редактиране на 

групи (мащабиране, завъртане) включително и на абсолютно всички обекти, 

допринася определно за по-лесно и по-бързо постигане на завършена 

перспективна рисунка дори и при сложни пространствени задачи. Друго 

съществено предимство при използване на програми за векторна графика е 

независимостта от физическото пространство – работният плот е условен и 

много лесно можем да работим върху конкретен детайл или пък да имаме 

цялостен поглед върху перспективната задача. Това е особенно удобно при 

самостоятелната подготовка на студентите у дома, където невинаги има 

възможност удобно да се работи с големи формати като 50х70 см или 70х100 см. 

В тази връзка, използвайки възможностите на дигиталните технологии, 

комуникацията между студенти и преподаватели може да бъде много по-лесна 

особено в ситуаци на дистанционно обучение. 

                                                           
44 Подготвителната фаза при ръчно изчертаване е средно между 30 и 60 минути. 
Завършване на относително проста задача – за не по-малко от 3 академични часа. С 
помощта на графичен редактор това време може да се съкрати с минимум 30%. 
45 При неправилно композиране на перспективна задача, построенията могат да излязат 
извън работния лист, което води до забавяне или започване на задачата отначало. 
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Следните фигури (2–5) онагледяват решения на задачи по перспектива, 

построени с помощта на графичен редактор Adobe Illustrator. Фигура 2а 

представя задача, изпълнена на ръка. Там се наблюдава известен проблем с 

композирането в работното пространство. 

 
Фиг. 2. Перспективна задача, изпълнена по метод на перспективната 

квадратура с помощта на графичен редактор Adobe Illustrator изходен файл 

JPG формат 

 

 
Фиг. 2а. Перспективна задача, изпълнена по метод на перспективната 

квадратура. Изчертаване на ръка 
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Фиг. 3. Перспективна задача, изпълнена по метод на дистанчните точки с 

помощта на графичен редактор Adobe Illustrator изходен файл JPG формат 

 

 
Фиг. 4. Перспективна задача, изпълнена по метод на мерните точки с помощта 

на графичен редактор Adobe Illustrator изходен файл JPG формат 
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Фиг. 5. Перспективна задача, изпълнена по метод на Дюрер с помощта на 

графичен редактор Adobe Illustrator, изходен файл JPG формат. 

 

Освен при решаване на конкретни задачи по перспектива, графичният 

редактор би могъл да се изпозва за онагледяване на перспективни явления, 

например какъв е характерът на деформация на линията и формата при промяна 

на позицията на обект под и над хоризонта (Фиг. 6). 
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Фиг. 6. Деформации на 2D обекти при перспективните изменения в зависимост 

от позицията на обектите под и над хоризонта (Adobe Illustrator) 

 

Използването на дигитални методи в обучението по дисциплината 

Перспектива в никакъв случай не може и не трябва да замества напълно 

конвенционалните методи. Дългогодишната академична практика е доказала 

ефективността и важността на традиционните начини за решаване на 

перспективни задачи, още повече когато тези задачи са част от цялостен 

творчески процес, свързан със създаване на произведение на изящното или 

декоративното изкуство. Именно тези класически академични практики в 

рисунката, композицията, цвета, перспективата, пластичната анатомия, 

историята на изкуството формират цялостни умения, навици и знания, 

необходими на специалистите, изявяващи се в областта на визуалните изкуства. 

Това позволява на студентите художници, независимо в каква област ще работят, 

творчески да изследват реалността и да реализират успешно и грамотно идеите 

си. Комбинирането на традиционните и дигиталните методи и инструменти ще 

разшири възможностите за по-пълно и задълбочено разбиране на идеите и 

концепциите заложени, в перспективата като наука, система и инструмент. 

И накрая, но не последно по важност, искам да отбележа, че 

придобиването на допълнителни дигитални компетенции ще помогне в голяма 

степен студентите да използват познанията си в различни сфери и то не само 

свързани пряко с обучението им, но и при решаването на конкретни творчески 

задачи, както и за цялостната им реализация изобщо. 
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ДИСТАНЦИОННА СОЦИАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯ НА 

СОЦИАЛНА ДИСТАНЦИЯ 

 

Светлана Р. Крумова 

 

REMOTE SOCIALIZATION IN CONDITIONS OF SOCIAL DISTANCE 

 

Svetlana R. Krumova 
 

ABSTRACT: The present study focuses on the process of socialization at a distance. The 

possibility for remote socialization is determined by some prerequisites at the technological and 

cultural level. It is preceded by processes that lead to the fact that in the conditions in which 

humanity was placed, due to the pandemic of COVID-19, socialization from a distance is not 

only feasible but also necessary. Here, our goal is not to oppose the elitist against mass culture, 

the values of one society with those of another, but to see the path that humanity is taking, 

reaching modernity and the use of technology and the dissemination of information. How do 

they influence its socialisation? The examples are two systems which as result of the social 

distance started working entirely online - education and culture, in particular the stage arts. 

 

KEYWORDS: socialization, culture, media, theater, education, distance learning, social 

distance 

 

 

Във всекидневието често се среща употребата на следните фрази: „Не си 

играй с него, то не е възпитано дете!“, „Не му/й се доверявай, той/тя е 

измамник/ца, търси само облага.“, „Циганите са крадливи.“ или още по-неясно 

оценъчното „Той/тя не става.“. Но да вникнем какво се случва при такава 

ситуация? Поради някакъв признак – стереотип, липса на информация, страх, 

етнос, лично качество или дори слух за обекта на съобщението, последният бива 

изолиран от група хора, които са обединени от споделянето на общи интереси и 

ценности. Първият процес, който настъпва, е отказ от комуникация с обекта, 

последван от съзнателна дистанция/спазване на определено разстояние/. 

Примерите може да изглеждат твърде елементарни, но те водят до два извода. 

Първият е, че този процес започва от ранна детска възраст. Вторият е, че 

дистанцията между хората се случва поради различни причини и в някои случаи 

тя може да доведе до пълна изолация на обект или обекти от група хора или дори 

от цялото общество. Социологията нарича този процес социална дистанция. 

Примерите са навсякъде около нас – в училищата, където социалната среда на 

децата е разграничаващ признак. Виждаме го в градовете, където етнически 

групи са обособени и изолирани в крайни зони. Усеща се в обществото – хора, 

обединили се в социални групи по признак образованост, състоятелност или 

друго, държат на разстояние /съзнателно или не/ нееднаквите на тях. 

Може би за първи път в човешката история през 2020 г. терминът 

„социална дистанция“ излезе от социологията и влезе в медицината, за да 

придобие пандемична употреба. Във връзка с разпространението на вируса 

COVID-19 Световната здравна организация обяви, че социалната дистанция е 
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задължителна превенция. Терминът бе заменян от физическа дистанция, тъй като 

се касае за раздалечаването на индивидите на разстояние един от друг. Нещо 

повече, от самата СЗО препоръчаха да се използва „физическа дистанция“, тъй 

като хората все пак „трябва да останат свързани“ чрез интернет и социалните 

мрежи.46 От гледна точка на социологията обаче терминът „социална дистанция“ 

изглежда адекватен. На лице са всички предпоставки за употребата му. Група 

хора решава, че някой /в случая вирус/ е опасен поради различни признаци като 

страх, липса на информация, защитен механизъм и т.н. и веднага следва реакция 

– дистанциране /индивидите предприеха първо да са на разстояние от китайците, 

известни като първите носители на вируса/. Истинската социална дистанция 

започва с въвеждането на по-рестриктивни мерки като забрана за събиране на 

много хора, въвеждане на дистанционна работа там, където е възможно, и 

дистанционно обучение за всички ученици. 

Да погледнем към общуването и социалното взаимодействие между хората 

чрез теориите на проксемиката – термин, въведен от антрополога Едуард Т. 

Хол. 47  Той говори за хоризонтално и вертикално пространство в 

междуличностните отношения. Тук ще се спрем само на първото. Според Хол 

има четири пространства, които изобразяват и влияят върху отношенията между 

хората – интимно, лично, социално и публично. Първото е с близък периметър 

до 15 см и далечен до 46 см. То е „запазено“ за прегръдки, целувки, 

ръкостискане, шепот и в него си взаимодействат най-вече членове на 

семейството – деца, родители, близки приятели, любовници. В личното 

пространство, което се осъществява в близък периметър между 46 и 76 см и 

далечен – до 1 м 20 см, се осъществяват контактите между познати, колеги, 

извършват се групови дискусии. Следващото – социалното пространство, е с по-

широк диапазон – с близост от 1 м и 20 см – 2 м 10 см до отдалеченост 2 м 10 см 

– 3 м 70 см. В него общуват непознати, създават се нови запознанства или се 

осъществява контакт между членове на новосформирани групи. По естеството на 

периметъра следва да се разбира, че може да се касае и за открити пространства. 

В последното пространство – публичното – на разстояние от 3 м 70 см до и над 7 

м 60 см се осъществяват събития пред голяма аудитория – речи, лекции, 

театрални постановки.48 Изводът, който можем да направим тук е, че човек би 

трябвало да се чувства в своя уют на взаимодействие с другите и без наличие на 

социална /или физическа/ дистанция, защото от гледна точка на комуникацията 

няма съществено нарушаване на пространството. Нещо повече, в едно проучване 

на Sol Republic /бранд за музикални слушалки/, проведено през 2014 година, 73% 

от попитаните признават, че използват слушалки, за да "избегнат контакта с 

други хора.“ „Социалният договор гласи: без безразборен или непоискан 

                                                           
46 Думи на д-р Мария Керков  епидемиолог от СЗО https://time.com/5827383/maria-van-
kerkhove-world-health-organization/. 
47 Терминът „проксемика“ е въведен от културния антрополог Едуард Т. Хол през 1963 
година. Проксемиката се занимава с теориите за използването на пространството от 
хората като специализирана проява на култура. Проксемиката е едно от няколкото 
направления на невербалната комуникация, наред 
с хаптика, кинестика, паралингвистика, хронемика и други.  
48 Hall, E. T., The Hidden Dimension. Anchor Books, 1966. 
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контакт." 49  / Няма изследване по този въпрос, но е логично към подобни 

признания да доведе и носенето на маска по време на пандемията от COVID-19./ 

Как обаче протича социализацията на индивида, след като периметърът му 

на общуване физически се увеличава и на практика комуникацията се 

осъществява предимно чрез екран?  

Д-р Керков от СЗО е права, че в момента технологията е толкова 

напреднала, че можем да поддържаме връзка по много начини, без физически да 

се намираме в една и съща стая. 

Развитието на характера на индивида и подготовката му за социален живот 

стават за първи път обект на изследванията на американския социолог Франклин 

Г. Гидънс. През 1887 г. той определя тези процеси като социализация в 

едноименния си труд „Теория на социализацията“. Като самостоятелно 

интердисциплинарно поле на изследване науката се обособява в средата на XX 

век. Днес въпросът за социализацията и нейните аспекти са обект на дисциплини 

като философия, етнология, социология, психология, педагогика и други клонове 

на знанието. 50 

Според субектно-обектния подход в концепцията за социализация, 

същността й се свежда до „факта, че в процеса и в резултат на това човек 

приема, асимилира, интернализира социалните норми, ценности, поведенчески 

матрици, житейски сценарии, одобрени или наложени от културата на 

обществото, в което живее. Т.е. същността на социализацията се 

интерпретира като адаптация на човек в обществото.“51 Мудрик обособява 

три вида социализация от гледна точка на настъпването й – спонтанна, 

относително направлявана и относително социално контролирана. Последната се 

случва чрез възпитанието и образованието в семейството и в институциите като 

ясли, детски градини, училища. В тези среди индивидът е подготвян 

целенасочено за приобщаването му към порядките в съответната родствена или 

обучителна група /към този вид социализиране се отнасят и процесите в домове 

за деца, със специални образователни потребности, групи за социална 

интеграция, рехабилитация, религиозни групи/. Относително направляваната 

социализация се изразява във взаимодействието на индивида с държавата и 

нейните структури на колективно управление – законодателни и изпълнителни. 

Те „в рамките на своята компетентност решават различни видове задачи, 

които по един или друг начин засягат или могат да повлияят на социализацията 

на жителите на държава, регион, град, област, село и др.“52 Примерът, който 

Мудрик дава, е съвсем показателен. Макар на пръв поглед повишаването на 

митата за автомобилите да не влияе пряко, произтичащите събития след това 

като намаляване покупателната способност на индивида, последвано от 

понижаване на възможността за движение и учене чрез преживяване, се 

отразяват върху процеса на социализация негативно. Обратното – понижаването 

на ДДС върху книгите и туризма /което се очаква в България през юли 2020 г./ 

                                                           
49 https://webcafe.bg/musiccafe/172167113-gospodstvoto-na-slushalkite.html. 
50 Вж Мудрик А.В., Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений: Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2011. 
51 Пак там, стр. 43 
52 Пак там, стр. 49 
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ще доведе до по-ниски цени на книжните издания, почивките и екскурзиите в 

страната, което от своя страна ще повлияе положително върху спонтанната 

социализация на човек. Тя се случва през целия живот чрез взаимодействието на 

индивида с останалите членове от семейството, връстници, съученици, 

състуденти, съседи, колеги, членове на групи по интереси. Спонтанната 

социализация се осъществява и в групи, образували се на определени места като 

болници, туристически обекти, ситуационни групи, които се оформят в театър, 

на стадион, политически партии и др. В процеса на спонтанната социализация 

все по-голямо влияние оказва интернет. Хората използват ресурсите за 

комуникация на глобалната мрежа и се включват във форуми, социални мрежи, 

чатове, блогове, онлайн игри. До каква степен индивидът е склонен на тази 

онлайн /дистанционна/ социализация и има ли предпоставки за осъществяването 

й? 

За да отговорим на тези въпроси, ще се спрем накратко върху развитието 

на технологиите, медиите и културата и пряката корелация между тях. 

Технологията и комуникацията са неизменна част от еволюционното и 

културното развитие на човека. Според палеонтолозите, камъкът е вещ, с която 

Homo habilis си служи преди 2,6 милиона години. Привържениците на теорията 

за „Големия скок напред“ са категорични, че преди 50 000 години човешката 

култура започва да се развива динамично. За това свидетелства 

усъвършенстването  на технологиите – сечива – камъкът се превръща в брадва, 

костта в игла. Появяват се първите рисунки в пещерите, от това време са 

датирани и останки от ритуали /погребения/. Въпреки разногласията за произход, 

датиране, обитаване на Homo sapiens, белезите като интелект, доказан чрез 

нарастване на мозъка, способността за оцеляване, чрез изработване на сечивата и 

формите на комуникация, макар и чрез рисунки, са факт. Оттук пътят към Homo 

faber /с двете му значения – философското – човекът, творец на своя свят и 

литературното - „модерният човек“ от едноименния роман на  швейцарския 

писател Макс Фриш/ е последователен и белязан с редица исторически моменти 

като Великото преселение на народите, Великите географски открития, 

Индустриалната революция.  През целия този многовековен период на развитие 

се случват всички значими открития за човечеството. Успоредно с тях се развива 

и линията на комуникация – говорът, писмеността, книгопечатането, радиото, 

телевизията, интернет, социалните мрежи. Всеки следващ етап се е появил 

заради необходимост от него или поради несъвършенството на предходния. 

Говорът възниква, за да могат да се назовават и обясняват обекти и явления. Чрез 

писмеността – сбор от знаци и символи и правила за тяхното прилагане, 

придобитите знания се записват, за да се предават на поколенията. С появата на 

книгопечатането разпространяването на знанието значително се улеснява. 

Радиото дава възможност за бързото информиране на много хора за още повече 

съществени, любопитни или ежедневни събития. Телевизията онагледява цялата 

информация. Появата на интернет създаде свобода на избор на индивида от 

централизираното вертикално предоставяне на информация. Социалните мрежи 

дадоха възможността самият той да е създател и дистрибутор в хоризонтална 

мрежа, „където всеки с достъп до смартфон или компютър може лесно и 
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евтино да стане ядро за разпространение и консумация на информация“ и 

събира знания от и за общността /процес на социализация/.53 

Днес участието на индивида в този виртуален свят е белег на съвременната 

култура. Първоначалният смисъл на понятието „култура“ в Древен Рим е било 

със значение на „обработвам“, „култивирам“, „грижа се за“ растения и животни, 

които ще послужат за прехрана. През 45 г. пр. н. е. Цицерон влага в смисъла и 

грижата за усъвършенстване на човешките духовни способности. През 

Средновековието „културата“ е белег на умствено развитие. Част от съвременния 

смисъл на думата дава през 1871 г. антропологът Едуард Б. Тейлър, 

разглеждайки понятието като синоним на „цивилизация“. Зигмунд Фройд 

определя културата като сбор от постижения, които разграничават хората от 

техните прародители /приматите/ и същевременно служи да регулира човешките 

взаимоотношения. Редица изследователи прибавят към дефиницията за култура 

близостта й с образованието и изкуството. В началото на ХХ в. американският 

антрополог Лесли А. Уайт разглежда културата като организация на три 

подсистеми – технологичната /материална/, социологическа /междуличностните 

отношения/ и идеологическата /идеи, вярвания, знания, изразени чрез изкуство и 

наука/. Оттук следва да се заключи, че културата са не вродените инстинкти, а 

придобитите, усвоени и споделени знания и умения.54 В такъв случай културата 

и социализацията са свързани. А те се корелират с разпространението на 

информация, ако се позовем на Алвин Тофлър и неговото определение за 

култура на познанието. Тя се надига през 60-те години на ХХ век с бурното 

развитие на компютърните технологиите и променя радикално икономиката, 

обществото и светогледа на човека. Homo ludens иска да изрази себе си чрез 

това, което харесва, а не чрез това, с което някой друг го е определил. В този 

смисъл разграничаваме субкултурата. Тя се характеризира със свобода на 

творчеството и на себеизразяването. Необходим ни е само един поглед, за да 

разпознаем хипи, скинар, металист, нюуйевър, грънч, рокер и т.н., отличавайки 

ги от всички останали. Макар и със своя противоречив характер, субкултурата е 

ориентирана към противопоставяне на табута и статукво. Ако тя се 

характеризира с по-малобройно представителство, то по този признак трябва да й 

противопоставим „масовата култура“. Според Едгар Морен понятието е 

следствие от масовите норми в индустриалното производство и уеднаквяването 

на големи групи от хора. Масовата култура е популяризирана от средствата за 

масово разпространение пред огромна аудитория. Тя е без граници – 

териториални, езикови, религиозни, води до свободен избор от множество 

алтернативи. Според Любомир Стойков днес сме свидетели на настъпила 

демасификация на съвременната цивилизация имено заради еднообразните и 

стандартизирани послания от медиите към огромната аудитория. 

„Демасификацията на медиите и медийната култура, способността на 

масовата култура да ражда своите шедьоври (например легендарната поп-

група „Бийтълс“), растящите възможности за избор на културни модели, 

разпространявани от интернет, сателитните комуникации и телевизията, 

предлагат на съвременния човек неимоверно богато меню от културни 

                                                           
53 Лъкет О. Кейси М. Дж., Социалният организъм, С., 2017. 
54 Вж Стойков Л., Култура и медии, СУ „Св. Климент Охридски“, С. 2017. 



830 

 

възможности. А какво ще бъде неговото предпочитание зависи в максимална 

степен от индивидуалното му интелектуално и културно ниво, от 

развитостта на естетическите му рецептори, от конформизма му или от 

радикалното му мислене, от близките му и от по-далечните цели както в 

професионален аспект, така и в посока на усвояване и преживяване на 

свободното време.“55  Културолозите и антрополозите дефинират и понятието 

„популярна култура“, определяйки я като култура от хората за хората. Тя се 

приближава до масовата, но не се отъждествява с нея. Говорейки за масовата и 

популярната култура, ние подсъзнателно ги свързваме с медиите, а според 

Стойков те дори са другите имена на медиакултурата. Следващата 

трансформация на понятието е „виртуална култура“. Тя се появява с процеса на 

дигитализация на информацията и мощното навлизане на новата 

комуникационна система чрез виртуалната мрежа – интернет. За обусловената й 

необходимост и надграждането на предходните медии можем да направим извод 

от интервю със социолога Жан-Франсоа Барбие - Буве, публикувано във в-к 

„Култура“. 56 Той употребява понятия като „култура на складиране“ и „изливаща 

се култура“, свързвайки ги с признака време. Към първата принадлежи книгата, 

защото човек сам решава кога, при какви условия, колко време да й отдели. 

Телевизията и радиото спадат към изливащата се култура, защото те излъчват 

тук и сега и това ограничава във времето индивида, желаещ употребата на 

информацията. В това отношение /а и не само/ интернет е еволюционното 

развитие на медиите, съчетавайки тези два типа култура на потребление. 

Интернет предлага едновременно образ, звук, текст и възможност за активно 

участие. Тази култура на визуализация взаимодейства с Homo digitalis и формира 

нови естетически представи. „Деинституализираната, разпадната вселена на 

интернет е неизчерпаем източник на всичко, което човек може да си 

пожелае.“57  

Получаването на информация в голямата си част от човешкото 

съществуване се е движило по вертикала – от мъдреца към членовете на племето, 

от владетеля към поданиците, от правителството към народа. Културата и 

високото образование са били присъщи само на елитите. Аристокрацията, 

буржоазията са се ползвали от възможността за достъп до артефакти и 

информация с цел да се открояват от масата. Нещо повече в края на ХХ и ХХI 

век този вертикален начин на не/разпространение на информация се поддържа от 

авторитети, които владеят контрола и разполагат с богат арсенал от служители, 

които да изпълняват стриктно зададените инструкции. Началото на промяната на 

вертикалното предоставяне на информация може би трябва да търсим още през 

50-60-те години на миналия век – в т.нар. „бейби бум“.  Много личности са 

родени в този период, но сред тях ще откроим имената на сър Тимъти Джон 

Бърнърс-Лий /създател на World Wide Web/, Стив Джобс /съосновател на 

“Епъл“/, Уилям Хенри Гейтс III или по-известен като Бил Гейтс /основател на 

                                                           
55 Стойков Л., Култура и медии, СУ „Св. Климент Охридски“, С. 2017, стр. 80 – 81 стр. 
56Вестник "Култура", бр.22, 31 май 2002 г. - online.bg 
http://www.online.bg/kultura/my_html/2230/internet.htm  
 
57 Дичев И., Културата като дистанция, СУ „Св. Климент Охридски“, С. 2016, стр. 23. 
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„Майкрософт/, и тримата родени през 1955 г. Монументалните, както ги нарича 

проф. д.с.н. Ивайло Дичев, са свидетели или участват в бурното развитие на идеи 

и технологии. А днес милениалите  /постериториалните/ или известни още като 

поколението Y, които се социализират в новото хилядолетие, вече живеят с 

възможността да се ползват от цялата налична информацията по право и с едно 

щракване на бутон, както и със свободата да я създават и дистрибутират 

/необходими са две условия – наличие на връзка и техническо средство/. „За 

ролята на технологията при посттериториалните се пише най-много: те 

влизат в живота не с книги и кино, а с фейсбук, инстаграм, с апове, които 

възпитават в тях все по-странни потребности. Не просто машинките са нови 

– неимоверно е нараснала скоростта на тяхната промяна и това прави 

невъзможно привързването към устройство, формат, бутон, програма – 

защото всяка техника е предпоследна.“58 

Социализацията се свързва с придобиване на знания, обмяната на ценности 

– духовни, социални, интелектуални, които могат да бъдат общоприети, 

специфични или индивидуални. Процесите на усвояването и предаването им се 

извършва чрез комуникацията. В този контекст комуникацията е от съществено 

значение в процеса на социализация на индивида. Най-старите средства на 

общуване са речта, музиката, рисунката, жестът и танцът. Първата 

революционна промяна идва с появата на писмеността, а следващата с 

книгопечатането. Изобретяването на телеграфа и телефона са другите преломни 

точни, които влияят на комуникацията. Като следствие на това развитие, тя става 

бърза, но се обезличава. Следващият етап в развитие на технологиите е появата 

на звукозаписните и възпроизвеждащите технически средства като магнетофон и 

касетофон и възникването на радиото и телевизията. Изобретяването на 

компютъра е последният технически прелом в областта на комуникацията, който 

създаде възможност за въвеждане и използване на глобалната мрежа. Появата на 

всеки нов тип комуникация предизвиква спорове за ползите и вредите, които той 

оказва върху човека. В това отношение Платон е първият, който ни е известен с 

негативното си отношение към писмените знаци, чрез които хората само ще 

изглеждат информирани, но ще си останат в неведение. Възникването на 

средствата за масова комуникация и настъпилият спад към четенето, заедно с 

компютъра, който се превърна в основата на създаване на нови информационни 

технологии, провокират и до днес дискусии от рода „Ще изяде ли мишката 

книжката?“. Би трябвало обаче да се обърне внимание на факта, че масовите 

медии създават условия за човешкото развитие, те способстват за обогатяване на 

речника, овладяване на широк спектър от информация. Обектът им на влияние е 

не толкова отделният индивид, колкото големи групи от хора – читатели, 

слушатели, зрители. 

В този смисъл може да се приеме, че средствата за масова информация са в 

ядрото на социализацията заради факта, че те влияят на социализацията на почти 

цялото население в една държава. Друг важен елемент на новите информационни 

технологии е техният интерактивен характер. „Влиянието на информационния 

компонент върху обществото като цяло и по-специално върху процесите на 

социализация се е увеличило драстично след тяхната качествена промяна, 

                                                           
58 Пак там, стр. 188. 
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която предостави на потребителите на информация възможност активно да 

участват в движението и трансформацията на информационните потоци. По 

силата на това информацията като ценността на нов тип общество се 

определя не само и не толкова от общата му наличност, познавателен, 

икономически или политически потенциал, а от възможността за 

персонализация, която определя нови аспекти на личната идентичност. По 

този начин новата информационна среда е едновременно средство и среда за 

социално развитие на индивида.“59 От това как индивидът си взаимодейства с 

информационните технологии зависи несъответствието между мирогледите най-

вече между млади и възрастни. И нещо повече с преките включвания на 

слушатели и зрители в ефир на радио или телевизионни предавания, а после и 

чрез интернет, се развива нов тип комуникация и самореализация. Индивидът 

започва да изразява себе си в определена група от съмишленици.  

Няколко са фактите, които правят глобалната мрежа предпочитана. 

Интернет е огромна библиотека, в която може да се намери информация за 

правопис, превод на думи и текстове, подробности за исторически събития, 

схеми на устройства, научни разработки, цели книги, дискографии, игри и още, и 

още…. Мрежата предоставя възможност на потребителя сам да определи коя 

информация му е нужна, за да я използва. Спестява значително време. Интернет 

е място за съхранение, обмен на информация чрез електронните пощи и 

платформите за трансфер на обемни данни, както и среда за комуникация по 

всякакви теми – във форуми, чатове, социални мрежи. Едновременно с това е и 

среда за бизнес чрез електронната търговия. Не на последно място Мрежата, чрез 

многобройните образователни платформи, предоставя възможност за обучение – 

самостоятелно или групово /повишаване на квалификация например/. 

Потребители на интернет, но косвено, са и онези, които нямат достъп до 

Мрежата.60 „Разглеждането на интернет като мегафактор на социализацията 

в съвременния свят е съвсем легитимно и продуктивно. Като цяло интернет 

може да се разглежда като културно явление със семиотични и психологически 

характеристики. Интернет ресурсите представляват нови културни средства, 

които посредничат в жизнената дейност на съвременния човек и са в 

състояние да осигурят влияние върху формирането не само на по-висши 

психични функции, но и на личността.“61 

Говорейки за интернет, не можем да не откроим като фактор в процеса на 

социализация безплатните социални мрежи. Без да се спираме на тяхната 

                                                           
59 Мудрик А.В., Социализация человека: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: 
Изд-во Московского психолого-социального ин-та, 2011., стр. 612. 
60 Ще илюстрирам това с пример от собствената ми практика. Моите родители са от 
хората, които нямат в дома си компютър и не използват интернет, но те често ми звънят, 
за да намеря повече информация за книги, уреди за домакинството,  лекарства, 
разписания на транспорт, да проуча здравни специалисти, за които са прочели във 
вестник или са видели от телевизията. За да им предоставя необходимата информация, 
да закупя продукт, който те искат или да придобия мнение за услуга, аз използвам 
интернет. 
 
61 Пак там стр. 98 – 99. 
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еволюция, ще уточним, че във вида, в който ги познаваме, те съществуват вече 

над 20 години. Интересна е тезата на Оливър Лъкет62 за социалните мрежи. Той 

ги нарича социален организъм /термин, въведен от социолога Емил Дюркейм/63. 

Лъкет сравнява социалния организъм с вирус, който прониква в тялото и добавя 

своята информация към ДНК на клетката, като може да остане незабелязан за 

дълъг период от време. Вирусът може да разболее, но по-глобалният процес е, че 

заради защитните реакции на тялото, той ще доведе до еволюция. Успехът на 

социалните мрежи, според американския бизнесмен, се основава на 

когнитивните способности на индивида да разпознава повтарящи се модели, 

добре познато у нас чрез израза „Повторението е майка на знанието“. Лъкет 

уподобява тези модели с мемите 64 , които се създават, използват и 

разпространяват в социалните мрежи. Тази интерактивна форма на изображение 

с кратък текст лесно се улавя от рецепторите в човешкия мозък и се предава 

нататък. Индивидът не е само потребител на информация, той може да я 

съхранява, преобразува, да съставя и публикува нова, т. е. не заема пасивна роля, 

а е с активна позиция по отношение на консумираната информация. 

Притегателен е и фактът, че социалните мрежи създават възможност за печалба 

от публикациите. Примерите са много – не само на известни личности, които 

поддържат профили в социалните мрежи и за популярност, и за имидж, но и на 

лица, които са станали известни и богати само от постовете си, коментарите, или 

визуалните материали в мрежата. „Социалните мрежи завинаги промениха 

начина, по който споделяме и използваме информация, организираме групи и 

бизнеси, вземаме политически решения, изграждаме и поддържаме връзките 

помежду си. Социалните мрежи включиха на максимална скорост случайния 

еволюционен алгоритъм, който определя как идеите се раждат, 

разпространяват, променят и повтарят, как културата ни се оформя.“ 65 

Накратко: тази система от глобална мултимедийна комуникация между огромен 

брой потребители, с лесен достъп до необятна база данни, разпространена в 

целия свят, предлага значително повече възможности за обучение. Тези ресурси 

вече са впрегнати в употреба и служат за целенасочено развитие на индивида 

чрез дистанционното обучение. Например курс по чужд език в онлайн 

обстановка се състои от предоставяне на материали от страна на преподавателя 

до „учениците“, участие във виртуални класни стаи, попълване на електронни 

формуляри за текущ контрол. Ценното на дистанционната форма на обучение се 

                                                           
62 Оливър Лъкет е главен изпълнителен директор на ReviloPark, стартъп за онлайн 
маркетинг за артисти. Работил е начело на отдела за иновации на Disney, съосновател е 
на платформата за споделяне на видеа Revver. Като главен изпълнителен директор на 
theAudience е работил с клиенти като „Обама за Америка“, Coachella, Pixar и American 
Express. 
63 Е. Дюркейм сравнява обществото с жив организъм  и неговото здраве зависи от 
взаимодействието между икономика, политика и култура. 
64 Термин, въведен от Ричард Докинс през 1976 г., със значение на мерна единица за 
културен обмен /от англ. „meme“ – идея, поведение или стил, които се разпространяват 
от човек на човек в дадена култура. Това става основа на меметиката, която изследва 
еволюционните модели за предаване на информация и развитие на човешката култура. 
65 Лъкет О. Кейси М. Дж., Социалният организъм, С., 2017, стр. 12. 
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състои в това, че индивидът сам може да определи своя посока на образование. 

Ако историята на Рокфелер и ябълките е само една притча, адекватна за 

пазарната икономика, то тази на американците Бен Коен и Джери Грийнфилд, 

основатели на компания за сладолед BenJerry's, е съвсем реална и доказва 

ефективността от този тип обучение. Любовта към сладкия леден продукт 

мотивира двамата предприемачи да се запишат на дистанционен курс за 

производство на десерта срещу такса от 5 долара през 1977 г. През 2000 г. те 

продават бизнеса си на холандската Unilever за 326 милиона долара.66 

Ако това е индивидуално решение, то ситуацията, в която се озова светът и 

в частност България по време на пандемията от COVID-19, принудиха цели 

системи да заработят дистанционно – онлайн. Една от тях бе образователната. 

Преподавателите отдавна използват своята дигитална компетентност в учебния 

процес, но в този период я реализираха от дистанция. Образователните 

уебплатформи като Google Classroom, Zoom, mozaBook, liveworksheeds, Buncee, 

Glogster, Quizizz, Khan Academy, Kahoot, Seesaw, LearningApps, Ourboox, weebly, 

genially дават неограничени възможности. Част от тях позволяват лесно 

създаване и бързо споделяне на визуални съдържания, презентации, изработка на 

медийни уроци за всяка една възраст и степен на обучение. Чрез други 

платформи се изготвят тестове за самостоятелна работа. Уеббазираните 

приложения позволяват споделянето на екран, материалите достигат до всеки 

ученик, някои от тях имат дори виртуална бяла дъска. Възможно е разпращането 

както на индивидуални, така и на групови файлове. Използвайки платформа за 

безплатни видео разговори с до 40 участници, учителите могат да изберат 

няколко от тези приложения, за да преподадат необходимия материал. Учебният 

кабинет се превръща  във виртуален. Комуникацията между учители и ученици 

може да се осъществява чрез Skype, Shkolo.bg, Viber, Messsenger. Видео уроците, 

разпространявани чрез Уча.се,  Academico в YouTube и чрез тв екрана на БНТ, са 

допълнителни ресурси, които преподавателите прилагат и в процеса на 

дистанционно обучение. Така чрез телефон, таблет, лаптоп, компютър и 

телевизор учениците имат пълен достъп до всички ресурси на една нормална 

класна стая, в която им се преподава всеки ден. Но чрез онлайн обучението 

всеки, който участва в процеса, се чувства свободен, без ограничения на времето 

да използва целия наличен образователен ресурс тогава, когато му позволяват 

собствените възможности и нагласи. Едно от предизвикателствата пред 

системата беше именно нееднаквата компетентност на всички учители, всички 

ученици и не на последно място родителите, които се включват в процеса на 

дистанционно обучение. Със сигурност това взаимодействие и предаваните един 

на друг опит и знания ще повлияе значително на социализацията на всеки пряк 

участник. 

Другият сектор, който премина в дистанционно съществуване, бе 

културата. Мащабната идея на Google да направи общодостъпна световната 

информация не изключва изкуството. Още през 2011 година бе създадена 

платформата Google Art Project67, която в сътрудничество с най-известните музеи 

предлага виртуални разходки в тях и в художествени галерии. Чрез Google Art 

                                                           
66 https://www.banker.bg/sudbi/read/sladkiiat-uspeh-na-dvama-filantropi. 
67 https://artsandculture.google.com/?hl=bg. 
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може да се осъществи детайлно разглеждане на колекции от артефакти, 

произведения на изкуството. Платформата предлага образователни инструменти 

чрез клипове в YouTube за ученици. Чрез Google Art могат да се „посетят” над 

150 музея /включително и няколко български/, а информацията е преведена на 18 

езика. Дали такава платформа би била възможна и за сценичните изкуства? 

Навярно вече се правят анализи.  

В условията на дистанционна изолация театрите по света и в страната 

/разбира се не всички, но онези, които разполагаха с ресурси и желание/ 

реагираха с представления онлайн, етюди, разигравани от актьори и др. 

Основните канали за излъчване бяха YouTube, Facebook, интернет страниците на 

културните институти, телевизии и различни стрийминг платформи като 

действащите в България Fanstream, URBO Online Videos, предлагащи и 

закупуване на билет. Бяхме свидетели безплатно на спектаклите на Кралския 

национален театър – Лондон, на "Болшой театър" – Москва, на драматични и 

куклени театри от София, Варна, Казанлък, Ямбол, Шумен и т.н. Това, което 

направи впечатление, бе огромната солидарност на масовите медии и 

потребителите на социалните мрежи към този процес. Информация за онлайн 

постановки бе представяна ежедневно по някои тв канали и радио станции, 

социални мрежи, споделяна от десетки потребители. Само този факт е 

достатъчен да представи необходимостта от сценичното изкуство и неговата 

роля в процеса на социализация. В хронологичен план театърът /произлязъл от 

ритуала/ като първична медия и книгата, като вторична, предхождат третичните, 

към които спада телевизията, и четвъртичните, които са дигиталните медии, 

както ги класифицира проф. Елка Добрева.68 Със своите социални функции, чрез 

които изкуството формира общественото мнение и настроението, възпитава и 

утвърждава личните и социалните ценности, предава най-ценните знания за 

света и човешките взаимоотношения, както и социалния опит от едно поколение 

на друго, от една общност на друга, осъществява обмен на настроение, чувства, 

въпроси, създава естетически вкус и едновременно с това забавлява, откъсва от 

проблемите на делника. Театърът е онази медия, която в най-кратък отрязък от 

време, в рамките на един 40-минутен спектакъл, може да предостави знания и 

умения. В онлайн пространството това се случи и до още по-голяма аудитория. 

За да бъдем обективни, няма как да не споменем и мнението на Валтер Бенямин, 

че медиите са причината за метаморфозите и в изкуството, и в начина му на 

въздействие върху публиката. Според него чрез мултипликацията на 

художествената творба следствие на техническото й възпроизвеждане се губят 

неповторимостта и оригиналността на произведението.69 При една такава форма 

на онлайн излъчване на театър би било добре да се съобразим със степента на 

социализация, формираните знания за изкуството, естетическия вкус и 

отношението към него. Това са може би основните причини за поляризацията на 

мнението относно онлайн театъра. Индивидът с вече затвърдена представа за 

                                                           
68 Вж. Добрева Е., Тезиси по теория на масовата комуникация, ШУ „Епископ Константин 

Преславски“ Ш., 2013. 
69 Вж. Бенямин, В. Художественото произведение в епохата на неговата техническа 
възпроизводимост, https://liternet.bg/publish18/v_beniamin/hudozhestvenoto.htm. 



836 

 

сценичното изкуство /т.е. редовно посещаващ театрални представления/ би се 

отдръпнал от този тип сензитивност. От друга страна, колко често се случва на 

човек да гледа спектакъл на Кралския лондонски театър, освен ако не живее в 

столицата на Обединеното кралство? Онзи, който все още няма затвърдена 

представа за изкуството /като детето/, би се радвал и приел тази различна форма, 

с тази уговорка, че тя не трябва да бъде постоянна. Ако поколение Z живее в 

ерата на интернет и визуализира през пет екрана, то Алфа децата съществуват 

еднакво добре в реалния и във виртуалния свят. И не само не бива да се 

пренебрегва тяхната социализация в онлайн пространството, но трябва да се 

работи в посока правилното й регулиране.  

Решение на ДКТ „Васил Друмев“ – Шумен, по време на извънредното 

положение и обстановка от 15.03. до 15.06.2020 бе да предложи на децата онлайн 

представления, които да се излъчват на запис в традиционния ден и час – всяка 

неделя от 11:00 ч. Линкът към записа в YouTube се публикува на страницата на 

театъра във Facebook и е активен 12 часа, а по молба на живеещите отвъд океана, 

времето е удължавано с още 8 часа. В периода, който съвпадна с някои значими 

събития за театъра и обществото, са излъчени записи на 18 спектакъла, 3 от 

които драматични, а останалите 15 за деца. На 27.03. – Световен ден на театъра1 

потребителите имат възможност да гледат две постановки – една за детската 

аудитория и втора – в традиционния за театъра час за вечерни представления – 

19:00 ч. – за възрастни. На 19.04. излъчването на детското неделно 

представление съвпадна с Великден, на 24.05. – с Деня на българската просвета и 

култура. Още едно значимо за Шуменския театър събитие е отбелязано онлайн - 

Театрален фестивал „НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА“. Излъчени са записи на две 

постановки за възрастни, на 11.05., датата, на която по традиция се открива 

фестивалът и на 16.05., когато се закрива културният форум. От изнесените 

данни /Фиг.1/ ясно се вижда, че в началото на периода потребителите на 

социалните мрежи са били в пъти повече ангажирани спрямо финалната дата. 

Очертава се тенденцията анонсирането на самото събитие да предизвиква повече 

реакция, докато проследяването пред екран на самия спектакъл е от доста по-

малко зрители. Причините не са обект на задълбочен коментар в настоящото 

изследване. Бихме могли само да предположим, че една от тях може да е моделът 

на поведение на потребителите в социалните мрежи. Поради огромния обем от 

информация, индивидът „скрулва“, вижда изображение. То му допада и без да 

прочита информацията „лайква“, или дори да я прочете и ако пожелае, сподели, 

не пристъпва към реално действие в определения ден и час. 
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Фиг.1. Таблица със стойности за проведена онлайн кампания в 

периода 15.03. – 1.06.20 г. 

 
От данните, които YouTube предоставя на собствениците на канали, става 

ясно, че 61,7% от хората, които са посетили канала на театъра, са използвали 

мобилен телефон, 27,2% компютър, 6,8% телевизор, 3,9% таблет. Най-голям дял 

по отношение на възрастта са потребители между 35–44 год. – 44,2%, следвани 

от 25–34 год. – 32,6%. Почти по равно е потреблението на възрастовите групи – 

18–24 год. – 9,5% и 45–54 год. – 9,3%. 4,4% съставляват групата на 

потребителите в диапазона 55–64 години. Най-много показвания са регистрирани 

от България, следвани от Обединеното кралство, Германия, САЩ, Испания, 

Белгия и Канада. 

Не бива да се пренебрегва възможността на театъра, чрез онлайн 

присъствие да достигне до нова аудитория. Преди периода на социална 

дистанция страницата на ДКТ „В. Друмев“, Шумен, във Facebook е „харесана“ от 

близо 2000 души. След 15.03. броят на натисналите бутон „харесвам“ достига 

близо 8 000. Посещенията в страницата са направени от 44 града в страната, като 

най-много са от Шумен, следвани от София, Варна, Пловдив и Бургас. 

Потребителите в социалната мрежа, до които са достигнали публикациите, са от 

43 държави – най-много от България, последвани от Обединеното кралство, 

Германия, Испания, САЩ, Белгия, Канада. Каналът на театъра в YouTube за 

периода от 15.03. до 3.06. е със 17 111 показвания. За сравнение от самото му 

създаване през 2018 г. до началото на 2020 г. показванията са били стотина. 

Всичко това прави света на изкуството по-голям и дава възможност на творците 

да достигнат до повече публика. Съвременните медии „не просто предлагат 

нови – бързи и далеч по-надеждни начини за транслиране на културата и 

художествените ценности, но те променят самата култура и създават нов 

тип ценности.“70 

Независимо в каква възраст е и в каква комуникационна среда е 

индивидът, неговата информираност е от основно значение за адаптацията и 

                                                           
70 Стойков Л., Култура и медии, СУ „Св. Климент Охридски“, С. 2017, стр. 66. 
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реализацията му. Може да се твърди, че успехът му зависи от неговата 

комуникативна култура. Изхождайки от това, че всяко знание е следствие от 

желание за опознаване на заобикалящия ни свят и е създадено като продукт от 

човешка дейност, то е социално. Дори индивидът да го получи от дистанция и в 

изолираност, той пак влиза в комуникация както със себе си, така и с 

предходните носители на това знание. Следователно процесът на познанието има 

социален характер. С развитие на технологиите и медиирането на информация 

ще се наблюдава все по-голяма социална дистанция, която все повече ще се 

уплътнява с дистанционна социализация. 
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Svetlozar P. Vatsov 

 

 
ABSTRACT: The education system in the Federal Republic of Germany, both in terms of 

structure and organization and in terms of governance, is a complex system of correlations, 

competencies and authorities. The reasons for this are primarily historical, as a major factor in 

the development and current structure of education is the principle of federalism. The report 

examines its manifestation at the various levels of the German educational system. 
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Системата на образованието във Федерална Република Германия както от 

гледна точка на структура и организация, така и от гледна точка на управление, 

представлява една сложна система от взаимовръзки, компетентности и 

правомощия. Причините за това са преди всичко исторически, като основен 

фактор за развитието и сегашната структура на образованието е принципът на 

федерализма, който обратно на популярното мнение не е продукт на особената 

политическа ситуация в страната след края на Втората Световна Война, а 

присъства в държавното устройство още от 19-ти век. Днес ФРГ е разделена на 

16 федерални провинции със свои парламенти и правителства, а в столицата 

Берлин заседава федералният парламент Бундестаг и федералното правителство. 

Чл. 20, ал.1 на Конституцията от 1949 г. гласи: „Федерална Република Германия 

е демократична и социална федерална държава“, а според чл. 30 всички въпроси, 

които не са отбелязани изрично като задача и отговорност на федералните 

органи на управление, са в компетентността на федералните провинции. Те 

притежават например т.нар. „културна независимост“ (Kulturhoheit der Länder), 

която Конституционният съд на ФРГ нарича „основна съставна част на 

независимостта на провинциите“. „Bildung ist Ländersache.“ (от нем. 

„Образованието е работа на провинциите.“) е може би най-често чуваното 

изречение по темата и определено едно от първите и най-важни неща, които 

чужденец, попаднал в немската образователна система, научава. С това се 

обясняват сериозните разлики както в типовете училища, трудността на матурите 

и възможните дипломи за основно и средно образование, така и в резултатите от 

международни изследвания за качеството на образованието като например 

Програмата за международно оценяване на учениците PISA. Това, което е 

еднакво във всички 16 провинции, е възрастта, на която децата трябва да 
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започнат училище, а именно на шестгодишна възраст, и продължителността на 

задължителното училищно обучение, което трае 12 години. 

Разпределението на компетенциите в областта на образованието отразява 

ясно принципа на федерализма. Чл. 7, ал. 1 на Конституцията гласи: „Цялата 

училищна система е под надзора на държавата“, като в това число влизат и 

частните училища в страната. В тълкувание на Конституцията от 2014-та година 

Jaras и Pieroth (цитирани в Ackeren et al. 2015) обясняват, че под „надзор“ следва 

да се разбират широките правомощия на държавата по отношение на 

организация, ръководство и планиране на училищната система, в това число 

определянето на професионалните направления и целите на обучение. Освен 

това според принципа на „конкуриращото се законодателство“, заложен в чл.74 

на Конституцията, федералните правителства са основните законодателните 

органи, но Бундестагът си запазва правото на законодателен орган в случаите, 

когато е необходимо да се осигурят равни условия на живот или когато 

запазването на юридическото или икономическото единство на държавата 

налагат това. В сектора на образованието това явление има практическо 

изражение например при допълнителното подпомагане на ученици в 

професионалните училища, регулирано на национално ниво и осъществявано от 

Националната агенция по заетостта. До 2006-та година федералното ръководство 

имаше право да сключва с отделните федерални провинции споразумения, чрез 

които да участва в огранизацията и планирането на училищното обучение, но 

след реформата от 2006-та година и съответните промени в Конситуцията това 

право беше премахмато. Сега могат да се сключват споразумения единствено 

когато става дума за спазване и/или достигане на международни стандарти, 

международни оценявания на представянето на немските ученици и анализ на 

резултатите. В медиите и обществото тази законодателна промяна бива често 

наричана с името „забрана за сътрудничество“ и е подложена на сериозни 

критики както на федерално, така и на регионално ниво. 

В конституциите на всички 16 федерални провинции под една или друга 

форма е записано, че изграждането и поддържането на училищната система е 

тяхно задължение и орговорност. Освен това с изключение на трите градове-

провинции Бремен, Хамбург и Берлин, пълномощията ясно са разпределени 

между провинции и общини по следния начин: вътрешните училищни въпроси 

са в пълномощията на федералните провинции, а външните училищни въпроси – 

на общините.  

„Вътрешни“ са училищните въпроси, касаещи педагогическите аспекти на 

училищната организация и дейност. Федералните провинции определят целите и 

съдържанието на преподавания материал, в това число учебни планове, брой 

учебни часове, учебници и изпитни форми, както и структурата на учебните 

заведения – типове училища и продължителност на обучението. Провинциите 

също така отговарят за обучението, назначаването и финансирането на учители. 

„Външните“ училищни въпроси, които са от компетенцията на общините, 

от своя страна включват изграждането и поддръжката на училищни сгради, 

назначаването и финансирането на непрепопадавателския персонал, както и 

стратегическото планиране, а именно изграждане на училища с необходимите 

размери на необходимите места в необходимите за това срокове.  
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В последните 20-тина години това разпределение на пълномощията търпи 

все повече критики, като желанието и стремежът е на общините да бъдат 

предоставени по-широки пълномощия, включително и най-вече от областта на 

вътрешните училищни въпроси. В своя декларация от 2007-ма година, известна 

като „Декларацията от Аахен“, съветът на немските градове (der deutsche 

Städtetag) призовава за преструктуриране организацията от пълномощия в полза 

на общините. С постепенно настъпващите промени общините получават повече 

възможностти за организиране на сътрудничество между училищни и 

извънучилищни институции, занимаващи се с подрастващото поколение, за 

разработване на общи концепции, като на места вече има създадени и местни 

координационни центрове за целта.  

Принципът на федерализма е тясно обвързан със запазването на равни 

условия за живот на територията на цялата федерация. Имайки предвид това и 

широките правомощия в областта на образованието, които отделните федерални 

провинции притежават, се налага образователната дейност да бъде 

координирана. Затова още през 1948-ма година провинциите се споразумяват за 

създаването на т.нар. Постоянна конференция на министрите на образованието 

във ФРГ (Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland, позната още като Kultusministerkonferenz или KMK) със седалище в 

Бон. Президентът на Постоянната конференция се назначава от провинциите, 

като редът за това е строго определен и не се влияе от изборни резултати. 

Генералният секретар се избира с мнозинство от 2/3 от общото събрание. 

Решенията на Конференцията се вземат единодушно, като всяка провинция има 

един глас независимо от броя на населението. Тези решения са с характер на 

препоръки от и към провинциите и трябва впоследствие да бъдат приложени на 

практика посредством закони, правилници и/или наредби в съответствие с 

местното законодателство. 

Училищният надзор като средство за наблюдение и контрол на 

образованието е залегнал не само както беше вече споменато, в Конституцията 

на ФРГ, но присъства и в конституциите на федералните провинции. Тоест 

липсата на такъв би била противоконституционна, а съществуването на напълно 

автономни училища е невъзможно. Училищният надзор е подчинен на местните 

министерства на образованието като част от административни звена, 

организирани различно и носещи различни имена, но основните му отговорности 

са валидни за всички 16 федерални провинции, а именно: 

а) да контролира по същество съдържанието и качеството на учебния 

процес 

б) да следи за спазването на законите  

в) да осъществява надзор над персонала в училище. 

Училищните власти изпращат в отделните училища надзорници, сред 

задачите и правомощията на които са да посещават часове, да участват в 

назначаването и атестирането на педагогическия персонал, преместването на 

ученици в друго училище и т.н. В последните години се забелязва желание от 

страна на училищата и тенденция намесата на училищния надзор да не бъде 

толкова директна и задължаваща, а по примера на други европейски страни да 

придобие препоръчителен характер и да участва по-активно най-вече в 

подобряване качеството на училищното образование. 
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Разпределението на отговорностите и пълномощията между централната, 

регионалната (на федералните провинции) и общинската власт се отразява пряко 

и на структурата на финансиране на системата. По данни на националния 

статистически институт на ФРГ (цитирани в Ackeren et al. 2015) за системата на 

образованието през 2011-та година са изразходени публични средства в размер 

на 142 милиарда евро, като 67,6% са дошли от бюджетите на федералните 

провинции, 17,6% – от общинските бюджети и само 14,8% – от федералния 

държавен бюджет. Тези стойности отразяват точно йерархията на правомощия в 

системата. Високите разходи на федералните провинции за образование се 

дължат до голяма степен на това, че те осигуряват средствата за заплати на 

учителите. Освен това те подпомагат и общините с допълнително финансиране, 

например за подпомагане на ученици, осигуряване на материали, а също така и 

за строежа на нови училища. 

Особеностите на държавната структура на Федерална Република Германия 

правят немската образователна система сложна за описание и анализ, защото на 

практика става дума за 16 независими една от други системи, всяка със свое 

законодателство, изпълнителни звена и училищна организация. С навлизането на 

все повече международни изследвания на качеството на образованието все по-

очевидни стават и разликите както между отделните държави, така и между 

отделните федерални провинции на ФРГ, което навежда на мисълта, че може би 

различните политическо-административни форми на управление също носят 

отговорност за разликите в представянето на учениците. Желанието за по-

централизирано управление на образованието, което да доведе до по-

стандартизирано ниво на знания и умения на учениците във всички федерални 

провинции, намира все повече поддръжници в Германия. Най-вече 

посредствените резултати от теста PISA и техният обществен отзвук накараха 

политическите партии от целия спектър да преосмислят вижданията си за 

образователната политика и да търсят нови идеи и начини как да направят 

немското училище по-конкурентноспособно, по-гъвкаво и по-малко 

дискриминиращо. Образователната система през 21-ви век навлезе в преход, 

който все още не е приключил. 
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Предложената тематика е с идея да направи опит за представяне, накратко 

и в най-общ план, на осигуряването на държавната политика в областта на 

измерванията. 

В посоченото направление обществените отношения се уреждат от Закона 

за измерванията. Той е приет от ХХХІХ Народно събрание на 24 април 2002 г. 

Постановен е с Указ №141 от 29 април 2002 г. на Президента на републиката на 

основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България. Обнародван е в 

Държавен вестник, бр. 46 от 07 май 2002 г. и е в сила от 09 ноември 2002 г. Този 

закон отменя Закона за измерванията, обнародван в Държавен вестник, бр. 45 от 

21 април 1998 г. и с последни изменения в Държавен вестник, бр. 108 от 14 

декември 2001 г. [2, с. 4, с. 14; 3; 4]. 

Последните изменения и допълнения на действащия Закон за измерванията 

са приети от XLIVНародно събрание на 04 септември 2019 г. Постановени са с 

Указ № 215 от 09 септември 2019 г. на Президента на републиката на основание 

чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България. Обнародвани са в 

Държавен вестник, бр. 72 от 13 септември 2019 г. [1, с. 2; 4]. 

Настоящият Закон за измерванията има за цел да защитава живота и 

здравето на хората и околната среда от вредни въздействия, което е в 

съответствие с националните интереси. В тази връзка защитата е и към 

имуществото на физическите и юридическите лица от неблагоприятни 

последици, които могат да настъпят вследствие на неверни резултати от 

измерванията. Същественото в целта на Закона за измерванията е да създава 

условия за международно признаване на резултатите от извършваните в 

Република България измервания при използване само на единици, разрешени от 

Закона за измерванията [3]. 

За осигуряване на проследимост на измерванията в страната се създават 

национални еталони и национална система за сертифицирани сравнителни 

материали. По отношение на осигуряването на точност и достоверност на 
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измерванията в областта на здравеопазването и на измерванията, свързани с 

обществената безопасност, защитата на околната среда, държавните и 

общинските вземания и търговските плащания, се извършва метрологичен 

контрол, който обхваща: контрол на средствата за измерване; метрологична 

експертиза на средствата за измерване; контрол на предварително опаковани 

продукти и на опаковки, предназначени да бъдат използвани като съдове за 

измерване [3]. 

Контролът (установяване на съответствие между фактическото и 

нормативното състояние на даден обект или процес) на средствата за измерване 

се извършва за установяване на съответствието им с изискванията на Закона за 

измерванията, а метрологичната експертиза (съвкупност от действия за 

изследване, доказване и определяне на метрологични характеристики по 

отношение на съответни изисквания от нормативни актове) се извършва при 

възникване на спор, относно техническите и метрологичните характеристики на 

средствата за измерване в употреба, по искане на физически или юридически 

лица. От своя страна контролът на предварително опакованите продукти и на 

опаковките, предназначени да бъдат използвани като съдове за измерване, се 

извършва за установяване на съответствието им с изискванията към техните 

качества или вместимости, а за спазване на разпоредбите на Закона за 

измерванията и наредбите по прилагането му се извършва метрологичен надзор 

(това е подход, т.е. пристъпване към определен проблем чрез съвкупност от 

дейности и анализ, за прилагане на съответен метод за осигуряване на 

съответствие със законодателството) [3; 10, с. 36, с. 81]. 

Държавната политика в областта на измерванията се определя от 

Министерския съвет (по предложение на министъра на икономиката) и се 

изпълнява от председателя на Българския институт по метрология (БИМ) и 

председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН) (съобразно правомощията им по Закона за измерванията, като се 

ръководят от принципите за осигуряване на проследимост, точност и 

достоверност на измерванията). Двамата председатели подпомагат министъра на 

икономиката при разработването на политиката в областта на измерванията, а 

всички министри и ръководителите на ведомства организират дейностите по 

осигуряване на проследимост, точност и достоверност на измерванията в 

ръководените от тях юридически лица [3]. 

 Органи на управление [планиране, изпълнение и контрол (по време на 

планирането, при изпълнението и последващ)] в областта на измерванията са 

председателят на БИМ и председателят на ДАМТН [3; 11, р. 60]. 

Настоящият БИМ е юридическо лице към министъра на икономиката. 

Устройственият му правилиник е приет с Постановление № 287 от 11 декември 

2018 г. на Министерския съвет. Обнародван е в Държавен вестник, бр. 104 от 14 

декември 2018 г. БИМ е специализиран в изпълнение на функциите по Закона за 

измерванията, включващи: 

- създаване, съхраняване и усъвършенстване на националните еталони на 

Република България; 

- организиране на изграждането и развитието на националната система за 

сертифицирани сравнителни материали; 
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- осигуряване на проследимост на измерванията в страната; осъществяване 

на контрол на средствата за измерване; 

- извършване на метрологична експертиза на средствата за измерване [3; 7, 

с. 22; 8]. 

На следващо място БИМ е специализиран в: 

- подпомагане на органите на държавната власт при осъществяване на 

техните правомощия по въпроси, свързани с измервания; 

- провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, 

свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, 

научен и икономически интерес; 

- провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от 

извършените в Република България измервания [3]. 

Ръководството на БИМ се осъществява от председател, който се определя с 

решение на Министерския съвет и се назначава от министър-председателя. От 

своя страна председателят на БИМ: 

- предлага на Министерския съвет утвърждаването на националните 

еталони на Република България; 

- предлага на Министерския съвет за приемане на дългосрочна програма за 

развитие на националните еталони; 

- приема дългосрочна програма за развитие на националната система за 

сертифицирани сравнителни материали, координира нейното изпълнение и 

издава сертификати за сертифицираните сравнителни материали; 

- одобрява и отнема одобряването на типа на средства за измерване; 

- представлява Република България пред международните органи и 

организации по метрология; 

- изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република 

България, произтичащи от членството ѝ в международните органи и организации 

по метрология; 

- сключва, изменя и прекратява двустранни и многостранни споразумения 

за сътрудничество и взаимно признаване в областта на измерванията; 

- издава указания и препоръки за прилагането на документите на 

международните органи и организации по метрология; 

- организира издаването на официалния бюлетин на БИМ; 

- определя размера на цените за предоставяните от БИМ услуги [3; 7, с. 22 

– 23; 8]. 

Другият орган на управление в областта на измерванията е настоящата 

ДАМТН. Тя е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на 

икономиката. Устройственият ѝ правилник е приет с Постановление № 47 от 24 

февруари 2003 г. на Министерския съвет. Обнародван е в Държавен вестник, бр. 

20 от 04 март 2003 г. Последните изменения и допълнения в Устройствения 

правилиник са приети с Постановление № 201 от 13 август 2019 г. на 

Министерския съвет. Обнародвани са в Държавен вестник, бр. 65 от 16 август 

2019 г. ДАМТН осъществява метрологичен надзор съгласно Закона за 

измерванията [3; 5, с. 29 – 30]. 

От своя страна председателят на ДАМТН: 

- ръководи и представлява агенцията; 
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- определя периодичността на проверка на средствата за измерване в 

употреба, които подлежат на контрол, по предложение на председателя на БИМ; 

- осъществява метрологичен надзор и технически надзор на съоръженията 

с повишена опасност; 

- оправомощава лица за извършване на проверки на средства за измерване 

или отнема оправомощаването; 

- ръководи методически специализираните органи за технически надзор 

към съответни министерства, дирекции и ведомства; 

- предлага на председателя на БИМ отменяне на одобряването на типа на 

средствата за измерване, когато при метрологичния надзор се установи, че е 

налице основание; 

- изпълнява и други задачи, възложени му със закон или с акт на 

Министерския съвет [3; 6, с. 6; 9]. 

Представената накратко и в най-общ план тематика предполага 

възможността да бъде предложен изводът, че осигуряването на държавната 

политика в областта на измерванията предполага тяхната осигуреност в 

Република България. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА „ВЕЛАТУРНАТА 

ТЕХНИКА” В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЖИВОПИС НА СТУДЕНТИТЕ 

ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 

 

Светозар Й. Чилингиров 

 

OPPORTUNITIES FOR APPLICATION OF THE “GLAZE 

TECHNIQUE” IN THE PAINTING TRAINING OF THE STUDENTS IN 

SPECIALTY  

“PEDAGOGY OF THE FINE ART” 
 

Svetozar Y. Chilingirov 
 

 
ABSTRACT: The article examines a painting technique that is extremely rarely used 

today by contemporary artists. It is known as "glaze technique". This is actually a painting with 

thin oil-varnish layers of paint, transparent or semi-roofing in nature, through which new 

colors are obtained optically. This technique was developed during the Renaissance and was 

widely used until the mid-19th century. It has its place in modern teaching of the discipline 

through the use of new pictorial materials and techniques. 

 

KEYWORDS: Fine art education, Glaze technique, pictorial activity  

 

 
От особено значение за успешното протичане на обучението по живопис 

във ВУЗ е изборът на изобразителните средства - материали и техники на работа. 

Материалът е средството без което художествената творба не може да бъде 

направена. „Материалите, с помощта на които се осъществява конкретна 

изобразителна дейност, притежават определени физически и технологически 

свойства. Те изглеждат по различен начин (имат оптични качества) и могат да 

действат естетически”[1;53]. 

  „В изобразителните изкуства могат да се открият много примери за 

въведени иновативни техники и материали в изобразителната дейност,чиято 

употреба води до повишаване на стойностите на крайния изобразителен 

продукт” [2;332]. Дисциплината „Живопис” заема важно място в изобразително-

практическото обучение на студентите от специалност „ПОИИ”. Прегледът на 

учебните програми недвусмислено потвърждава това. На нея е отредено 

присъствие в седем от общо осемте семестъра на образователно-

квалификационна степен „Бакалавър”. Качественото натрупване на знания, 

умения и навици по академичната дисциплина, става поетапно чрез системно 

изпълнение на градираните по сложност теми в лекционния курс и предвидените  

лабораторни упражнения по семестри. „Целта на обучението е да формира у 

студентите култура на зрително възприемане- околна действителност (натура) и 

произведенията на живописта- оригинални художествени творби и репродукции; 

изобразяване на натурата със специфични изразни срества; запознава бъдещите 
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художници- педагози с техниките и технологиите на живописта; първоначални 

познания по теория на цвета” [4;2].  

В процеса на изобразителната дейност на студентите се търсят оптимални 

решения за постигане на пластичност и индивидуално отношение към 

формоизграждането посредством изразните средства на живописта, осигуряващи 

спецификата на художествения образ в живописното произведение. Успешното 

изпълнение на всяка задача, зависи и от познаването и умелото използване на 

изразните възможности на живописния материал, с който студентите работят в 

ателието, на техниките, средствата и похватите на изпълнение, произтичащи от 

него. „От научна гледна точка, под думата техника в живописта се разбира онзи 

начин на изграждане на картината, който дава възможност на отделния 

художник да използва положителните свойства на материалите, влизащи в 

състава на картините му под формата на основи, грунд, бои, свързватели, 

разредители, фирниси, лакове и фиксативи, и като избягва недостатъците на тези 

материали, да разкрие непосредствено, убедително, ясно, неповторимо и 

индивидуално съдържанието на картината чрез формата, колорита, 

светлосенъчните оттенъци, ритъма от обеми и т.н.”[3;349].  

По отношение на изобразителните материали, класическото обучение по 

живопис на бъдещите художници във ВУЗ отдавна залага на маслените бои. 

Една от причините за това е тяхната голяма популярност. От  създаването им до 

днес те са широко използвани от художниците по света,  оценили отдавна 

техните предимства. С тях може да се рисува върху  различни основи с различни  

повърхности (хартия, платно, дърво, фазер, шпертплат, МДФ и др.). 

Специфичната консистенция и бавното им съхнене дават възможност на 

рисуващия да осъществява лесни преливания между два различни цвята или тона 

(важно качество при изграждане на форма и обем), бързо да нанася силно 

разредени или плътни слоеве гъста боя (импасто) за получаване на различна 

фактурирана живописна повърхност. Съпротивата която маслените бои оказват 

като  материал, сравнително бързо се преодолява от обучаваните, а това се 

отразява позитивно на резултатите от изобразителната им дейност. Със своите 

качества, те са подходящо средство за експерименти и формиране на 

индивидуални творчески решения и изобразителна  изразителност. Не на 

последно място, за мнозина специалисти овладяването на техниките на 

маслените бои е и върхов момент, своеобразен естествен процес на надграждане 

на вече усвоеното за материалите  и техниките знание. 

Днес, в обучението по „Живопис”се прилагат следните три типични 

техники (начини) на работа,които К.Цонев формулира по следния начин: 

 Еднослойно нанасяне на маслените бои с техника „а ла прима”; 

 Многослойно изграждане „мокро в мокро” в последователно редуващи се 

сеанси; 

 Многослойно изграждане на картината чрез засъхнали отделни пластове 

бои. [3; 463] 

Популяризирани в средата на XIX в. от лидерите на френския 

импресионизъм, тези начини на работа навлизат и в академичното обучение по 

дисциплината, като най-използвани са  техниката „а ла прима„ и работата „мокро 

в мокро”. Тези техники сравнително лесно се усвояват и прилагат от обучаваните 
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студенти, а успешно изпълнените с тях картини, са много свежи, наситени са с 

емоционален заряд и експресивност. С тях се работи бързо, спестява се 

технологично време, а това е важно, предвид ограничеността на постановките 

във времето. От друга страна, те имат и своите недостатъци, като например 

ескизност, мозаичност, суровост на тоновете (техника „а ла прима”), или пък 

кални и мътни такива получени като следствие от продължително механично 

смесване (оксидация), несполучливи цветови комбинации и т.н..  И при двете 

техники, моделировката на формата и колористичното решение на картината се 

осъществява в хода на изобразителния процес.Често пъти това е особено трудно 

за младите и неопитни творци.  В стремежа си да изградят „здрава рисунка”, те 

често неволно жертват цвета или пък се случва обратното. Освен това е вярно  и 

друго- използването  на едни и същи техники внася еднообразие и скука  в 

учебния процес, а това може да се  отрази негативно на изобразителните 

резултати.  

Една от рядко използваните, но с безпорно доказана ефективност и 

качества е велатурната техника  В миналото тя е била широко използвана от 

художниците при създаване на техните творби. Думите ”велатура” и „лазура” 

имат едно и също значение. Първата е възприета от италианската техническа 

терминология, а  втората от немската.В англоговорящите страни тази техника е 

известна като  “glaze „Какво представлява велатурната техника? 

Това всъщност е живописване с тънки маслено-фирнисни пластове бои, 

прозрачни или полупокривни по своята същност, чрез които се получават по 

оптичен (за разлика от механичния) път нови  цветове. Разработена по времето 

на Ренесанса, тази  техника бързо добива популярност и е широко  използвана, 

чак до средата на 19 век, когато лидерите на френския импресионизъм налагат 

техниката „а ла прима”. Началото и поставят изтъкнатите нидерландски 

художници, братята  Хубертус и Ян ван Ейк. На научна основа те направили 

значителни подобрения на съществуващата преди тях фирнисирана темперна 

техника от времето на Джото и Чимабуе (14 в.). След Нидерландия техниката 

бързо се разпространила в Италия, а след нея и в цяла Европа.  Тя става 

предпочитана от старите майстори на четката -  Леонардо да Винчи, Рафаело, 

Дюрер, Тициан, Ел Греко, на последвалите ги в годините Рембранд, Рубенс, 

Веласкес, Сурбаран както и на много, други след тях. 

  За разбирането на велатурната техника и прилагането и от студентите е 

неоходимо да се представи теретично и нагледно техния начин на работа. Важно 

е да се отбележи,че всеки един художник е имал свой личен подход в 

прилагането и, приспособявал я е към своята индивидуалност,  темперамент, 

добавял е нещо от себе си и по този начин тя придобивала известна уникалност 

за всеки един от тях.  

Творческият процес започвал  с оцветяването на белия грунд с така 

наречената „имприматура”. Тя можело да бъде по-прозрачно нанесена или по-

плътна, по-светла или по-тъмна, топла или студена, или пък просто сива. 

Например има имприматури, направени със смес от охра и умбра, с печена 

сиена, английска червена и т.н. Съставът на свързвателя на имприматурата бил 

също така различен. В едни случаи това е туткалено  или желатиново лепило, а в 

други – фирнис. Старите майстори нанасяли имприматурите върху белия грунд с 

цел да получат по-голяма възможност за моделировка на формата, която те 
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правели впоследствие с темперна бяла боя. Самото моделиране на живописната 

форма зависело от предпочитанията на художника. Някои правели това много 

старателно, като движението се осъществявало от светлината към сянката. С най-

големи пластове бяла темпера били покривани най-големите светлини с по-тънки 

пластове, преходите между светло и тъмно, а сенките – с най-тънки бели 

пластове. Целта била да се постигне светлина, чрез бялата подготовка, да се 

моделират формите и да се отделят светлините от сенките. По този начин 

художникът бил улесняван до голяма степен при нанасянето на следващите 

цветни пластове, когато се решавало колористичното решение на картината. То 

протичало бързо и леко, понеже художникът имал вече изградена форма, здрава 

рисунка, установени светлини и сенки и т.н.  

След засъхване на направената с темперна боя подготовка се престъпвало 

към изолирането и с цел да се ограничи до известна степен нейната попивност, 

което би предизвикало посивяване и помътняване, както на нея, така и на 

поставените върху тях маслени тонове. Като изолатори били използвани 

туткалени или желатинови лепила (4-5 % на 100 грама вода), дамарени или 

мастикови фирниси.   

След засъхване на изолаторите старите майстори пристъпвали към 

живописване с тънки маслено-фирнисни пластове бои. Те се получават чрез 

силно разреждане на покривни, полупокривни и прозрачни бои или смеси на 

същите. За разредители се използвали фирниси и някои масла като най-често се 

приготвяли смеси между тях. Например дамаров лак и прибавено към него 

избелено ленено масло. Най-важното условие е разредителят да притежава 

свойството прозрачност, да съхне бързо и да е еластичен. Ако не притежава тези 

качества, то този разредител не е подходящ за получаване на прозрачни тонове. 

Веднъж подготвени маслените велатури  винаги се нанасяли върху по-светли от 

тях тонове с цел да ги направят чрез по-тъмния си цвят по-дълбоки и по-сложни 

по тон.  Обикновено старите майстори извършвали това с по-мека четка, но след 

това  разстилали велатурата с тампон или пък с пръстите (дланта) на ръката. При 

тази процедура най-важното условие е долният пласт да не се разтвори поради 

своята незасъхналост. Ако това се случи, се получат много силни потъмнявания. 

Ето защо разредителят на велатурите не трябва да съдържа само етерични масла 

като например темпертиновото. Последното е в състояние  лесно да разтвори 

долните пластове на маслената картина. За да се избегне това, художниците 

задължително прибавяли в разтворителя и блажно масло (например ленено). То 

забавя  съхненето на велатурата и  осигурява време за нейната обработка от 

рисуващия.  Старите майстори  нанасяли всеки слой съвсем тънко и равномерно, 

като отстранявали всички излишъци от него. Противното водело до „удавяне” на 

тона, неминуема последица, от което е потъмняването.  

Като правило велатурите, покривали цялата площ на картината,  като така 

се  осигурявало общото и оптично въздействие, запазвала се визуалната цялост 

на творбата..  

От гореизложеното до тук става ясно,че прилагането на тази техника 

изисква задълбочени познания, опит и за съжаление твърде много време за 

изпълнение. За да го пестят старите майстори не случайно използвали в първия 

етап на своята работа  темпера. Като изобразителен материал тя съхне бързо, а 

това съкращава значително процеса на работа. За разлика от температа  
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маслените велатури са бавно съхнещи, като всеки положен слой трябва да е 

напълно сух преди да се покрие със следващ.За пълното съхнене на всеки един 

от тях са необходими поне шест дни. Това обяснява защо тази техника е на 

практика не дотам приложима в обучението по „Живопис” на студентите от 

„ПОИИ”. Днес, целият този дълъг и трудоемък процес може да бъде значително 

съкратен и адаптиран спрямо условията на работа в учебните ателиета по 

живопис. Темперните бои, например може да бъдат успешно заменени от вече 

утвърдените в практиката на съвременните художници акрилни бои. Те 

притежават  пастообразна консистенция подобна на тази на маслените бои и 

също като температа съхнат бързо, но  за разлика от склонните към напукване и 

попивност темпери, те образуват гъвкав, водоустойчив багрен слой, който не 

пожълтява с времето. Веднага след тяхното изсъхване, може да се пристъпи към 

колористичното решение  на картината. За пестене на време  маслената велатура,  

може успешно да бъда заменена от  акрилната велатура. Принципът в случая е 

същият като при маслената велатура, но акрилните бои са по подходящи за 

прилагане на тази техника, тъй като съхнат  много по- бързо. И понеже сухата 

акрилна е неразтворима, няма опасност от повреждане на намиращите се отдолу 

цветни слоеве на подготовката при нанасянето на нови. Времето на съхнене на 

акрилната велатура може да бъде удължено, чрез използването на специални 

забавители.  

Независимо дали са маслени или акрилни велатурите дават най-добри 

резултати в следните случаи: 

- Когато се работи с прозрачни и полупрозрачни бои. 

- Когато те се нанасят върху по светли подложки. 

- Когато се търси  оптично действие напред, на едни планове за сметка на 

други. 

- Когато целта на художника е  да подсили, усложни и обобщи общият 

локален тон на дадена картина. 

 

Правилно подбрани, материалите и техниките на работа могат да доведат 

до успешно изпълнение на изобразителните задачи, ще помогнат на студентите 

да придобият повече увереност в собствените си сили и възможности. 

Придобитите умения за работа с различни живописни материали, усвоени в 

процеса на обучение, развиват въображението, мисленето, изобразително – 

творческите способности. От материалите и техниките на работа се определя 

прдължителността на изобразителния процес, трудностите по създаване 

живописната творба, нейната специфика и дори начинът на нейното въздействие.  

Преподавателят по живопис  във ВУЗ трябва да е запознат не само 

теоретично с особеностите и тънкостите при работа с материалите и техниките, 

но и практически да ги представя в изобразителната практика. 

„Професионалната компетентност, основана на практическата му дейност, 

формира знания, благодарение на което могат да се дават напътствия и 

препоръки, да се извършват корекции, по отношение за прилагането на 

материалите и техниките в образователно – възпитателния процес” [1;57]. 

В академичното обучение по „ Живопис” навлизат все нови и нови 

материали и техники на работа, които обгатяват арсенала от изобразителни и 

технически средства , дават възможност за по- гъвкави форми на работа, по-
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интересни изобразителни решения, стимулират бъдещите художници – педагози 

към изобразителна дейност. 
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ABSTRACT: The history of the alternative care system in the United Kingdom dates 

back to the adoption of the Post-World War II Poor Act, which gives the Board of Trustees the 

right to separate children from poor families and care for them in boarding schools instead of 

helping families in need. Children and their families should be provided with services that 

value diversity and promote equality; Placement in a foster family should be based on an 

assessment of the children's needs, which means careful selection of foster parents over the 

children. A key standard is that “children in foster care are protected from all forms of abuse, 

neglect, exploitation and deprivation. In addition, information about foster families should be 

carefully recorded and made available to children. Adequate health care is needed to promote 

physical, emotional and social development. Children and young people need to be adequately 

prepared for their lives as adults. 

 

KEY WORDS: child protection, foster care, safe, short-term, children, families, 

orphanages, factors, risk 

 

 

Политиките за закрила на децата във Великобритания по-скоро се 

приближават до американския модел. Там фокусът отново е поставен върху 

превенция на риска, контрол и недопускане на насилие и злоупотреба с деца от 

гледна точка на семейството. В настоящия Закон за детето от 1989 година акцент 

се поставя върху задълженията и правата на родителя, което включва грижа, 

осигуряване на нормални условия за живот, образование, общуване, 

емоционална подкрепа.  

 

Британското законодателство и политика за закрила на детето се реализира 

в три основни направления:  

 превенция на риска и работа с родителите – обучения за отговорно 

родителство, подкрепа и осъзнаване на рисковете;  

 изготвяне, анализ и периодично актуализиране на стандартизирана 

процедура за идентифициране и диагностициране на рисковите фактори, както и 

контрол върху тях;  

 изготвяне на индивидуални планове за преодоляване на рискови 

ситуации и фактори, които включват: идентифициране на потребностите на 

детето, включително установяване на бъдещи рискови фактори с цел 

недопускането им; идентифициране на силните страни и ресурси на детето, 

семейството и общността, които са в подкрепа на нуждите на детето; 

идентифициране и аранжиране на рисковете; определяне на отговорни лица за 

всяка планирана интервенция; определяне на необходимите ресурси и времеви 
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график за изпълнение; установяване на подходи и инструментариум за измерване 

на резултатите доколко рискът е преодолян; определяне на желаните резултати; 

установяване и оценка на риска от изпълнението на плана – непредвидени 

ситуации.  

Историята на алтернативната система за грижи в Обединеното Кралство 

датира от приемането на Закона за бедните след Втората световна война, който 

дава право на Съвета на настойниците да отделят децата от бедните семейства и 

да се грижат за тях в интернати тип институции, вместо да подпомогнат 

семействата в нужда. Броят на децата в домове е възлизал на над 100 000. През 

1950 година се приема Закон за децата и младежите , който налага политики за 

хуманно отношение в институциите за деца (приюти). През последните 100 

години системата за закрила на детето във Великобритания драстично се е 

променила, като политиките са насочени предимно в предотвратяване на 

институционалната грижа, която се определя като неблагоприятна за детското 

развитие и трансформацията се е осъществила по посока утвърждаването на 

алтернативни форми на грижа – приемни семейства (fostering), резидентни 

услуги и подкрепа на семействата, като принос за подобряване грижата за децата 

имат доброволчески и неправителствени сектори, които са част от системата за 

закрила във Великобритания. Институционалната грижа все още съществува там, 

но е драстично реформирана под формата на малки резидентни институции с 

малък брой деца в тях (подобно на Българските нови резидентни услуги – 

центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи ЦНСТДМ). Фокусът на 

националните политики за закрила на детето е насочен към: ранна интервенция, 

включващ подкрепа на децата и семействата в по-ранна детска възраст и 

промотиране на позитивни родителски грижи; емоционална подкрепа на 

родителите за развиване на надеждна привързаност с детето, което има водеща 

роля за неговото развитие и способности; социална и финансова подкрепа на 

семействата в риск; осъществяване на програми и политики за защита правата на 

децата; осигуряване на система за ранна диагностика и общи рамки за оценка на 

риска.  

Системата за предоставяне на социални услуги включва програми като 

интегрирано планиране; общности за предоставяне на семейна подкрепа; 

развитие на доброволческата подкрепа (подбор, обучение на доброволци, 

оказващи подкрепа на семействата); програмата Sure Start, която промотира 

психологическо, интелектуално, социално, здравно, образователно и 

емоционално развитие на децата в ранна детска възраст (под 4 години); подкрепа 

на семейства в риск чрез програмата Gateway, която включва съставянето на 

интегрирани планове за защита на детето в рискова среда; семейни центрове, 

оказващи превенция на риска от насилие и злоупотреба. Участието на общността 

в системата за закрила на детето във Великобритания е незначимо и е формална 

част от целия процес, израз на което е включването на доброволчески 

организации в социално педагогическата подкрепа и директна работа с децата и 

семействата в риск.  

В Англия националните стандарти по приемна грижа са създадени през 

1997–1999 г. и имат за цел подобряване на нейното качество. Стандартите са 

разделени на три части ( свързани с услугите за деца, с приемните родители и с 
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управление на услугите, политиката и планирането) и започват с очертаването на 

някои ключови принципи.  

На децата трябва да се предоставят висококачествени грижи във фамилна 

среда. Нуждите на децата трябва да определят всякакво настаняване в приемно 

семейство и трябва да бъдат индивидуално посрещнати. Важно е да се вземат 

предвид етническият произход, културният  произход, езикът и религията. 

Партньорството между приемните родители, истинските родители, децата и 

агенцията е много важно. 

На децата и техните семейства трябва да се предоставят услуги, които 

отдават значение на разнообразието и насърчават равенството; Настаняването в 

дадено приемно семейство трябва да се основава на оценка на потребностите на 

децата, което означава внимателно подбиране на приемните родители спрямо 

децата. 

Ключов стандарт е, че „децата в приемните семейства са предпазени от 

всяка форма на злоупотреба, занемаряване, експлоатация и  лишения. Освен 

това,  информацията за  приемните семейства трябва да бъде записвана 

внимателно и да бъде достъпна за децата. Адекватните грижи за здравето са 

необходими, за да насърчават физическото, емоционалното и социалното 

развитие. Децата и младите хора трябва ада бъдат адекватно подготвени за 

живота им като възрастни“. 

Други стандарти се отнасят до самите приемни родители: оценка и 

одобряване, супервизия и подкрепа, обучение, годишни оценки и плащане на 

детски надбавки и разходи. Някои от тях се отнасят до отговорностите на 

агенциите – „ нуждата от ефективна политика и мениджмънт на структурите; 

подходящо обучение за социални работници; настаняването на децата с помощта 

на други включително и независими агенции; процедури за подаване на жалби“. 

Всяка от тези области е изяснена в подробности. Обобщено можем да кажем ,че 

основните принципи, които се свързват с приемната грижа са принципите на 

„отвореност“, „партньорство“  и „участие“ и това са основните принципи при 

оценяването на потенциални приемни родители. За децата е много важно да 

разберат защо са настанени за приемни грижи. 

Приемни родители в Англия могат да бъдат: роднини на детето; необучени 

доброволци, на които се плащат разходите; обучени и подкрепяни доброволци; 

приемни родители на заплата. 

 

Така се очертават и видовете приемни грижи: 

 Почивка за родителите; 

 Краткосрочна грижа при спешни ситуации; 

 Краткосрочна грижа за оценка и подготовка за дългосрочни грижи; 

 Средносрочна или дългосрочна грижа; 

 Специализирани места за настаняване на юноши. 

 

Спешното настаняване в приемното семейство изпълнява важна роля, 

особено след затварянето на много домове за деца. Родителите от такива 

приемни семейства приемат деца без предупреждение или в много кратък срок 

след предупреждението, по всяко време на денонощието – задача, която изисква 
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много голяма ангажираност. В противовес, дълготрайно или постоянно 

настаняване в приемно семейство, както сочи името, се предвижда да трае 

години, а не само седмици или месеци. Този тип приемна грижа става по-

непопулярен напоследък, тъй като се счита, че осигурява неадекватна 

дългосрочна сигурност за деца в сравнение с осиновяването или връщане в дома 

на родителите. Критиката към дълготрайно настаняване в приемни семейства 

отразява също и трудностите при набирането на постоянни приемни родители и 

тенденция значим брой такива приемни грижи да се провалят. 

Други видове приемна грижа са „лекуваща“ – насочена към клинична и 

терапевтична интервенция за подпомагане на млади хора с асоциално поведение, 

въвлечени в престъпление, с риск присъда; „ майки и бебета“ – за майки в 

училищна възраст , които имат нужда от обучение и подкрепа при отглеждане на 

децата си, без да се лишават от права; частна–частно договаряне, без участие на 

местните власти. 

Обучението на приемните родители се осъществява на две части ( 

въведение на теми и практически способности), като се предлагат курсове, 

групово обучение, практикуване при приемни родители (при деца с увреждания). 

Във Великобритания се наблюдава намаляване на доверието към 

институциите. Осигуряването на адекватни условия за развитието на едно дете в 

институция е много е много по-скъпо от осигуряването на условия в едно 

приемно семейство. В последните 20 години делът на децата, в настанени в 

приемни семейства, се е удвоил, както този на децата в институции драстично е 

намалял. Рамката за оценяване на резултатите от приемните грижи включва: 

здраве, образование, емоционално развитие и поведение, социални контакти, 

представяне в обществото. 

 

Проблемите при легализирането на приемната грижа биха могли да се 

сведат до: злоупотреба и обвинения в злоупотреба при приемните грижи.  

Въпреки високия стандарт на живот, който имат много деца в приемни 

семейства, понякога има случаи на злоупотреба в приемните семейства или пък 

срещу приемните родители може да са подадени обвинения за злоупотреба, 

които след това се оказват неоснователни. Злоупотребата в приемните семейства 

е тема, която се изследва отскоро. Много социални работници и приемни 

родители са се сблъсквали с обвинения в злоупотреба, свързани с някого, когото 

познават. Най-често става дума за сексуална злоупотреба или обвинение в 

сексуална злоупотреба към грижещ се мъж, който злоупотребява с момиче в 

приемни грижи. Но изследванията показват, че сексуалната злоупотреба се 

среща по- малко от половината в такива случаи. 

Терминът „ Безопасни грижи“ означава, че детето в приемни грижи е в 

безопасност по отношение на злоупотреба или риск от злоупотреба. 
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ABSTRACT: The autoaggressive spectrum encompasses many different behaviors that 

are difficult to identify even by experienced researchers. Although the term autoaggression is 
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non-suicidal self-harm, suicidal behavior and focuses on some of the possible causes of self-

aggression in adolescence. 
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Терминът „автоагресия“, от гръцки език autos – сам и латински език 

aggredior – пристъпвам нападам, предимно се разглежда от клинична гледна 

точка и се описва като болестна проява, изразяваща се в нападателни действия 

спрямо собствената личност [2].    

Според Христо Попов (2006) [1] автоагресията обхваща спектъра от 

самоубийство, респ. суицидалитет, през самонараняване без намерение за 

убиване, до индиректните форми на себеувреждащо поведение. Докато почти 

всеки вид автоагресия би могъл да се приеме като патологично поведение, при 

агресиите нещата стоят по друг начин, защото всеки човек би могъл да е 

агресивен понякога, но съвсем не всеки индивид е склонен към самоубийство 

или автоагресия (вж. Таблица 1). 

 

Таблица 1. Примери за „директна“ и „индиректна“ автоагресия 

 

ДИРЕКТНА АВТОАГРЕСИЯ 

 

ИНДИРЕКТНА АВТОАГРЕСИЯ 

 

 Несуицидно самонараняване 

 Самоотравяне  

 Парасуицид 

 Суицидни опити 

 Суицид 

 Екстремен двигателен режим 

 Крайности в храненето  

 Дисбаланс между бодърстване и сън 

 Лош контрол при хронично заболяване 

 Употреба на психоактивни вещества 

 

Автоагресивният спектър обхваща много и различни поведения, които 

биха затруднили и опитните изследователи, и въпреки че терминът автоагресия е 

възприет от широк кръг специалисти в България, то ясното разграничаване на 

поведенията в този спектър е изключително важно.  
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В световен мащаб се наблюдава тенденция за увеличаване честотата на 

автоагресивните поведения при юношите и по-специално на т.нар. несуицидни 

самонаранявания. 

Claes и сътрудници определят несуицидното самонараняване като 

умишлено и директно нанасяне на вреда върху тялото без намерение за 

самоубийство. Тази вреда може да включва широк диапазон от поведения, като 

например надраскване, порязване, удряне, чупене на кости, изгаряне и др. [6].   

В исторически план несуицидното самонараняване е възприемано като 

симптом на граничното личностно разстройство. Например в DSM-IV на (1994) 

самонараняването се обсъжда в рамките на гореспоменатата диагностична 

категория. Въпреки това включване в DSM-IV, практикуващи експерти 

възразиха, че диагностичните критерии са били неточни за много 

самонараняващи се клиенти [12], в резултат на това експертите поискаха 

окончателна и по-точна диагноза в рамките на DSM-V [7]. В отговор, 

Американската психиатрична асоциация поставя несуицидното самонараняване 

в нова част на DSM-V (2013) [3], озаглавена "Състояния за допълнително 

проучване". 

 

Форми на самонараняване 

Съществуват различни форми на автоагресия, като най-често срещаният 

вид самонараняване е умишленото порязване (вж. Таблица 2). Порезните рани 

могат да бъдат открити по долната  и по горната част на ръката [9], въпреки че 

някои юноши предпочитат да се самонараняват в областта на слабините, за да се 

прикрият от родителите си. „Късането на кожа“, докато не прокърви и горенето 

са също често срещани форми на самонараняване [9].  

 

Таблица 2. Описание по групи на основните поведения, свързани със 

самоувреждане, класификация на мрежата за подкрепа – Life signs, 

Великобритания (2008) [13] 

 

ГРУПИ САМОУВРЕЖДАЩИ ПОВЕДЕНИЯ 

класификация на мрежата за подкрепа - www.lifesigns.org.uk (2008) [13] 

 

 

СВЪРЗАНИ С 

ХРАНА 

 контролирано / рестриктивно хранене 

 преяждане 

 булимия 

 анорексия 

 

ЗЛОУПОТРЕБА С 

НАРКОТИЦИ И 

АЛКОХОЛ 

 алкохолизъм 

 неконтролирано пиене 

 зависимост  

 

РИСКОВИ 

ПОВЕДЕНИЯ 

 рискови сексуални контакти 

 физическа опасност (екстремни спортове, високи 

скорости) 

 антисоциални прояви 

http://www.lifesigns.org.uk/
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САМОНАРАНЯВАНЕ 
 порязване 

 горене 

 скубане на коса 

 "чоплене на рана" 

 драскане /правене на белези 

 ухапване 

 удряне / натъртване 

 убождане 

 чупене на кости 

 поглъщане на медикаменти или предмети 

 

Други форми включват  - щипане, удряне, хапане, одраскване, триене на 

кожата, бодене с игли, оставяне на белези и „чоплене на рани“. Юношите 

използват различни предмети, с които се нараняват – бръснарски ножчета, 

макетни ножове или кухненски, гуми, шкурки, запалки, игли. 

 

Разлики между несуицидно самонараняване и суицидно поведение 

Понятията „несуицидно самонараняване“ (НСС) и „суицидно 

поведение“ не са синоними и могат да бъдат объркани  едно с друго [4]. В 

такива случаи се налага консултантите да зададат въпроси като: "Каква е 

причината да се самонараните ? Искате да умрете ли?"  Снемането на 

подробна анамнеза може също да се окаже полезна, тъй като разкрива моделите 

на намерението. Оказва се, че НСС може да се разглежда и като механизъм за 

справяне при хора със суицидни наклонности. Най-основното разграничение 

между двата аспекта включва дали някой се самонаранява с цел да умре 

(поведение при самоубийство), или с намерение да се почувства по-добре (НСС). 

Интересното е, че НСС и суицидното поведение могат да се появят 

едновременно в едно и също лице [4]. Също така е важно да се отбележи, че 

макар и повечето самонараняващи се лица да не са суицидни [11], то НСС е най-

добрият предиктор за последващ опит за самоубийство. Поради тази причина е 

важно специалистите да разбират мотивите за нараняването, да разпознават 

предупредителните сигнали и да предложат помощ на юношите.   

 

Причини за самонараняванията при юношите 

Според Американската психиатрична асоциация (АРА, 2013) 

самонараняващият се използва това поведение за облекчаване на негативните 

чувства, за предизвикване на положителни емоции и решаване на проблеми [3]. 

Интересното е, че самонараняването се използва както за саморегулиране на 

наплива от емоции, така и при опит за управление на дисоциативни състояния 

[10]. Тези, които се стремят да елиминират емоциите си, съобщават, че изпитват 

гняв, срам, тревожност, тъга, неудовлетвореност и презрение на нива, които не 

могат да управляват. Юношите, които не изпитват емоции, съобщават, че се 

чувстват „празни; като зомби; мъртви или като роботи“ [10]. Основният мотив и 

при двете групи самонараняващи се е да преодолеят унищожителния дистрес. 

Според Higgins [8], Chapman и Gratz [5] важна роля в самонараняването 

има мозъчната биохимия. Юношите, изпитващи биохимичен дисбаланс, могат да 
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се самонаранят, за да провокират ендорфиноподобен ефект като при употребата 

на дрога. Подобно на злоупотребата с психоактивни вещества самонараняващото 

поведение може да се превърне и във форма на зависимост [8]. 

Невротрансмитери като серотонина също са свързвани със 

самонараняването [5]. Серотониновите нива са важни регулатори при депресия, 

емоционален дистрес и агресия. Самонараняващите се, при които обичайно се 

откриват ниски нива на серотонин в сравнение с лица от общата популация, 

повишават нивата на серотинин чрез наранявания. В резултат на това почти 

веднага изпитват облекчение и регулират гореописаните емоционални проблеми. 

Хипотезата за мозъчната биохимия обаче е недостатъчна да обясни защо тези 

поведения персистират и в зряла възраст, когато биохимичният дисбаланс се 

предполага, че е овладян, както и не е приложима при голяма част от случаите, за 

които има анамнеза за провокация от външни фактори като стресови житейски 

събития.   

Ключовият момент в работата с лица, които се самонараняват, е да се 

направи опит да се разбере какво се крие зад самонараняващото поведение и да 

им се сътрудничи при изграждането и въвеждането на нови начини за справяне в 

ежедневието, които носят облекчение, но без да са съпътствани от вина и срам. 

Има няколко общи признаци, характерни за несуицидното самонараняване, 

които могат да помогнат на консултантите да си изяснят нуждите на лицата,  с 

които работят. Такива например са необяснимите и чести, наранявания. 

Натъртванията, изгарянията и други наранявания, които са необичайно чести, 

могат да са както признак за насилие, така и за самонараняване. Много юноши, 

които се самонараняват, могат да се прикриват с дрехи с по-дълги ръкави или 

дълги панталони/поли, особено през летните месеци от годината. Това може да е 

знак, че крият самонараняванията си от другите. Тъй като описаните 

наранявания могат трудно да бъдат разпознати като самонаранявания, от 

съществено значение за идентифицирането им като такива е изграждането на 

добра връзка между специалистите по психично здраве и юношите.  
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ВЪЗГЛЕДИ И МНЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВЯНЕ 

НА СЪТРУДНИЧЕСТВО СЪС СЕМЕЙСТВОТО 

 

Силвия И. Тодорова 
 

VIEWS AND OPINIONS OF TEACHERS FOR COLLABORATION 

WITH FAMILY 

 

Silvia I. Todorova 
 

 
ABSTRACT: Family and school are both sides of a complex process called upbringing. 

The family is the microenvironment in which upbringing begins. The school is the place for 

acquiring knowledge, developing skills, building competencies and for moral growth and 

improvement of the personality. Finding a common language between these two basic factors 

and setting uniform requirements for the child leads to better results, both in the process of 

education and in the process of learning. 

 

KEYWORDS: family, teacher, school,  collaboration 

 

 

1. Въведение 

 Сътрудничеството между училището и семейството е предпоставката, 

която е от същественo  значение за цялостното развитие на ученика. Съвместната 

им работа, за постигане на едни и същи общи цели, без съмнение, допринася за 

усъвършенстването на личността във всичките и аспекти. Между учителя и 

родителя съществуват и противоречия, базирани на разминаване в очакванията 

на двете страни. Преподавателите  имат изисквания към общата и 

педагогическата култура на семейството, към приноса за възпитанието на децата, 

към осъществяването на подкрепа в обучението, към контрола върху 

постигнатите резултати и дисциплината. Родителите, от друга страна,  изискват 

професионализъм, постоянно усъвършенстване на учителите както по отношение 

на подходите на обучение и оценяване на постиженията, така и по отношение на 

комуникация с децата и поддържане на тяхната мотивация. Разминаването в 

очакванията и липсата на диалог понякога води до криза в доверието между тези 

две така важни институции. Множество изследвания потвърждават, че 

сътрудничеството между училището и семейството оказва влияние върху 

развитието и постиженията на ученика. Доказано е, че подрастващите, чиито 

семейства не взаимодействат с училището, изпитват трудности в отношенията 

както със семействата си, така и с училището.  

Глобализацията и повсеместното присъствие на медиите в съвременния 

свят налага интегриране на компетентностите на отделната личност и поставя 

нови предизвикателства пред образованието[4]. Постигането на целите в процеса 

на образование  изисква  сътрудничество между семейството и училището. 

 Според П.Костова сътрудничеството между семейството и училището е 

един от основните принципи на възпитанието [3]. 
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Учителят в ролята си на класен  ръководител има съществена роля в 

организирането на това сътрудничество. От тяхното взаимодействие зависи 

каква е степента, в която семействата разбират политиката, провеждана от 

училището във връзка с образованието на децата, и участват в нейното 

прилагане.   

Една от целите на училището е да насърчава единството, сплотяването на 

семейството, установяването на взаимно разбирателство между родители и деца, 

родители и учители, създаването на благоприятни условия за развитието и 

усъвършенстването на детето.   

 Родителите и  учителите формират един екип. Те са обединени от общи 

проблеми, резултатът от решаването на които в значителна степен зависи от 

качеството  на отношенията между тях. Същността на сътрудничество между 

училището и семейството е, че и двете страни имат за цел да изучават детето, да 

развиват  уменията и  способностите  му. Това ще помогне на учителите и 

родителите да съчетаят усилията си за създаване на добри условия за формиране 

на детето, необходими за преодоляване на трудностите, както и за неговото 

самоусъвършенстване. 

   Сътрудничеството на семейството и училището трябва да се основава на 

принципите на взаимно доверие и уважение, взаимна подкрепа и помощ, 

търпение и толерантност един към друг. 

Целта на настоящото проучване е да се изследва мнението, отношението и  

нагласите на  учителите към осъществяване на сътрудничество между 

училището  и семейството. Тя се реализира чрез следните задачи: 

• Да се установи доколко бъдещите учители отчитат важността да 

комуникират с родителите на своите ученици; 

• Да се изследва тяхното отношение и нагласи към това сътрудничество;  

• Да се анализира мнението на учителите относно възможностите за 

включване на родителите  в  различните дейности в училище. 

 

2. Анализ на резултатите от анкетно проучване с учители относно 

взаимодействието със семейството 

Анкетното проучване е проведено  със  74 учители  в област В. Търново и 

област Плевен през периода септември 2018 г.- декември 2019 г. Първият въпрос 

от анкетата цели да установи ролята на комуникацията между учителя и 

родителя. Резултатите показват, че 55,41% отчитат като голяма, 32,43% като 

много голяма роля на общуването между тези два основни фактора за 

формирането на личността на ученика и влиянието върху неговите постижения. 
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Диаграма № 1. Ролята на комуникацията между учителя и родителя за 

цялостното развитие и постижения на ученика 

 

Един от най-важните елементи от образователното развитие на детето е 

ясната и редовна комуникация между родители и учители. Жизненоважна е 

позитивната комуникация между двете страни, която да гарантира, че 

когнитивното, социалното и емоционалното развитие на детето напредва.  

Плодотворната комуникация между родители и учители е  от ключово значение 

за развитието, постиженията и успехите на детето. Сътрудничеството включва не 

само взаимни действия, но също така взаимно разбиране, взаимно уважение, 

взаимно доверие, взаимно познание и взаимодействие. Взаимодействието между 

учителя и родителя е едно от най-важните области на педагогическата дейност. 

Именно в това взаимодействие се осъществява  пълноценно формиране на 

личността. Самият учител помага родителите  да разберат особеностите в 

развитието на детето. 

Според данните от втория въпрос „По какъв начин се осъществява 

комуникацията между учителя и родителя?“ 45,95% посочват, че това се 

реализира посредством родителски срещи, 16,22 % чрез социалните мрежи, 12,16 

%,  в часа за консултации с родителите,   10,81 % телефонен разговор, 9,46 %чрез 

e-mail. Съществуват разнообразни начини за комуникация, ,които да осигурят и 

добри възможности за сътрудничество. Традиционните родителски срещи, които 

дават възможност за комуникация лице в лице, са допълнени от възможности за 

общуване посредством технологиите. Според Д. Димитрова днес общуването 

между субектите се осъществява активно , с помощта на различни дигитални 

устройства. Този вид общуване е различно, най-малкото защото се осъществява 

при други обстоятелства и в пространството“ [1,с.29]. Общуването между 

учителя и родителите чрез социалните мрежи дава възможност за бързо 

осъществяване на връзка, възможност за обмяна на мнения и търсене на 

решения. Важно е учителят в ролята си на класен ръководител да успее да 
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изгради добро сътрудничество с родителите, като съобразява начина на 

комуникация с индивидуалните предпочитания и възможности на родителя. 

На въпроса „Според Вас добрата комуникация между учителя и родителя 

съдейства за…“ учителите са отговорили, че в много голяма степен: 

• Подобрява познавателното развитие на ученика – 55,41%; 

• Подобрява дисциплината на ученика – 52,70%; 

• Повишава активността на ученика в процеса на обучение – 50,00%; 

• Подобрява отношенията ученик–учител – 48,65%; 

• Подобрява възможностите за развитие на заложбите – 47,30%; 

• Подобрява мотивацията на ученика – 44,59%. 

Според анкетираните  най-съществено значение комуникацията между 

учителя и родителя има за познавателното развитие на ученика. Съществуват и 

голям брой изследвания, които доказват тази зависимост. 

 
 

Диаграма № 2.  Влияние на комуникацията между учителя и родителя 

 

Общуването между родителя и учителя дава възможност за обмяна на 

информация относно развитието на ученика, за това кои са неговите силни и 

слаби страни, за търсенето на решения и осигуряването на адекватна подкрепа от 

семейството и от учителя във всеки етап от развитието.  

Възниква въпросът „Какви са съвместните дейности с ученици, в които 

родителите могат да участват?“ 56,76 % считат, че родителите могат да 

участват в празници, 6,76% в спортни дейности, 12,16 % в кулинарни дейности, 

8,11 % в час на класа, 9,46 % в различни творчески дейности. Родителите могат 

да участват в най-разнообразни дейности, организирани в училище. Така те ще 
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имат възможност да бъдат част от училищния живот, ще могат да изградят по-

точна престава за процесите на обучение и възпитание в училище, ще имат 

възможност още по-добре да опознаят своите деца, виждайки ги в една друга 

среда. Тези съвместни дейности допринасят и за доближаване на позициите на 

учителя и родителя по различни въпроси. Те носят положителни емоции на 

всички участници–ученици, родители, учители. 

 

 

 
 

Диаграма № 3. Участие на родителите в съвместни дейности с ученици 

 

За добрата комуникация са важни уменията на учителя. На въпроса “Кои 

умения на учителя са от най-голямо значение за комуникацията между учителя 

и родителя?“ най-високо учителите са оценили увереността – 31,08%, да се 

държи любезно – 22,97 %, да изслушва – 25,68 %, да обръща внимание на 

невербалната комуникация – 20,27%. Много изследователи считат 

комуникативните способности на човек за основа на педагогическата 

комуникация. Проблемът със способностите е един от централните за 

педагогиката и психологията. Той е разглеждан от С. Л. Рубинщайн, А. И. 

Крупнов, Б. М. Теплов, Н. С. Леитес, С. Д. Литвин.  Способностите са 

индивидуални психологически характеристики на човек, които са условие за 

успешното творческо изпълнение на една или повече дейности. Те се проявяват в 

бързината, дълбочината и силата на овладяване на методите и техниките на 

дейност.  Способностите и уменията не са идентични, но са взаимно свързани. 

Има редица специални комуникативни способности и умения, които един учител 

трябва да притежава и които не са необходими за хора от други професии. По-

специално, знанията на човека за други хора, познаването на себе си, правилното 

възприемане и оценка на комуникационните ситуации. 

 Комуникативните способности са способностите за общуване с децата и 

родителите, умението да се намери правилният подход към тях, да се установят 

отношения, които са подходящи от педагогическа гледна точка,  както и 

наличието на педагогически такт. 
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Диаграма № 4. Важни умения на учителя за процеса на комуникация 

 

Освен уменията и способностите за комуникация, от съществено значение 

са и нагласите на учителя. Следващият въпрос проучва значението на нагласите 

на учителя за осъществяване на сътрудничество със семейството. Резултатите 

показват, че 64,86% от учителите  считат, че нагласите имат много голямо 

значение, 22,97% – голямо значение, 4,05% – малко, 2,70% – много малко, 5,41% 

– нямат значение.  Според анкетираните учители нагласите влияят върху 

постигането на ефективно сътрудничество с родителите. 

 

 
 

Диаграма № 5. Значение на нагласите на учителя към родителя за 

осъществяване на сътрудничество между тях 
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От съществена важност са и уменията на родителя. Познавайки 

родителите, учителят може да ги мотивира за включването им в различни 

доброволчески дейности. На въпроса“ Чрез какви доброволчески дейности 

родителите могат да бъдат полезни?“ 39,19% от учителите отговарят грижа за 

двора на училището, 25,68% – извършване на ремонтни дейности, 17,57% –

участие в часа на класа, 12,16% организиране на мероприятия за учениците, 

5,40% посочват други дейности. Родителите могат да се включат в зависимост от 

своите умения и интереси в различни дейности, насочени към подобряване на 

училищната база, както и към включване в обучението или извънкласните 

дейности на учениците. От съществено значение тук е преценката на учителя да 

насочи родителите към дейности, в които биха се включили. В основата на 

правилната преценка е доброто познаване на родителите, техните възгледи, 

умения, възможности, интереси и желания. Резултатите зависят от интуицията и 

умението на учителя, който трябва да анализира комплекса от различни 

обстоятелства, за да вземе правилното решение при избора на начини и средства 

за взаимодействие с родителите и детето в определена ситуация. 

На въпроса „ Кой според Вас трябва да е водещата страна в този 

процес?“ 66,22 % посочват учителя, 21, 62% – родителя, а 12,16% дават друг 

отговор. Учителите отчитат водещото си значение за изграждане на позитивно 

сътрудничество със семейството. Учителят и училището е предназначено да 

помогне на семейството във възпитанието, обучението и формирането на 

личността на детето. Следователно ефективността на образователния процес 

зависи от връзката на учителя с родителите, способността му да си сътрудничи 

със семейството, да разчита на неговата помощ и подкрепа. Това е целенасочена 

ежедневна работа, като  формите и  методите, които използва учителят, са 

разнообразни. Тя включва срещи между родители и учители, групови и 

индивидуални разговори,  кръгли маси, консултации,  работилници за родители и 

деца и участие в пряката работа с деца. Многообразието от форми и методи 

невинаги гарантира успеха на работата на учителя. Основната  задача на учителя 

е да направи семейството свой съюзник, да създаде демократичен стил на 

отношенията, за реализирането на които той трябва да има голямо търпение и 

такт. Една от целите на комуникацията между учителя и родителя е обмен на 

информация за развитието на детето. На въпроса „Давате ли информация на 

родителя за развитието на неговото дете?“48,65% отговарят да, за цялостното 

развитие; 9,46% само за силните му страни; 36,48% само за затрудненията; 5,41% 

са дали друг отговор. Анкетираните учители не са избрали отговор „не“. При 

разговорите с родителя, учителят го информира за постиженията на ученика, за 

моментното му състояние, за възникнали затруднения. Това е възможност за 

учителя да потърси причините за евентуалните затруднения, да се запознае с 

гледната точка на родителя и да го мотивира за съдействие в постигането на 

общата цел – постигане на по-високи резултати в процеса на обучение.  

Непрекъснатите промени в образователната система поставят  родителите  

в ситуация, в която те нямат достатъчно представа за тези промени, и те 

подпомагат децата в образователните дейности главно въз основа на училищния 

си опит, който често изостава от съвременните изисквания. За да се разреши това 

несъответствие, за да бъдат родителите по-полезни  в подкрепата, която оказват, 
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учителят трябва да направи образователния процес възможно най-открит, 

информиран и достъпен за родителите.  

Следващият въпрос от анкетата е „Как, според Вас, може да се подобри 

взаимодействието между училището и семейството?“ Според  43,24 % от 

учителите взаимодействието ще се подобри посредством включването на 

родителите в повече обучения, за 36,49 % това може да стане чрез включването 

на родителите в повече дейности в училище, за 14,86 % чрез подобряване на 

информираността на родителя за развитието на детето, 5,41 % са посочили друг 

отговор. Съвременният учител е в търсене на подходящите форми за 

сътрудничество със семейството. Изборът зависи от спецификата на 

семейството. Естеството на взаимодействието между учителя и семейството 

зависи  и от позицията на родителите, които имат различно отношение към 

училището, виждат  по различен начин ролята си в подпомагането на детето и 

своето включване  в дейностите в училище, възпитават децата си  по различен 

начин.       

 

 
 

Диаграма № 6. Възможности за подобряване на взаимодействието между 

училището и семейството 
 

Препоръките на учителите в анкетата, насочени към родителите, са: 

• Да са отговорни в ролята си на родители; 

• Да проявяват заинтересованост  за постиженията и развитието на децата; 

• Да проявяват доверие към учителите; 

• Да се отзовават при нужда относно обсъждане на въпроси за ученика и 

неговото развитие; 

• Да приемат съветите и насоките на учителите; 

• Подкрепа на учителя и  съвместна работа за благото на детето; 
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• Чести срещи и комуникация с учителя; 

• Търпение; 

• Уважение към професията и личността на учителя; 

• Участие на родителите в мероприятия съвместно с училището; 

• Включване на родителите и  ангажираност чрез  проекти, заедно с децата. 

От проведената анкета могат да се формулират следните изводи: 

• 56, 41% от учителите определят като голяма ролята на комуникацията 

между учителя и родителя за цялостното развитие и постижения на ученика, а 

32,43% като много голяма; 

• Комуникацията с родителите се осъществява чрез разнообразни начини, 

като се използват активно технологиите, което улеснява комуникацията между 

страните; 

• 64,86 %от учителите считат, че техните нагласи към родителя имат много 

голямо значение за реализирането на ефективно сътрудничество; 

• Учителите считат, че родителите могат да бъдат полезни чрез 

включването в различни дейности, насочени към подобряване на средата в 

училище, и участие в процесите на обучение и възпитание; 

• 66,22 % посочват, че учителят е водещата страна във взаимодействието с 

родителя; 

• 48,65% от учителите при разговор с родителя дават информация за 

цялостното развитие на детето, а 36,48%  от тях се фокусират само  върху 

затрудненията; 

• 43,24% от учителите считат, че  взаимодействието ще се подобри 

посредством включването на родителите в повече обучения, за 36,49% това може 

да стане чрез включването на родителите в повече дейности в училище 

Резултатите от анкетното проучване дават възможност да се обобщи, че 

учителите имат положителна нагласа за сътрудничество със семейството. Те 

осъзнават важността и значението както на взаимодействието с родителите, така 

и на своята водеща роля в него. Комуникират по разнообразни начини, като 

използват и съвременните технологии. Разговарят с родителите, за да ги 

информират за постиженията и затрудненията на детето. Предлагат варианти и 

насоки за подобряване на  това сътрудничество. 

 

Заключение 

Семейството е първата възпитателна среда за детето и  от хронологична 

гледна точка и по степен на важност за цялостното му развитие. То е едно 

микрообщество, което му дава знания и ценности [2]. След това развитието на 

детето продължава в училище. Затова съвместната работа между училището и 

семейството е  от първостепенна важност. Променящият се свят, навлизането на 

технологиите все по-осезаемо в нашия живот поставя нови изисквания, но и 

предоставя нови възможности за осъществяване на комуникация. Задача на 

съвременния учител е успешно да подбере подходящ начин за комуникация с 

конкретния родител. Индивидуалният подход към родителя е сред работещите 

решения. Положителни резултати в тази посока се постигат, ако: 

    - децата, родителите и учителите имат положителна нагласа да работят 

заедно, осъзнават целите и намират личен смисъл; 
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   - провежда се съвместно планиране, организиране на различни дейности, 

като се вземат предвид желанията и способностите на участниците, разпределят 

се ролите, функциите и областите на дейност; 

   - създават се ситуации на свободен избор от участници и тяхната позиция 

в съвместната работа; 

   - не се осъществява натиск  върху децата и родителите, а се предоставят 

разнообразни възможности;  

-  стилът на учителя, неговите умения допринасят за самореализацията и 

самоизявата на участниците в дейностите и за успешната комуникация с 

родителите.  

 За реализирането на успешно взаимодействие на учителите с родителите е 

необходимо разработването на общи изисквания към детето, определянето на 

образователните задачи и организирането на съвместни дейности на учители и 

родители за изпълнение на тези задачи, което включва изучаването на детето в 

семейството и училището с помощта на специални техники и програма за 

неговото развитие.      

Успешното решение на проблемите на образованието е възможно само при 

условие на сътрудничество между тези два фактора. Същността на 

взаимодействието между учителя и родителя е, че и двете страни трябва да имат 

интерес и желание да изучават детето, да разкриват и развиват неговите най-

добри качества и способности. Такова взаимодействие се основава на 

принципите на взаимно доверие и уважение, взаимна подкрепа и помощ, 

търпение и толерантност един към друг. Това ще помогне на учителите и 

родителите да съчетаят усилията си за създаване на условия за формиране на 

умения и способи на детето, необходими за неговото самоопределение и 

самоусъвършенстване, както и умения за преодоляване на трудности, които са 

изключително важни за съвременната личност.  
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ABSTRACT: The report is devoted to a study of the discriminatory and value attitudes of 

eleventh and twelfth grade students, regarding people with mental disorders. Attention is paid 

to widespread discriminatory attitudes and myths related to the manifestations of psychiatric 

diagnoses. The opinions and attitudes of the students towards the target group, their personal 

experience of interaction with people with mental disorders, their readiness for participation in 

joint activities with them and coexistence in the community are considered. 

KEYWORDS: persons with mental disorders, discrimination, value attitudes, myths, 

personal experience of interaction with persons with mental disorders. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Анализ на икономическите загуби в Канада вследствие на 

неработоспособност поради психични разстройства подчертава значителната им 

тежест, отразяваща се на субекта във всички аспекти на социалните релации и на 

цялата икономика в световен мащаб. Психичните разстройства водят до по-голям 

шанс за ранно напускане на училище, по-малка вероятност от ангажиране със 

заетост на пълен работен ден и значително понижават качеството на живот. 

Икономическият анализ в Канада показва, че общите финансови разходи, 

свързани с психични проблеми, ще се увеличат шест пъти до 2045 година, като 

разходите вероятно ще надхвърлят 2.8 трилиона долара [11, 357–376]. 

Единствено пандемията от Covid-19 през 2020 г. създаде по-големи финансови 

щети в световен мащаб, в сравнение с икономическите загуби, поради ментално 

страдание. Но по-страшно от икономическите щети е дискриминиращото 

отношение от страна на обществото към групата на хората с психични 

разстройства. В настоящия труд ще се изследват дискриминационните и 

ценностните нагласи към лица с психични разстройства от страна на ученици в 

последните две години на гимназиалния етап. Тези млади хора са бъдещето на 

обществото. Затова е от изключително важно значение да бъдат изследвани 

техните нагласи и отношения спрямо хората с психични разстройства. Това е 

основна предпоставка за извеждане на последващи препоръки за преодоляване 

на дискриминационните и ценностните нагласи, както и за опосредстване на 

социалната интеграция на целевата група. 

ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА 

Дискриминация 
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Думата дискриминация е с латински корен и означава всяко различие, 

изключване или предпочитание, което има ефект на обезсилване или 

накърняване на еднаквото упражняване на права. За дискриминация се счита 

всяко разграничаване, изключване или непредпочитание, на базата на 

психичноздравен признак. Но, съществуването на специализирани мерки и/или 

права, предназначени единствено за защита на правата или за подпомагане на 

лицата с психични разстройства, не се считат за дискриминация [10]. За М. 

Деливерска същността на понятието дискриминация включва „неадекватно 

отношение на обществото към различните индивиди, поставени при едни и същи 

условия” [1, 10]. Дискриминация по „признак увреждане” означава „всякакво 

правене на разлика, всякакви ограничения или изключения, основаващи се на 

увреждане” [3]. 

Форма на дискриминацията е и „различното третиране”, въз основа на 

инвалидност. Например почти една четвърт от американските работодатели 

съобщават през 1995 г., че не биха наели за служител лице, което им е разкрило, 

че притежава ментален проблем. Дискриминацията също така включва 

невъзможност за осигуряване на приемливо настаняване на лице с увреждане. 

Например по време на командировка на работници, колегите отказват да бъдат 

настанени в една стая заедно със свой колега с психично разстройство. Щатските 

работодатели винаги били на мнение, че ако наемат хора с психични проблеми, 

задължително ще бъде необходимо да  внедрят промени в управление на 

персонала си, промени в графика на работа, промени във физическите аспекти на 

работното място, преструктуриране на трудовите задължения и други. От тези 

представи на американските работодатели ясно личи, че дискриминационното 

отношение е идентично със стигматизиращото отношение. И двете 

представляват на практика крайно негативни проявления спрямо лицата с 

психични разстройства, базирани на абсолютно безпочвени, заклеймяващи 

предположения за несъществуващи на практика потенциални дефицити, 

свързани със стигматизиращото отношение при наемане на работа на лица с 

психични увреждания [6].  

В обществата битуват следните най-често разпространени 

дискриминиращи неверни и неоснователни вярвания, които могат да бъдат 

наречени дори като „митове” [7]. 

Мит: Психичните заболявания не засягат много хора. 

Факт: Психичните разстройства са често срещани. Един от всеки петима 

австралийци например е страдал от психично разстройство (в много други 

страни, цифрата е равна или още по-голяма). Те засягат хора от всички възрасти, 

образователни нива, култура и финансово състояние (пак там). 

Мит: Психичното заболяване се дължи на лична слабост. 

Факт: Психичното заболяване не е порок. То е причинено от сложното 

взаимодействие на генетични, биологични, социални и екологични фактори. 

Търсенето на специализирана помощ е знак за сила и опит за справяне с 

проблема, а не социално желателно потулване. 

Мит: Хората с психични заболявания никога не се подобряват. 

Факт: С правилния вид помощ –  съчетание от социална рехабилитация и 

медикаментозна терапия, повечето хора се възстановяват и водят живот като 

„здравите”. 
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Мит: Хората с психични разстройства могат да се отърват от болестта, ако 

приложат усилия и воля, ако се „стегнат”.  

Факт: Психичното заболяване не е причинено от лична слабост и 

съответно не може да се „излекува” само чрез проявяване на силна воля от 

страна на заболелия. 

Мит: Хората с психични разстройства трябва да бъдат държани в болница. 

Факт: С подходящо лечение и подкрепа хората с психични разстройства 

могат да живеят успешно и относително самостоятелно в общността, без да 

създават риск или проблеми както за себе си, така и за останалите членове на 

конкретната общност [9]. 

Мит: В обществото съществува и страх от заразяване или повлияване от 

лице с психично разстройство – много хора си мислят, че общуването с лица с 

психични разстройства ще повлияе негативно на собствената им психика и ще я 

деформира и увреди безвъзвратно [7]. 

Факт: Напълно невъзможно е психичните разстройства да бъдат предадени 

от един на друг човек, като това важи дори, ако лицата имат роднинска връзка 

[пак там]. 

Мит: страдащите от психични разстройства лица са по-агресивни от 

останалите и по-склонни да упражнят физическо насилие. Много често широката 

общественост възприема хората, живеещи с психичноздравни проблеми (особено 

психотичните разстройства), като че те са склонни към насилие и представляват 

смъртна заплаха и непредвидима опасност за другите. 

Факт: Напълно погрешно е схващането, че повечето хора с психични 

разстройства са опасни. Това е потвърдено от множество статистически данни, 

които сочат, че лицата с психични разстройства не са по-агресивни от останалите 

хора, а напротив, като това по-често от останалите ги превръща в жертви на 

престъпления, а дори да проявят агресия, тя е насочена най-често към самите тях 

(както ще стане ясно от представения по-късно в текста анализ на статистически 

данни). Митът, че психично болните са опасни, води по-голяма социална 

дистанция (особено за тези с психотични разстройства). Тя представлява 

нежелание от страна на широката общественост да се ангажира с тези индивиди. 

В крайна сметка това неизменно води до тяхното социално изключване [8]. 

На базата на тези митове ще бъдат базирани и част от айтемите в 

емпиричната част на настоящето изследване. 

 

Ценностен анализ 

Интрапсихичните механизми, които обуславят до голяма степен нашето 

поведение, във всички познати ни социални роли са ценностите. Те заемат най-

важната и основна част от нашата самооценка. Индивидуалните ни формирани и 

изградени през годините на развитие на личността собствени представи, 

атитюди, ценности и норми прерастват в оценен и интериоризиран опит, влияещ 

неизменно на актуалните ни убеждения и бъдещите ни действия. Според 

теорията за създаване на ценности на психолога Н. Физером [по 2, с. 22] в 

основата винаги лежи представата за личността в ролята на активен субект, 

който осмисля ситуацията в алтернативни способи на поведение. 

Ценностите са една своеобразна „визитна картичка” на личността, тъй като 

те са носител на индивидуалните социални качества, които ние винаги търсим и 
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дешифрираме. Дори несъзнателно и неволево, ние непрекъснато оценяваме тези 

качества, затова „личността се отнася към социалните обекти и явления не само 

познавателно, но едновременно с това и от гледна точка на тяхната значимост”, а 

важността им за възприемащия ги се определя именно от неговото субективно 

„ценностно отношение”, което може да не бъде еднакво за различните хора, 

макар и насочено към еднаква обективна действителност [пак там]. Интересен 

факт е, че личността сама по себе си не притежава ценности. Те са формирани от 

външни значими обекти, каквито при извадката от ученици са предимно техните 

родители (роднини) и учители. Индивидуалните ценности са създадени от 

отношението към външните обекти. Това отношение пък от своя страна е 

единственото притежание на личността, което същевременно е произведено от 

самата нея.  

Ценностите са един своеобразен вид възприятия, нагласи и очаквания към 

другите и в частност в това изследване към групата на хората с психични 

разстройства. Оценяването, възприемането и интериоризирането на личните ни 

представи от самите нас, обвързва ценностите в неповторима за всеки индивид 

система. Всеки произведен продукт от личността се валоризира от нея, тя сама си 

предоставя обратна връзка, предназначена за себе си. Ценностите зависят винаги 

от определена обективна действителност и от индивидуалните специфични 

особености на конкретните субекти. Те притежават вътрешен  и външен аспект 

базирани на взаимодействията на човека с обществото [5, с. 145]. Затова е от 

изключителна важност у учениците (а и не само) своевременно да бъде 

формирано позитивно отношение към всички маргинализирани групи в 

обществото (включително и хората с психични разстройства). 

Как обаче се осъществява процесът на формиране на ценностната ни 

система. Това е процес, спрямо който влияят множество различни фактори. На 

първо място е важно да се отбележи, че формирането на ценностите зависи най-

вече от психиката на субекта, но не само от нея. Той трябва да бъде поставян и 

разглеждан винаги в контекста на конкретната „историческа ситуация” [4, с. 294 

– 297]. Други фактори са определени дейности, в които субектът е активно 

включен, както и тяхната продължителност. Ценностните ориентации са 

регулатор на поведението, от една страна, а от друга страна, са негов инициатор 

и основен протагонист. Тоест, проявяваното поведение и отношение спрямо 

маргинализираните групи е обусловено именно предимно от ценностната 

система на представителите на конкретната общност. С развитието на дейността 

се развива и житейското съществуване на личността, тя заедно със своите 

ценности се развива първоначално отвън навътре, а после и от интрапсихиката 

към обективната действителност. У учениците първично е формирана 

субективна представа за хората с психични разстройства от страна на 

семейството и училището, а впоследствие техните вече интериоризирани 

ценностни основи се проявяват чрез тяхното поведение.  

Всички интериоризирани външни механизми са вече пречупени при 

следващата им проява. Бих си позволил да сравня ценностното развитие на 

личността с огледалото. Когато светъл слънчев лъч попадне върху искрящата 

огледална повърхност, той се пречупва и отразява. Също като ценностите лъчът 

попада отвън, след това търпи промяна, а след нея е готов отново да напусне 

повърхността, но вече в нова посока, с нова сила, ново предназначение и нов 
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неповторим блясък. Затова личността се превръща в „самоорганизираща се 

динамична система, способна самостоятелно да управлява своята активност” 

[пак там, с. 296]. Човек може да контролира поведението си спрямо другите, но 

този своеобразен контрол се координира именно от личните ценности. Те са 

обвързани в система, динамични са, като даден субект през развитието на живота 

си придава различни стойности на своите индивидуални атитюди. Съвкупността 

от индивидуалните ценности създава ценностите на цялото общество, но 

ценностите на социума не могат да променят личните нагласи, без да бъдат 

интериоризирани от личността чрез определени нейни волеви дейности. Затова 

като цяло съществуват високи нива на стигма и дискриминация спрямо групата 

на хората с психични разстройства. Самата ценностна система прави личността 

активен субект, а не само „пасивен изпълнител” на извършваните от нея 

дейности. Тоест, от нея зависят проявленията на поведението спрямо определена 

група, в частност групата на хората с психични разстройства. Процесът на 

ценностна промяна може да бъде предизвикан от промени в обективната 

действителност и социалните процеси, но промените във външната среда от своя 

страна невинаги могат да го инициират. При промяна ценностната система 

реагира с „гъвкави механизми”, целящи балансиране и възстановяване на 

съответствието между „ценности и реалност” [пак там, с. 302]. След постигането 

на равновесие личността продължава стремежа си към развитие и към запазване 

на добри отношения със социума. Известно е, че човекът е „социално животно”, 

затова индивидуалните ценности са детерминирани винаги от обществото, с 

което от друга страна, субектът се стреми да поддържа максимално трайни и 

положителни релации. В много случаи обаче той изпитва тревога, която би могла 

да прерасне в аномия или агресия спрямо по-слаб обект, в ролята на който може 

да бъде например лице с ментален проблем. 

Поради индивидуалния си характер на определяне, ценностно 

детерминиращии са полът, възрастта, семейното положение и политическата 

ориентация [4, с. 297]. Въпреки това учените диференцират общи ценности за 

всички индивиди или т. нар. „терминални ценности”. В своето проведено 

емпирично изследване авторите успяват да диференцират сериозно полово 

различие по отношение на „ценността стремеж към свобода” и „социална 

справедливост” [пак там, с. 304]. Тези ценности са с придадена по-висока 

стойност от мъжете, в сравнение с жените. Според учените това е обусловено от 

факта, че силният пол се идентифицира като реформатор на социалните 

взаимоотношения, докато слабият пол предпочита социалната му роля да бъде 

по-консервативна. От друга страна, независимо от контекстуалния характер на 

конкретния житейски път на даден субект, независимо от неговите демографски, 

социални и икономически характеристики, всеки (лицата с психични 

разстройства също) поставя на водещите места в своята ценностна система 

здравето, личното и семейно щастие и любовта, необходимостта от отдаването ѝ 

и от получаването ѝ. Ценностната система и ценностната ориентация са 

взаимосвързани, взаимнообуславящи се и взаимнозависими образувания, те 

„стимулират и определят личностното развитие, но и сами са продукт на това 

развитие и се модифицират в процеса на психична и поведенческа регулация” [5, 

с. 160]. 
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ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

Емпиричното изследване бе проведено в периода от 1 март до 31 май 

2020г. в столично средно общообразователно училище, в паралелки с различен 

западен езиков профил. Участие взеха 93 ученици. Подготвеният авторски 

инструментариум бе реализиран сред извадката по време на дистанционно 

обучение на учениците, поради социалната изолация за предпазване от Covid-19. 

Използвана бе  онлайн платформата Google Forms. На участниците бе 

предоставена и възможност за обратна връзка с автора, при затруднения в 

попълване на въпросника. Формулярът бе оформен интерактивно, с множество 

графични изображения, свързани с темата му, които да привлекат и заинтригуват 

респондентите, както и да ги мотивират за предоставяне на искрени и 

пълноценни отговори. Предвид целевата група на изследване, стилът на задавена 

на въпросите бе неформален, с цел да бъде по-близък до общуването на 

изследваните лица от съответния възрастов диапазон. 

Обект на настоящето изследване са дискриминационни и ценностни 

нагласи към лица с психични разстройства, от страна на ученици в единадесети и 

дванадесети клас на гимназиалния етап. 

Предмет на изследването са видът и същността на проявяваните 

дискриминационни и ценностни нагласи към лица с психични разстройства от 

страна на учениците. 

Целта на настоящето изследване е да се идентифицират 

дискриминационни и ценностни нагласи у учениците спрямо хората с психични 

разстройства, да се предложат начини за преодоляване на негативната им страна 

и за стимулиране на позитивната. 

Хипотезата предполага, че изследваните ученици ще проявяват силни 

дискриминационни ценностни нагласи по всички изведени категории спрямо 

хората с психични разстройства. 

 

Конкретните предвидени задачи са следните: 

- Първата задача е да се разработи теоретична постановка на изследването, 

включваща изследване на същността на понятията „дискриминация”, и 

„ценности”; 

- Втората предвидена основна задача е да се обобщят основни 

изследователски категории. Да се изготви авторски инструментариум, съдържащ 

25 въпроса с различни възможности за предоставяне на отговор, съответстващи 

на изведените категории; 

- Следваща необходима задача е да се осъществи теренно проучване сред 

ученици в единадесети и дванадесети клас. За реализирането на тази дейност ще 

бъде създаден атрактивен интерактивен Въпросник под формата на формуляр за 

индивидуално попълване, чрез он-лайн платформата Google Forms; 

- Последната четвърта основна задача е въз основа на резултатите от 

емпиричното изследване и неговата теоретична постановка, да се изведат 

обобщения и да се предоставят препоръки за преодоляване на негативните 

дискриминационни и ценностни нагласи  у учениците спрямо хората с психични 

разстройства. 
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Операционализация на променливите 

Въпросникът съдържа общо 16 авторски айтема. Те притежават различен 

характер, като биват напълно структурирани, полуструктурирани с възможност 

за добавяне на личен отговор и напълно неструктурирани, с напълно отворена 

възможност за изразяване на лично мнение. 6 от въпросите предоставят 

възможност за избор на степен от петстепенна ликертова скала с полярни 

стойности от „в малка степен” до „в голяма степен”. 

 

Таблица № 1: Категории и съответстващите им въпроси за емпиричното 

изследване. 

КАТЕГОРИЯ ВЪПРОС 

Интеракции с хора 

с психични 

разстройства 

 Виждал/а ли си хора с психични проблеми на улицата?  

 Виждал/а ли си хора с психични проблеми в градския 

транспорт?  

Оценка на 

интеракциите с 

хора с психични 

разстройства 

 Човек с психичен проблем някога държал ли се е лошо с 

теб? 

 А ти държал/а ли си се лошо с човек с психичен проблем? 

 

Дискриминационни 

нагласи, свързани с 

хората с психични 

разстройства 

 Хората с психични проблеми трябва ли да живеят сред 

останалите хора?  

 Според теб общуването между здрав човек и човек с 

психичен проблем може ли да навреди на здравия? 

 Според теб общуването между здрав човек и човек с 

психичен проблем може ли да повлияе положително на 

болния?  

 Според теб общуването между здрав човек и човек с 

психичен проблем може ли да повлияе положително на 

болния? 

 Би ли се съгласил/а в твоя квартал да има център за 

работа с хора с психични проблеми? 

В каква степен те е страх от хората с психични проблеми? 

Ценностни нагласи, 

свързани с хората с 

психични 

разстройства 

 Наблюдавал/а ли си как някой проявява агресия спрямо 

човек с психичен проблем? 

В каква степен ти би помогнал/а на човек с психичен 

проблем в нужда? 

 В каква степен ти би общувал с човек с психичен 

проблем? 

 Според теб от събрани 100 човека колко имат психичен 

проблем?  

Според теб, хората с психични проблеми различават ли се 

от останалите хора?  

Според теб в каква степен хората с психични проблеми са 

дискриминирани у нас? 

 

Изследваната извадка се състои от 93-ма ученици в единадесети и 

дванадесети клас, на възраст между 17 и 19 години. Половото разпределение е 
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следното: 57 от тях са от женски пол, 30 от мъжки, а останалите шестима са 

избрали отговора, свързан с възможността да не се сподели полова 

принадлежност.  

Представяне и анализ на емпиричните резултати 

На всички въпроси от първата категория „Интеракции с хора с психични 

разстройства”, изследваните ученици отговарят единодушно и категорично с 

отговор „Да”. Нито един не е отговорил отрицателно или не е избрал опцията, че 

„не може да си спомни”. Младите хора са достатъчно сензитивни и са обърнали 

внимание на срещите си с хора с психични разстройства на обществени места 

(улици и масов транспорт). Често представителите на целевата група притежават 

по-различен външен вид и поведение, в сравнение със средностатистически 

гражданин. Тези вид и поведение са елементи и от показателните характеристики 

за поставяне и диференциране на психиатрична диагноза от лекарите. Често при 

липсата на пълна или относителна ремисия и/или с прогресиране на 

боледуването се наблюдава поява на когнитивен дефицит, емоционално 

нивелиране и други. Факторите външен вид и поведение на хората с психични 

разстройства ги прави по-различими от останалите субекти, страдащи от 

хронични заболявания. Това е и причината, поради която хората с психични 

разстройства често биват обект на тормоз, подигравки, злоупотреби и други 

явления, плод на дискриминационни нагласи.  

 

Диаграма № 1: Наличие на негативно отношение спрямо изследваните лица 

 от страна на човек с психично разстройство 

 
 

 

Както вече стана въпрос в теоретичната част, една от най-

разпространените необосновани дискриминационни нагласи и най-популярният 

мит е, че хората с психични разстройства са опасни и могат да наранят и 

навредят сериозно на останалите. Резултатите от айтема представен в Диаграма 

№ 1, представят информация, свързана именно с този мит. 60% от анкетираните 

ученици декларират, че човек с ментален проблем никога не е проявявал агресия 

спрямо тях, а едва 26,7% отговарят положително. Други 13,3% от учениците не 

могат да си спомнят, тоест нямат негативен опит. Резултатът по тази точка само 

затвърждава разпространената широко в обществото силна дискриминационна 

нагласа, че представителите на целевата група са опасни. Изненадващо 

благоприятна тенденция е доминиращото мнение на изследваните ученици в 
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единадесети и дванадесети клас (60%), че все пак не са срещали лошо отношение 

от лице с ментален проблем. Резултатите от следващ въпрос, кодирани в 

спомената петстепенна ликертова скала, показват, че почти половината от 

анкетираните ученици (46,7%) в най-малка степен изпитват страх, 33% в почти 

най-малка, 6,7% в средна и 13,3% по-скоро в голяма. Нито един респондент не е 

избрал най-високата пета степен. От сравними изследвания с проучване на 

дискриминационните нагласи сред лица в активна възраст излиза, че младите 

хора притежават значително по-слаби дискриминационни ценностни нагласи и 

както вече стана ясно, те са значително по-склонни към това да поддържат 

приятелски взаимоотношения с човек с психично разстройство. 

 

Диаграма № 2: Наличие на негативно отношение спрямо хората  

с психични разстройства от страна на изследваните ученици 

 
 

 

Със стойност от 60% учениците избират отговор „Не” на айтема, свързан с 

това дали самите те са проявявали негативно отношение спрямо представител на 

целевата група (Вж. Диаграма № 2). Този резултат е абсолютно същият като при 

изследваните лица, които не са срещали негативно отношение от лице с 

ментален проблем. Други 6,7% от анкетираните единадесетокласници и 

зрелостници декларират, че не могат да си спомнят дали са проявявали подобно 

дискриминационно отношение. Сериозна тревога обаче буди резултатът, че 

13,3% от изследваната група сами си признават, че са имали лошо 

дискриминационно поведение спрямо човек с ментален проблем. Осъзнаването и 

саморефлексията на поведението, особено в подобна младежка възраст (17–19 

год.) е ценно и би могло да бъде основна предпоставка и незаменим ресурс за 

работа за преодоляване на дискриминацията. Осъзнаването на подобни 

ценностни нагласи би предоставило поле за техния анализ и диференциране, на 

базата на които да се осъществи процесът на модификацията им. 

В друг айтем, представителите на извадката бяха попитани дали са 

наблюдавали агресия от друг човек спрямо лице с психично разстройство. Две 

трети отговориха положително, а останалите отрицателно. Тези резултати 

затвърждават статистическите факти, че хората с психични разстройства са най-

често обект на дискриминация, агресия, малтретиране и злоупотреби, отколкото 

самите те да проявят подобно поведение. Дискриминационното поведение 

спрямо целевата група учениците са наблюдавали под формата на повишаване на 
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тон, вербални обиди, тормоз, както и обиди между съученици поради 

психичноздравен признак. 

В този контекст, следващият въпрос целеше да разбере в подобна ситуация 

на дискриминационно поведение дали изследваните лица биха помогнали на 

човек с психично разстройство. Отговорите бяха според предоставена 

петстепенна ликертова скала с полярни стойности от „в малка степен” до „в 

голяма степен”. 13,3% предоставят отговор в третата, неутрална степен на 

скалата. 40% по-скоро биха помогнали, а 46,7% в „голяма степен” биха оказали 

подкрепа. Липсата на реакция при наблюдаване на дискриминационно 

поведение, също е дискриминация. Положителна тенденция е, че почти 

половината от членовете на изследваната извадка биха реагирали в подобна 

ситуация, което е белег за сензитивността и антидискриминационните ценностни 

нагласи на учениците. 

 

Диаграма № 3: Живот в общността за хората с психични разстройства. 

 
 

Процесът на деинституционализация се осъществява от години в Европа. У 

нас той изостава значително при целевата група от хора с психични 

разстройства. Безспорни и признати са предимствата и необходимостта от това 

лицата с ментални проблеми да се намират в общността, част от която винаги са 

били. Модерната и ефективната тенденция е за предоставяне на социални и 

здравни услуги в общността, с цел по-лесна адаптация и интеграция на хората с 

психични разстройства в нея. Не е изследван обаче въпросът, свързан с това как 

реагира общността на това. 66,7% от изследваните ученици категорично заявяват 

мнението, че хората с психични разстройства  трябва да живеят в общността, 

други 20% не могат да преценят, а едва 13,3% изразяват отрицателно становище 

(Вж. Диаграма № 3). Практиката ми на клиничен социален работник бе свързана 

с изключително много мобилна клинична социална работа на терен, като показа, 

че за интегриране в общността е необходимо да се работи и със самата нея, както 

на макро равнище, така и на микроравнище. В много случаи 

дискриминационните нагласи, изразяващи се в нежелание за съжителство с лице 

с психично разстройство в една микро среда (като съседската, например) бяха 

коренно променени, след като те видяха, че субектът е в ремисия и получава 

подкрепа от социални и здравни специалисти. В този ред на мисли, отново 

резултатът предоставен от учениците, показва, че те в голяма степен са склонни 

да приемат представител на целевата група в микросоциалната среда на 

конкретната общност. 
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Диаграма № 4: Риск от вреда при общуване с хора с психични разстройства 

 
 

Следващият айтем цели да изследва отново един мит – това, че общуването 

с човек с психично разстройство може да навреди на неговия събеседник „здрав” 

човек. Стойностите на резултатите, представени в Диаграма № 8, са същите като 

при предходната, но в огледален вариант. Същият процент от 66,7% от 

изследваните ученици смятат, че хората с психични разстройства трябва да 

живеят в общността и общуването с тях не може да навреди на никого (Вж. 

Диаграма № 3 и Диаграма № 4). 20% не могат да преценят, а 13,3% смятат, че 

общуването с човек с психично разстройство може да им навреди. Тези вярвания 

са типични проявления на дискриминация, тъй като са абсолютно необосновани, 

крайно стигматизиращи, плод на безпочвени опасения, насаждани с поколения. 

 

Диаграма № 5: Ползи от общуване с хора с психични разстройства 

 
 

В същия контекст са резултатите от айтема, свързан с ползите за лицата с 

психични разстройства от общуването с другите. Те са оценени от изследваните 

ученици с висок резултат от 86,7% (Вж. Диаграма № 5). Става ясно, че с двадесет 

процентни пункта повече от анкетираните единадесетокласници и 

дванадесетокласници оценяват значимо ползата от общуването с хора с 

психични разстройства, което то носи за целевата група. Освен като съседи, 80% 
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от изследваните ученици заявяват, че биха приели  да се създаде и 

специализирана социална услуга за хора с психични разстройства в тяхната 

общност, а едва 13,3% са против. (Вж. Диаграма № 6).  

 

Диаграма № 6: Готовност за приемане на специализирана социална услуга в 

конкретна общност 

 
 

 

След като респондентите декларираха, че общуването носи полза за лицата 

с ментални проблеми, бяха попитани дали самите те биха общували с 

представители на целевата група. Най-много (46,7%) отговарят, че нито биха 

общували, нито не, 6,7% по-скоро не биха, а 13,3% и 33,3% биха общували 

съответно в по-скоро голяма и в най-голяма степен. Този резултат, съчетан с 

готовността на представителите от изследваната извадка да поддържат 

приятелски взаимоотношения и да приемат в общността социални услуги за лица 

с ментални проблеми, представя изключително благоприятна тенденция за 

потенциално високо резултатна работа с младите хора по превенция на 

дискриминацията спрямо целевата група. 

Следващият айтем цели да разбере мнението на анкетираните 

единадесетокласници и дванадесетокласници за преценката им за степента на 

дискриминация на хората с психични разстройства у нас. Отговорите на 

учениците попадат почти по равно във високите степени на петстепенната 

ликертова скала. Неутрално мнение са изразили 26,7% от респондентите, други 

40% смятат, че лицата с ментални проблеми са дискриминирани по-скоро във 

висока степен, а 33,3% оценяват дискриминирането на целевата група в най-

високата възможна степен. Отново преценката на учениците, въпреки 

младежката им възраст, кореспондира напълно с актуалните социални тенденции 

(макар и негативни). 

Чисто статистически е прието, че около 2% от членовете на всяка 

популация страдат от психотични разстройства, а притежаващите личностови 

разстройства са десетки пъти повече. Тежък депресивен епизод са преживяли 

повече от половината от човечеството в определен момент от живота си. 

Мненията на анкетираните ученици за броя на хората с психични проблеми 
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варират от 2-ма до 33-ма на сто човека, като средният брой, предоставен от 

конкретната извадка, е 9,4-ма на 100 души. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предварително заложената хипотеза в настоящето изследване се потвърди 

частично. В действителност, изследваните ученици проявяват сравнително 

негативни дискриминационни и ценностни нагласи. Конкретната група 

респонденти категорично няма нищо против от това да поддържа приятелски 

взаимоотношения с представителите на целевата група, както и в града или в 

квартала им да бъде създаден специализиран център за работа с членове на 

маргинализираната група. Изключително интересни са резултатите, които 

предоставят учениците по айтемите, свързани с това дали хората с психични 

разстройства са опасни или по-различни. За разлика от множество изследвания 

на нагласите у възрастни български граждани, които показват крайно негативно 

етикетиращо (дискриминиращо) отношение по тези параметри спрямо лицата с 

ментални проблеми, учениците притежават значително по-положителни (и по-

адекватно кореспондиращи с реалността) ценностни нагласи спрямо хората с 

психични разстройства.  

Може да бъде направен и извод, че ключова роля в промяната на нагласите 

в обществото притежават и самите лица с психични разстройства, които са 

способни да поддържат по-близки, по-устойчиви, по-значими и по-трайни 

социални релации, благодарение на това, че притежават съвместен 

преживелищен опит с представители на конкретната общност, каквито в случая 

са изследваните ученици от столично училище. Досега винаги се е разчитало на 

кампании за информиране на обществото на макрониво, провеждани от 

професионалисти в сферата на психичното здраве, но изводите от добитите 

резултати в настоящето емпирично изследване биха могли да се използват за 

потенциално високо ползотворни резултати за промяна на дискриминационните 

ценностни нагласи на микрониво (в конкретната общност), чрез междуличностни 

интеракции и съвместни дейности между членовете на общността и хората с 

психични разстройства. 

 

 

Литература: 

1. Деливерска, М., Дискриминация, основана на генетични характеристики. 

Как да я разпознаем и преодолеем, София, 2014. 

2. Демин, А., Теоретические подходы к проблеме безработицы в зарубежной 

психологии. В: Психологический журнал, бр. 26, 2005 г. 

3. Конвенция за правата на хората с увреждания, ООН 2006. 

4. Крумов, К., Ценностни ориентации при безработни. В: ГСУ Психология, т. 

87/88, 1994/1995. 

5. Мерджанова, Я., Професионална педагогика в традиция и в перспектива. 

2004. 

6. Сапунджиев, С., Дискриминация, стигма и превенция на социалното 

изключване при лица с психични разстройства, студия, В: ГСУ том 112, 2019. 

7. Сапунджиев, С., Г. Деянова, Аспекти на стигматизацията при работа с лица 

с психични разстройства, В: Сп. „Психологични изследвания”, „Нагласи към 

различията и влиянието им върху обществените процеси”, 2015.  



888 

 

8. Müller, B., et al., Mental illness, stigma and social support: A longitudinal 

approach. Social Science and Medicine, 2006: 39-49. 

9. Stigma, Discrimination and Mental Illness, Journal of Mental Health 12(3):203–

208, 2009. 

10. United Nations General Assembly resolution 46/119, 1991. 

11. Wittchen, H. U., F. Jacobi, Size and burden of mental disorders in Europe-a 

critical review and appraisal of 27 studies Eur Neuropsychopharmacol 15: 357-

376, 2005. 

 

 

 

Симеон Иванов Сапунджиев, хоноруван асистент, доктор, 

катедра „Социална работа”, Факултет по педагогика  

Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

simeon.i.s@abv.bg 

 

https://www.researchgate.net/journal/0963-8237_Journal_of_Mental_Health


889 

 

ЕКСПЕРИМЕНТЪТ КАТО СРЕДСТВО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА 

АКТИВНОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ЗАПОЗНАВАНЕ С 

ПРИРОДНАТА СРЕДА 

 

Снежана Лазарова 

 

THE EXPERIMENT AS A MEANS OF INCREASING THE ACTIVITY 

OF STUDENTS IN ACQUAINTANCE WITH THE NATURAL 

ENVIRONMENTЕ 

 

Snezhana Lazarova 
 

 
ABSTRACT: In recent years, the problem of increasing the activity of students in the 

learning process has become increasingly relevant. This article attempts to clarify the nature of 

the experiment as a method of teaching that increases the interest and activity of students in 

studying the natural environment and specifies some methodological features in the use of the 

experiment in the learning process. Experiments are also presented, which can be used in the 

training in the classes on man and nature when getting acquainted with the natural 

environment. 

 

KEYWORDS: activity, experiment, natural environment 

 

 

Един от основните въпроси на образованието през последните години е 

въпросът за повишаване на активността на учениците в учебния процес. Основна 

задача  на училището е да се изградят творчески личности, годни самостоятелно 

да мислят, да се ориентират във възникващите нови проблеми, да преодоляват 

трудности. Динамиката на развитие изисква непрекъснато актуализиране на 

знанията и уменията. Това налага промяна в съдържанието, формите, методите и 

средствата на обучение, като вниманието се насочва към усъвършенстване на 

мисленето на ученика и неговата самостоятелна дейност с цел повишаване на 

активността на учениците. 

Чрез обучението подрастващите се запознават с натрупалия се човешки 

опит, като овладяват основите на съответните науки. Учебното съдържание, 

което се определя от държавните образователни стандарти по всеки един учебен 

предмет, не трябва да се възприема само като система от знания, които да се 

наизустяват механично. Необходимо е придобиваните знания и умения да 

провокират активно отношение, творческо възприемане, да водят до формиране 

на ключови компетентности и природонаучна грамотност, която гарантира 

качеството на обучението по природните науки [6]. В процеса на усвояването на 

знания учителят трябва да подпомага формирането на активността и 

самостоятелността като качества на личността на ученика. 

Понятието активност е по-широко от понятието самостоятелност. 

Активността в обучението означава съзнателно, волево, целенасочено 

изпълнение на умствена или физическа работа, необходима за овладяване на 
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знания, умения и навици, включвайки използването им в по-натъшна учебна 

работа и в практическа дейност [4; 55] Активността на учениците може да се 

развива, ако учителят е набелязал и обмислил предварително система от 

дейности за учениците, които осигуряват целенасоченост, разнообразие, взаимна 

връзка и приемственост с постепенно усложняване на задачите. Методите на 

обучение, които се използват за тази цел, е необходимо да са насочени към 

развитие на вниманието и на паметта на учениците, на умението им да сравняват, 

да определят характерни свойства на обектите и предметите, да ги класифицират 

по определени признаци.  

Децата в начална училищна възраст са много любопитни. Те искат да си 

изяснят всичко и имат необходимост непрекъснато да изучават света. Учебното 

съдържание по човекът и природата дава широки възможности за целенасочено 

стимулиране на самостоятелната работа на учениците и непрекъснатото й 

усъвършенстване. Когато подрастващите сами изучават обектите и предметите, 

когато удовлетворят своята любознателност в процеса на активна 

изследователска дейност, те опознават по-задълбочено заобикалящия ги свят, 

виждат го в неговото многообразие и система от взаимовръзки и 

взаимозависимости. Това оказва положително влияние върху тяхната активност 

в учебния процес. Затова приоритет в обучението на учениците при запознаване 

с природната среда имат практическите методи на обучение. В учебните 

програми по човекът и природата е посочено, че обучението трябва да е 

свързано с „извършване на достъпни опити с материали и вещества“ [7] и един 

от основните методи за изучаване на природните обекти е експериментът 

(опитът) [8]. 

Експериментът е „форма на научен опит, представляващ систематизирано 

и многократно възпроизводимо наблюдение на обекта, на негови отделни страни 

и връзки с другите обекти, които се проявяват в процеса на преднамерените, 

строго контролируеми от наблюдателя въздействия на изучавания обект“ [3; 91]. 

По същия повод В. В. Половцев отбелязва „наблюдение при произволно или 

изкуствено избрани условия се нарича опит или експеримент“ [5; 77]. В 

природните науки понятията опит и експеримент са еднозначни по своята 

същност и следователно могат да се приемат като синоними. 

Експериментът е общонаучен метод на познание и е един от основните 

изследователски методи. Всеки експеримент представлява възпроизвеждане на 

дадено явление при точно определени условия с цел то да бъде изучено, да се 

потвърди или отрече известно научно предположение. Той е един от 

източниците на опит и емпирични данни, който води до резултати, обогатяващи 

създателя му с нови знания и умения и надграждащи мирогледа му. 

Учебният експеримент носи субективно нова информация само за 

учениците. Независимо от това той се извършва така, че да следва логиката и 

последователността на научния експеримент. Основните етапи при подготовката 

и провеждане на всеки учебен експеримент са: 

 поставяне на проблем за решаване; 

 представяне на идея за неговото решаване и обосновка на избрания 

вариант; 

 планиране на експеримента и подготовка на опитната постановка; 
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 формулиране на хипотеза за очаквания резултат; 

 провеждане на експеримента – извършване на необходимите 

измервания и записване на резултатите; 

 анализиране на резултатите – сравняване на резултатите с 

първоначалното предположение; 

 формулиране на извод. 

Съществуват различни класификации на експеримента, които са направени въз 

основа на определени критерии. 

В зависимост от времетраенето  на експеримента [1; 22] се различават: 

- краткотрайни експерименти – доказващи определен химичен състав и 

физически компоненти; 

- дълготрайни експерименти – доказват физиологични процеси в 

растителния организъм. 

В зависимост от дидактически цели учебният експеримент може да бъде 

използван при: 

- даване на нови знания – в урока за нови знания експериментът може да 

се използва за създаване на проблемна ситуации. По този начин чрез 

демонстрация на опит се активизира познавателната дейност на учениците – те 

се опитват да намерят обяснение на видяното и да търсят самостоятелно знания, 

а това предизвиква интерес към изучавания предмет. 

Например: Поставете две еднакви малки детски колички върху различни 

повърхности – едната повърхност да е гладка, а другата – грапава. Бутнете 

двете колички по един и същ начин. Коя от количките изминава по-голямо 

разстояние? Защо?  

- проверка на знанията – могат да се използват краткотрайни опити или да 

се отчетат резултатите от дълготрайни опити. 

Например: Направи опита от картинката. Какво наблюдаваш? Довърши 

втората илюстрация, за да покажеш резултата от опита. Запиши кое 

свойство на въздуха се доказва с този опит. 

 

 
 

- повторение и обобщение на знанията – провеждат се опити, чрез които 

се затвърдява и обобщава конкретно учебно съдържание по определен раздел. В 

обучението по чп се обобщават основните жизнени процеси при растенията и 

животните с оглед да се затвърди връзката между асимилационни и 

дисимилационни процеси при тях [8; 29]. 
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Например: Завържете два надути балона с еднаква форма и размер в двата 

края на тънка пръчка. По средата на пръчката завържете конец. Хванете 

свободния край на конеца, така че пръчката да застане в хоризонтално 

положение. Спукайте единия балон. Какво се случи? Защо става така? Какъв 

извод можете да направите? 

Различите дидактични цели, които трябва да постигне експериментът, се 

отразяват върху подготовката и подбора на съответните опитни постановки. 

В зависимост от характера на учебното съдържание [1; 21] 

експериментите могат да бъдат: 

- за доказване на процеси – растеж и развитие на растенията, движение на 

лист, цвят; значение на водата, въздуха и топлината за покълване на семената; 

- за доказване на химически състав – поглъщане на въглероден диоксид и 

отделяне на кислород при фотосинтеза, поглъщане на кислород и отделяне на 

въглероден диоксид при дишането, състав на почвата; 

- за доказване на физични компоненти – наличие на въздух и вода в 

почвата, наличие на въздух във водата. 

В зависимост от дейността на учителя и ученика [1], [2] най-често се 

използват:  

- демонстрационен експеримент – извършва от учителя. От особена 

важност при този вид експеримент е оборудването, което се използва от учителя. 

Подготовката на демонстрационната маса, използването на подходящи съдове, 

спазването на ред и последователност при демонстрирането на изучаваните 

явления, липсата на дразнители, отвличащи вниманието на учениците, 

съдействат за увеличаване на нагледността на демонстрационния експеримент. 

Демонстрираните процеси и явления трябва да бъдат лесно разбираеми. В това 

отношение учебното съдържание по човекът и природата е в унисон с това 

изискване. 

- лабораторен експеримент – учениците работят по групи, като 

изпълняват или отчитат резултатите от предварително поставени опити. 

Препоръчително е експериментите да бъдат лесни и достъпни за всички ученици. 

Учителят най-често ръководи работата на учениците фронтално. Това дава 

възможност да се обедини умствената дейност с физическата. Лабораторният 

експеримент развива сетивните усещания, създава умения и навици у учениците, 

което способства и за по-задълбочено и трайно усвояване на знанията. Този вид 

експеримент може да бъде източник за получаване на нови знания, за 

формулиране на определени изводи, за разрешаване на предварително поставен 

проблем. 

- индивидуалният експеримент – предполага самостоятелна 

изследователска работа в домашна обстановка или сред природата. За 

изпълнението им учениците използват придобитите по време на урока 

теоретични знания. В учебника и в учебната тетрадка често се предлагат задачи, 

които изискват изпълнение на експерименти в домашна обстановка. При тези 

експерименти ученикът има възможност да проследи и отрази началото, хода и 

резултатите от опита, да направи изводи от самостоятелни наблюдения. За целта 

може да се използва следната таблица: 
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дата наблюдение резултат извод 

    

    

 Индивидуалните опити имат много силно въздействие върху учениците и 

играят огромна роля за развитие на техния познавателен интерес към 

заобикалящата ги природна среда. 

Всеки вид експеримент поставя определени изисквания пред учителя, от 

който зависи и ефективността на самия експеримент. Най-често в обучението по 

човекът и природата се използва демонстрационният експеримент. 

Постигането на целите на обучение зависи преди всичко от 

възможностите, които учебният процес предоставя за пробуждане на съзнателна 

и активна мисловна дейност на учениците. В учебното съдържание по човекът и 

природата в начален етап на образованието са включени теми, които изискават 

използване на експеримента като основен метод на обучение.  Някои от темите 

позволяват използването на познанията на учениците, придобити в резултат на 

техния жизнен опит, но други – са напълно непознати. 

В зависимост от посочените различия в учебното съдържание може да се 

използват и различни по вид експерименти, съобразно тяхната продължителност. 

Групирането на темите може да се направи по следния начин [по М. 

Кабасанова]: 

- първа група – теми, чието учебно съдържание включва известни за 

учениците елементи. То може да се представи чрез краткотрайни, лесно 

изпълними експерименти. Например „Въздухът и неговите свойства“, „Водата и 

нейните свойства“; 

- втора група – теми, чието учебно съдържание е непознато за учениците, 

но може да се разкрие чрез краткотрайни и лесно изпълними експерименти – 

„Изследваме свойствата на телата и веществата“, „Почва“, „Познаваме органите 

на дишане“, „Движение на телата“, „Сили“. 

Останалите теми  от учебното съдържание изискват използването на 

дълготрайни опити.  

- трета група – теми, които са малко познати на учениците, но могат да се 

представят чрез дълготрайни, но лесно изпълними опити – „Животът на 

растенията“, „Развитие на растенията“, „Засяваме и засаждаме растения“; 

- четвърта група – теми, които са по-трудни за учениците и са с напълно 

незвестно за тях съдържание, което се изяснява с помощта на продължителни и 

по-трудно изпълними опити – „Дишане на растенията“.  

 

 Първа група Втора група Трета група 
Четвърта 

група 

Учебно 

съдържание 

отчасти 

известно 
неизвестно 

отчасти 

известно 
неизвестно 

Eксперименти краткотрайни дълготрайни 

  

Първата група теми от учебното съдържание е свързана с теми, при които 

се извършват експерименти при изучаване на: 

- неживата природа – свързани със свойствата и състоянията на телата и 

веществата, свойствата на въздуха, свойствата и състоянията на водата, състав на 
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почвата; експерименти се използват и при запознаване с движението на телата и 

силите, които действат върху тях; 

- живата природа – най-често при изучаване на жизнените процеси при 

растенията – хранене, дишане, растеж, развитие и влиянието на условията за 

протичането на тези процеси. 

При запознаване на учениците със свойствата на телата и веществата могат 

да се използват някои интересни и лесни опити. 

Опит: Кой е по-лек – въздухът или водата? 

Необходими материали: малка тухла, кантар, кофа, вода. 

Последователност на действита: 

1. Претегли суха тухла на кантар. Запишете резултата. 

2. Сложи тухлата в кофа с вода. Какво се наблюдава? (мехурчета); 

3. Остави тухлата няколко дни във водата и след това я претегли отново. Сравни 

резултатите. 

Във въздуха или във водата тухлата е по-тежка? Какъв извод може да се 

направи за въздуха и водата?  

Извод: Въздухът е по-лек от водата. 

За любознателните: Ако водата беше по-лека от въздуха, къде щяха да се 

намират моретата? 

Опит: Перата на птиците (експериментът е подходящ призясняване 

влиянието на замърсяването на водата върху живота на водните обитатели) 

Необходими материали: съд, вода, две пера от птица. 

Последователност на действията: 

1. Постави в съд с вода перо от птица. Какво наблюдаваш? (перото не потъва); 

2. Извади го от водата. Какво забелязваш? (по него има качпици, които може да 

се изтръскат и след това перото изглежда сухо); 

3. Налей в съда с вода няколко капки олио и потопи второто перо. Какво 

забелязваш? (по-тежко е от първото перо и по него има капчици олио); 

Извод: Когато във водата попадне мазнина, на повърхността й се образува 

слой, който не се разтваря. Мазнината попива в перушината на водните птици, 

перата им се слепват и подгизват от водата, което силно затруднява тяхното 

движение. 

Опит: Защо рибата не потъва? 

Материал: съд с вода, празен пакет/торба, камък. 

Последователност на действията: 

1. Пусни в съда с вода камъка. Какво наблюдаваш?(камъкът потъва); 

2. Завържи пакета и го пусни във водата. Какво се случи?(пакетът не потъва); 

Извод:  Плавателният мехур на рибата не позволява тя да потъне.  

Опит: Дишане на растенията [1] 

Необходими материали: покълнали семена от пшеница/боб, два буркана с 

капачка, свещ (дръжка за свещта), кибрит. 

Последователност на действията:   

1. Поставят се покълнали семена в 1/3 от буркан.  

2. Запалва се свещ и се внася буркана – тя гори. Какво означава това? (В буркана 

има кислород); 

3. Друг буркан се затваря плътно и се оставя на тъмно за едно денонощие.  

4. Отново се внася свещ. Какво се наблюдава? (изгасва); 
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Извод: При дишането се приема кислород. 

В заключение може да се каже, че ефективното усвояване на учебното 

съдържание по човекът и природата е невъзможно без участието на учениците в 

изследователка работа. Експериментът е подходящ метод за използване в 

учебния процес и е предпоставка за повече атрактивност и мотивираност на 

учениците. По този начин у тях се изграждат качества като воля, упоритост, 

самостоятелност, развиват се умения за критическо мислене, изслушване на 

чуждо мнение, умения за общуване и работа в екип, умения за изказване и 

отстояване на мнение. В резултат на използването му в процеса на обучение се 

стимулира детската любознателност и се повишават интересът и активността на 

учениците при изучаване на темите, свързани с природната среда.  
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МНЕНИЕ НА РЕСУРСНИ УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ ЗА 

ВЛИЯНИЕТО НА СЕНЗОРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ И 

ЕРГОТЕРАПИЯТА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА СОЦИАЛНА 

КОМПЕТЕНТНОСТ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ 

АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР 

 

Снежана С. Велева, Снежана Х. Николова 

 

OPINION OF RESOURCE TEACHERS AND SPECIALISTS ON THE 

INFLUENCE OF SENSORY INTEGRATION AND OCCUPATIONAL 

THERAPY ON THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMPETENCE IN 

CHILDREN WITH DISORDERS OF THE AUTHISTIC SPECTRUM  

 

Snezhana S. Veleva, Snezhana H. Nikolova 

 
 

ABSTRACT: Autism is a generalized developmental disorder that is characterized by 

quality communication disorders, social interactions, and behavioral disorders. In this 

presentation we present some of the results of a survey among resource teachers and 

professionals, in order to gather information about their attitudes and beliefs about the impact 

of therapeutic methods sensory integration and occupational therapy on the development of 

social competence in children with disorders of the autistic spectrum. 

 

KEYWORDS: children with disorders of the autistic spectrum, sensory integration, 

occupational therapy, social competence 

 

 

Децата се различават по своите възможности за обучение. Различието при 

децата със специални образователни потребности (СОП) е породено както от 

органични (биологични) фактори, така и от чисто социални причини. Това налага 

учителите в общообразователните училища и специалните (ресурсни) педагози 

да адаптират своята дейност към индивидуалните потребности на всеки ученик. 

Образователните стратегии трябва да осигуряват на всяко дете, независимо от 

различието му и факторите, които обуславят неговата поява, включване в 

образователната система, т.е. практическо приобщаване. 

Аутизмът е генерализирано разстройство в развитието, което се 

характеризира с качествени нарушения в комуникацията, социалните 

взаимодействия и поведенчески нарушения. Първите симптоми се откриват още 

в ранна детска възраст, преди третата година на детето. Характерните 

особености са: липсата или краткотрайността на очен контакт; липса на 

отношение към обкръжаващата среда; емоционална незаинтересованост; 

стереотипни движения, дейности и поведение. Типични за аутистичните деца са 

и отклонения в речевото развитие, интелекта и социализацията, които са 

индивидуални и различни при всяко дете. 

Неясната етиология, разнообразните поведенчески прояви, 

коморбидността на нарушенията са част от причините за трудното дефиниране 
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на еднозначна диагностична категория, с ясно определени граници и подходящи 

интервенции. Разстройствата от аутистичния спектър са хетерогенни и имат 

висока степен на коморбидност с други състояния и нарушения. 

М. Шошев (2016) обръща внимание, че необходимо условие за правилното 

поставяне на диагнозата, както и за диференциалната диагностика на децата с 

разстройство от аутистичния спектър, е разбирането, че тези разстройства 

представляват състояние на променено развитие на психиката, а не болест и 

специфичните характеристики на това състояние са пряко следствие на 

определени дефицити в биологичното развитие на детето. Независимо от 

големия брой проведени изследвания към момента, характеристиките на тази 

дефицити все още не са достатъчно добре проучени. Налице са общи представи 

за това, че вероятно биологични причини, водещи до възникването на аутизма и 

разстройствата от аутистичния спектър, са свързани с аномалии, които се 

проявяват под влиянието на различни патологични фактори, действащи както в 

периода на бременността, така и в ранна детска възраст. Предполага се, че 

наличието на патологични фактори вероятно са причина и за възникването и на 

други заболявания и състояния като умствена изостаналост, задръжка в 

психическото развитие, вродена глухота при децата, аномалии в развитието на 

централната нервна система и др. Признаването на биологичната обусловеност 

на нарушенията в психичното развитие при аутизма насочва вниманието към 

оказване на специализирана медицинска, психологическа и педагогическа помощ 

в подкрепа на детето с аутизъм. Особеностите в психичното развитие на такива 

деца налага прилагането на комплексен диагностичен и диференциално-

диагностичен подход от екип от специалисти, включващи лекар – детски 

психиатър, детски невролог, детски психолог, клиничен психолог, специален 

психолог и специален педагог. При това е необходимо да се подчертае, че става 

въпрос не само за диагностика или диференциална диагностика на децата с 

такива разстройства, но и за създаване на индивидуален план – стратегия за 

работа с всеки един отделен случай и за комплексна работа на специалистите и с 

родителите на такива деца. Липсата на възможност за осъществяване на контакт 

от страна на детето е основна характеристика, извеждана в началото на 

изследванията и диагностиката на аутизма. 

В настоящото изложение представяме част от резултати от анкетно 

проучване сред ресурсни учители и специалисти от Шумен, Русе, Варна и 

Бургас, с цел събиране на информация относно техните нагласи и убеждения за 

влиянието на терапевтичните методи сензорна интеграция и ерготерапия върху 

развитието на социална компетентност при деца с РАС. Анкетното проучване 

изследва убежденията на специалистите по отношение времетраенето на сесиите 

за работа с дете с РАС; оптимална ли е според тях продължителността на работа 

за осъществяване на корекционна и развиваща дейност. Предоставената на 

специалистите анкета за информираност е писмена и анонимна и съдържа общо 

23 въпроса. Анкетните листи се попълниха след указание на изследователя и 

съдействието на директорите и специалистите в съответните институции 

(септември 2017 г.). 

В началото въпросите изискват демографски данни. Хронологията на 

структуриране е от по-лесни, към въпроси, изискващи повече време за отговор. 

Преобладаващи в анкетата са затворените въпроси. Част от тях дават възможност 
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за повече от един отговор. Предимствата на затворените въпроси са, че 

отговарянето става по-равномерно във времето; регистрацията на отговорите и 

обработката им става бързо и лесно; занижена или сведена до минимум е 

възможността за намеса на анкетиращия. Отговорите дават обратна и обширна 

информация относно начина на взаимодействие: дете-специалист-родител; 

доколко, как и дали специалистите използват различни методи и терапевтични 

техники при взаимодействието с тези деца и др. 

Анкета за информираност на специалисти попълниха 48 респонденти. 

Получените от анкетата резултати са представени таблично и чрез диаграми. 

 

Таблица №1. Разпределение на специалистите според специалност и 

местоживеене 

Участници в 

анкетата 
гр. Русе гр. Шумен гр. Варна гр. Бургас 

Общ брой по 

специалност 

Ерготерапевти 4 2 2 3 11 

Рехабилитатори - 2 - 1 3 

Психолози 2 4 2 3 11 

Логопеди 2 2 4 1 9 

Ресурсни 

учители 
3 7 2 2 14 

Общ брой по 

градове 
11 17 10 10 48 

 

 

22,92%

6,25%

22,92%18,75%

29,17%

Общ брой участници в анкетата в %

Ерготерапевти

Рехабилитатори

Психолози

Логопеди

Ресурсни учители

 
Диаграма №1. Разпределение на специалистите по специалност (в %) 

 

От подставените Таблица 1 и Диаграма 1 се вижда, че най-висок е 

процентът на участвалите в анкетирането ресурсни учители – близо 1/3 от 

респондентите. Равномерно е разпределен броят на специалистите ерготерапевти 
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и психолози, участвали в проучването – приблизително по 23%. Значителен е и 

процентът на логопедите, работещи с деца с РАС, 18,75%. Анкетата са 

попълнили само 3-ма рехабилитатори, работещи в ЦСОП. 

Преобладаващият брой специалисти имат практически опит по 

специалността над 20 години – 38 специалисти. Останалите 10 имат от 5 до 10 

години опит по специалността. Можем да направим заключението, че 

специалистите, работещи с децата с РАС, участвали в анкетното проучване са 

добре подготвени и притежават компетенции по специалността си. 

Повечето специалисти работят с голям брой деца с РАС през цялата 

година, поради организацията на работа в съответните институции: Дневен 

център за деца и възрастни хора с увреждания, Дом за деца с умствена 

изостаналост, Център за социална рехабилитация и интеграция, Дом за медико-

социални грижи за деца, Център по ерготерапия АБЕТ, Дневен център за деца и 

младежи с увреждания. Това дава възможност с децата с РАС да се провеждат 

сензорни игри и ерготерапевтични дейности, подходящи за развиване на 

социалните им умения. В отделни звена на ЦПЛР – ЦСОП, РЦПППО с децата с 

РАС се работи само през учебната година. 14 от респондентите работят по този 

начин. Преобладаващ е и индивидуалният начин на работа с дете – 73%. Това е 

логичен отговор, предвид спецификата в психическото развитие на децата от 

аутистичния спектър. Индивидуален и групов начин на работа използват ¼ от 

специалистите. Незначителен е броят на специалистите, които работят само в 

група – 2%. 

Две трети от специалистите работят с децата с РАС в зали, оборудвани със 

съответните уреди съоръжения според изискванията за провеждане на този вид 

терапии. 

Представяме отговорите на някои от основните въпроси от анкетата. На 

въпроса: „Какви методи и техники използвате в работата си с деца с РАС?” се 

получиха следните резултати: 

 

54%

13%

33% Ерготерапевтично 
въздействие

Метод Монтесори

Сензорни игри

 
Диаграма №2. Методи и техники, използвани при работа с деца с РАС 

 

Представените резултати показват по-добра информираност на 

специалистите за ерготерапията и прилагането ѝ като интервенция – 54% от 
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всички анкетирани специалисти се опитват да я прилагат в практиката си. В 

работата си с деца с РАС се прилагат сензорни игри и дейности с 

ерготерапевтична насоченост, като вид сензорна стимулация. В специално 

оборудваните кабинети се работи по Монтесори методика.  

Що се отнася до информираността на специалистите за изграждане и 

развиване на социална компетентност при работа с деца с РАС, резултатите са 

следните: 

 

Таблица № 2. Развиване на социална компетентност за една година 

Град 

Възможно ли е според Вас да се развива социална компетентност 

у деца с РАС в рамките на една година? 

Зависи от 

индивидуалното 

състояние  

Трудно е да се 

осъществи 

Не е възможно 

да се осъществи 

Не мога да 

преценя 

Русе 5 5 - 1 

Шумен 6 11 - - 

Варна 5 4 1 - 

Бургас 8 1 - 1 

Общо 24 21 1 2 

 

Според резултатите от проучването на информираността на специалистите 

50% от анкетираните считат, че ключов е факторът ,,индивидуалност“ за 

развиването и изграждането на социална компетентност. Според 44% от 

анкетираните е трудно да се развие такава компетентност при деца с РАС в 

рамките на една година. 

 

Таблица № 3. Ключови фактори за социална компетентност 

Град 

Кой от факторите, според Вас, е ключов за развитие на 

социална компетентност при РАС? 

Индивидуалност 
Социални 

умения 

Отношения 

с връстници 

Продължителност 

на 

взаимодействието 

Русе 1 9 - 1 

Шумен 2 12 1 2 

Варна 2 7 1 - 

Бургас 3 6 1 - 

Общо 8 34 3 3 

 

В резултатите на анкетираните специалисти и ресурсни учители се отчита 

добрата им информираност за изграждане и развиване на социална 
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компетентност. Преобладаващ брой от респондентите определят социалните 

умения за ключов фактор за развиване на социална компетентност.  

За изследването беше важно да се установи доколко сензорното 

въздействие се прилага от специалистите и дали, според тях, то изгражда и 

развива социални умения. Резултатите са представени в следните графика и 

таблица: 

50%
42%

4% 4% Винаги

В определени 
случаи

Рядко

Не го правя

 
Диаграма № 3. Използване на сензорно въздействие с деца с РАС 

 

Таблица № 4. Сензорно въздействие за социални умения 

Град 

Считате ли, че сензорното въздействие при работа с деца с 

РАС, изгражда и развива социалните им умения и 

компетентност? 

Да  Не  Частично Не мога да преценя 

Русе 10 - - 1 

Шумен 16 - 1 - 

Варна 7 - 3 - 

Бургас 8 1 1 - 

Общо 41 1 5 1 

 

Ясно се вижда, че 50% анкетираните винаги използват сензорни стимули, а 

42% използват в определени случаи. Повечето специалисти са на мнение, че 

значителна е ролята на сензорното въздействие за изграждане и развитие на 

социални умения у децата с РАС.  

 

Таблица №5. Обогатяване на знанията за социална компетентност  

Град 

Нуждаете ли се от обогатяване на знанията Ви 

за развитие на социална компетентност у деца 

с РАС? 

Да Не Не мога да преценя 
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Русе 8 1 2 

Шумен 14 2 1 

Варна 6 3 1 

Бургас 7 2 1 

Общо 35 8 5 

 

От представените данни става ясно, че специалистите: ерготерапевти, 

рехабилитатори, психолози, логопеди са по-добре информирани относно 

ефектите от сензорната терапия. Подобно критично отношение на специалистите 

говори за тяхната професионална чувствителност към работата с деца не само от 

аутистичния спектър, но и по отношение на останалите групи деца със 

специални образователни потребности. 

Независимо, че ресурсните учители и специалистите разполагат с 

необходимата информация за използване на различни подходи за работа с деца с 

РАС, според представените в следващата таблица данни, 35 от общо 48 

участници в изследването изказват мнение, че се нуждаят от допълнителна 

информация, относно изграждането на социална компетентност при деца с РАС 

и използването на различни подходи и включване на разнообразни методики в 

работата с тези деца. 

За да е ползотворно взаимодействието с децата с РАС е необходимо да се 

привличат и родителите в този процес. Те често оказват съдействие за 

развиването на социални умения на детето с РАС у дома. Според 50% от 

респондентите родителите присъстват и участват пасивно или активно по време 

на работата на специалиста. Според 44% от отговорите родителите присъстват 

понякога по време на сесията на специалиста. От тези данни може да се направи 

изводът, че родителите съдействат на специалистите, като развиват социални и 

ежедневни умения, емпатия и приемливо поведение извън рамките на 

обучителната зала; в домашни условия. 

Сензорните занимания са приоритет на ерготерапевти, психолози, 

логопеди и специални педагози. Изключително важни са при работата с деца с 

разстройства от аутистичния спектър. 

За успешното социално развитие на децата с РАС влияят различни 

фактори, част от които са: 

 адекватна и ранна диагностика на разстройството; 

 ранна рехабилитация; 

 ранната итервенция; 

 разнообразни терапевтични подходи за работа; 

 потенциалните способности на детето; 

 социалната среда. 

Оценката на способностите на децата от аутистичния спектър за сензорна 

интеграция се състои едновременно от стандартизирано тестване и 

структурирани наблюдения на отговорите на сензорна стимулация, наблюдение 
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на стойката, позата, равновесието, координацията и движението на крайниците и 

очите. Тестовите резултати и отчетените данни, заедно с информацията от 

родителите и другите специалисти, внимателно се анализират от терапевта. Въз 

основа на тях той организира своята терапия и дава препоръки към семейството. 

„Децата с генерализирани разстройства стават по-зрели и успешни, ако им 

позволим да бъдат активно въвлечени в заниманията на базата на умело 

подбрани сензорни преживявания. Резултатите от работата в посока на общото 

нервно-психическо развитие на децата с нарушена сензорна интеграция са 

адекватни и развиващи, когато в работата си специалистите използват възможно 

по-голям спектър от методи и техники за въздействие, съответни на степента и 

интензитета на сензорните дефицити” [1:46]. Затова в изготвянето на 

индивидуален терапевтичен план за работа е необходимо да се определят 

индивидуалните нужди на всяко дете с разстройство от аутистичния спектър. 

Психологическата оценка на особеностите, дефицитите, интересите, странните и 

неадаптивните поведения са посоката за поставянето на значими цели на 

работата. 

Спецификата на аутизма като състояние, трудностите при намирането на 

правилния подход и вариантите за правилно въздействие и обучение, налагат 

повишаване на обществената компетентност, на компетентността на специалисти 

и учители по проблемите на децата с разстройства от аутистичния спектър. 

 
Изследването е финансирано по проект № РД-08-157/05.02.2020 г. от параграф 

Научни изследвания на ШУ „Епископ Константин Преславски” 
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УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 

НАЧАЛЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЕТАП ЗА ФУНКЦИИТЕ НА 

РЕЦЕНЗИЯТА КЪМ ПИСМЕН УЧЕНИЧЕСКИ ТЕКСТ 

 

Снежанка Д. Георгиева, Калинка Т. Шейтанова 

 

THE TEACHERS IN BULGARIAN IN PRIMARY SCHOOL ABOUT 

THE FUNCTION OF THE REVIEW OF WRITTEN STUDENTS TEXT 

 

Snezhanka D. Georgieva, Kalinka T. Sheytanova 

 

 
ABSTRACT: The article presents actual, for current competent educational models, 

question, related to responsibility of the teacher in permanent realisation of reversed relations 

in educational process in school. Obligations and responsibility of the teachers in Bulgarian in 

realisation of dozimologic acts are estimated in value of reviewing the text of a student with 

theirs priorities and minorities.The researh presens results from a survey during school year 

2019/2020 with 16 questions to 40 primary teachers about the usual practices in using reviews 

in education in Bulgarian. The focus in the survey is on establishing the effect of the review as a 

form of reversed relation in contemporary education in Bulgarian in primary school and some 

possitive perspectives in this stream. The questions in the survey are structured around several 

problem circles: functions of the review; its role for motivating students towards studying and 

gaining results; the leading criteria in creating reviews and evaluating the written text of the 

students; the opinion of students of the review; forms of using the review to escape mistakes and 

increasing the results in the education in Bulgarian. The analysis of the results leads to the 

facts about the reversed relation(presented as a teacher review) from the primary school; 

suggests recommendations for bettering of the reviews as a key aspect in education in 

Bulgarian in paradigms of education and competence. 

KEY WORDS: primary school, written text, teacher review, survey, analysis reading, 

educational perspective.  

 

 

Съществена роля в съвременния информационен поток има писменият 

текст, чието битуване в различни формати и практики на създаване предполага 

нови технологични умения на индивида. На писменото общуване се отрежда 

съществено място и в съвременното обучение по български език и литература 

още от начален образователен етап. Всичко това актуализира значимостта не 

само на писмения текст на обучавания, а и на писмения текст на обучаващия, 

представян като обратна връзка от учителя към ученика (извеждащ 

достойнствата/недостатъците на съответния ученически текст). Актуални за 

съвременните компетентностни образователни модели са и въпросите за 

отговорността на учителя при перманетно реализиране на обратни връзки в 

обучителния процес, за отговорностите му при реализиране на доцимологични 

дейности (и особено тези, свързани със създаване на писмена рецензия).  

Многократно в научнометодическата литература е подчертавана важността 

на дейността рецензиране на учителя. В монографичното изследване „Писмените 

ученически текстове. Втора част: Съчинения“ е отбелязано: „Рецензирането е 
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задължително, защото, колкото и кратка да е рецензията, тя информира ученика 

за преценката на учителя относно качествата на текста, в нея се обобщават както 

сполуките, така и грешките на учениците“ [Георгиева, Савова 2003: 30]. В 

монографичното изследване „Писмените ученически текстове. Трета част: 

Съчинения интерпретации“ са дадени следните характеристики на учителската 

рецензия: „Рецензията се изготвя по критерии за разработване и оценка на 

съответния жанр. В нея лаконично се обобщават достойнствата и слабостите на 

съчинението – от правилно/неправилно разчетената тема до изискванията за 

пунктуация и правопис. Рецензиите в някои от пунктовете си имат 

препоръчителен характер ... Оценката е адекватна на рецензията“ [Йовева 2003: 

80]. 

В статията на Станислав Георгиев „Оценяването в средното образование. 

Значение, цели, резултати, задачи на оценяването по „български език и 

литература“ учителската рецензия е дефинирана в контекста на обвързаността си 

с водещи характеристики и резултати, които съпровождат реализирането на тези 

характеристики в плана на позитивността и негативността: „рецензията е 

неразделен елемент от критериите за оценяване. Тя бива устна или писмена 

според вида на изпитването. Рецензията дава мнение за три компонента от 

изявата на ученика: 1) положителен отзив – конкретна характеристика какво от 

изпитваното учебно съдържание е овладяно от ученика; 2) отрицателен отзив – 

конкретна характеристика какво не е овладяно; 3) коригиращ отзив – препоръки 

за преодоляване на пропуските. Рецензията е добронамерена, оптимистична, 

насърчаваща, изпълнима. Негативната емоционалност, патетиката и 

назидателността водят до отрицателни резултати“ [Георгиев 2016: 336]. 

Като специфичен „учебен жанр“ учителската рецензия разчита на 

предварителни знания на учителя за текстове, техни жанрови, съдържателно-

структурни и езикови особености; критерии, форми и модели за оценяване; 

характеристики на ефективно педагогическо общуване и др. Учителската 

рецензия предполага обективно и в пълнота представяне на мнението на учителя 

относно становището му за качествата на предоставения му за рецензиране 

текстов продукт на ученик. Но учителската рецензия изисква такава вербална 

експлицираност на установените постижения и слабости, която да показва добро 

познаване и на субекта, към когото е адресиран рецензентският текст; да показва 

умение на учителя при всяко едно представяне на този субект да успее да го 

мотивира да продължи напред още по-отговорно, активно и качествено. Една 

формираща учителска рецензия е целесъобразно да говори на субекта, чийто 

текст е предмет на рецензиране, като дава на този субект отговор на три важни за 

него въпроса: Къде отивам? Как отивам? Как да отида по-нататък? 

Поставянето в центъра на образователния модел – личността на 

обучаваните – актуализира въпросите за гледната точка на образователните 

субекти относно възпитателните и социализиращите функции на рецензията като 

аспект на обучението и оценяването. Извеждането на добри дидактически 

модели (обучителни и оценителско-обучителни) е целесъобразно да се 

осъществява в контекста на проучване и анализиране на гледните точки на 

субектите на образователния дискурс [Георгиева 2017: 278 – 285; Добрева 2018: 

182 – 204]. Ценно изследване на гледните точки на образователните субекти 

(макар и в други дидактически контексти) предлага анкетното проучване на 
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учители от начален образователен етап на В. Кюркчийска [Кюркчийска 2016: 106 

– 107].  

В контекста на гореизведеното, в изложението, което следва, са 

представени и анализирани резултати от проведено през учебната 2019 – 2020 г. 

анкетно проучване с 40 учители от начален образователен етап относно 

установяване на обичайните практики в използването на рецензията при 

обучението по български език и литература. Акцентът в проучването е върху 

установяването на ефективността на рецензията като форма на обратна връзка в 

съвременното обучение по български език и литература в начален образователен 

етап. По стаж участвалите в анкетното проучване учители се разпределят по 

следния начин: със стаж от 0 до 5 години – 7 учители (17,50%); със стаж от 6 до 

10 години – 5 учители (12,50%); със стаж от 11 до 20 години – 18 учители (45%); 

със стаж от 21 до 25 години – 6 учители (15%); със стаж над 25 – 4 учители 

(10%). Таблица № 1 представя разпределението на респондентите според класа, в 

който преподават към момента на анкетиране:  

 

Таблица № 1 

Клас, в който преподавате към момента на анкетиране: 

а) 

1. клас 

б) 

2. клас 

в)  

3. клас  

г)  

4. клас 

10 12 9 9 

25,00 % 30,00 % 22,50 % 22,50 % 

 

Структурирането на въпросите в анкетата е съобразено с основните 

функции на проверката и нейното значение в обучителния процес по български 

език и литература; значимостта на обективността на проверката и възможностите 

за комуникация на оценяващ и оценяван при доцимологичните1 дейности в 

училище; съотношението между обективност и субективност в оценяването. 

Въпросите в тази анкета (16 на брой) са структурирани около няколко проблемни 

кръга: функции на рецензията; ролята ù за мотивиране на учениците за учене и 

резултатност; водещи учителите критерии при създаване на рецензии и 

оценяване на ученически писмени текстове; отношение на учениците към 

написаната от учителите рецензия; форми на използване на рецензията за 

отработване на грешки и повишаване на резултатността в процеса на обучение 

по български език и литература (Приложение).  

Обработените анкетни данни насочват и към конкретни изводи по ключови 

проблеми на оценяването.  

Първите два въпроса проверяват запознатостта на учителите с 

нормативните документи и с основни методически изследвания по проблемите 

на оценяването. 75% от анкетираните категорично заявяват запознатостта си с 

всички съвременни нормативни постановки за оценяването, а 25% посочват, че 

ги познават отчасти. Запознатостта със съвременните методически постановки за 

оценяването е характеризирана от анкетираните като пълна/цялостна от 52,50% 

учители и като частична/непълна – от 47,50%. 

Въпросите от 3 до 13 проучват предпочитаните практики по оценяването 

по български език и литература от учителите, преподаващи в начален 
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образователен етап. Перманентното използване на рецензия при проверка на 

писмен ученически текст се разпределя между три модела (таблица № 2): 

 

Таблица № 2. 

3. Вписвате ли рецензия към всички проверени от Вас писмени работи на 

ученици? 

а) 

да, 

винаги 

 

б) 

да, понякога/рядко 

в) 

да, на ученици, на които преценя, 

че е необходимо 

г)  

не 

27 2 11 0 

67,50 % 5,00 % 27,50 % 0 % 

 

 

67,50% от учителите твърдят, че редовно вписват рецензия към всеки 

проверен ученически текст, 5% – че го правят рядко, а 27,50% – че го правят 

според собствената си методическа преценка – само на ученици, на които е 

необходима рецензия. 

Учителите посочват два критериални модела, с които съобразяват 

рецензиите си. 62,50% твърдят, че рецензията си подчиняват на комбинираността 

на съдържателни и формални показатели; 37,50% посочват съдържателния 

критерий (отразяване на положителни страни и на негативи с препоръки за 

отработване на дефицити) като водещ. 72,50% от учителите твърдят, че акцент за 

тях при оформяне на рецензии е вписване на констатации и за позитиви, и за 

негативи с основна цел стимулиране на ученика да отработи дефицити. 20% 

обобщават, че вписват и позитиви, и негативи за писмената ученическа 

разработка с цел спазване на принципа на обективност.  

Разнообразни са становищата на учителите относно очакваното 

запознаване с рецензията от родители и ученици. 75% анкетирани твърдят, че 

винаги изискват подпис от родител към вписана учителска рецензия. 90% са 

категорични, че задължително изискват ученикът винаги да се запознае с 

вписаната към негов текст рецензия, 10% посочват, че правят това понякога. 

Между два дейностни модела се разпределят дейностите на учителя по 

отношение на последващата учителската рецензия редакторска дейност на 

ученика – изискване за цялостна поправка и изискване за частична поправка 

(диаграма № 1).  
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Диаграма № 1 

 

Доста разнообразни са предпочитаните от учителите модели за 

отработване на грешките и последваща (след учителската рецензия) проверка на 

поправения от ученика текст. 95% от учителите посочват, че работят в часовете 

за редактиране на текстове върху уменията на учениците да разчитат рецензията 

към съответния си писмен текст (диаграма № 2). Само 5% учители си признават, 

че никога не осъществяват подобна дейност. 

 

 
Диаграма № 2 
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Учителите са категорични, че работят съвместно с учениците по 

отработване на персонални дефицити, експлицирани в рецензиите (таблица № 3). 

Няма учител, който да твърди, че в някакъв вариант не е осъществявал или не 

осъществява подобна дейност. 77,50 процента реализират перманентно 

подпомагащи дейности, като 57,50% работят с всички ученици, а 20% поставят 

акцент върху работа (предимно в консултативен вариант) само с ученици, с 

които преценят, че е необходимо. Непоследователно осъществяват подобна 

дейност 22,50% от анкетираните учители. 

 

Таблица № 3 

10. Работите ли съвместно с учениците си за отработване на персонални 

дефицити, вписани във Ваша рецензия към техен проверен текст? 

а) 

да, винаги          

 

б) 

не, никога            

в)  

да, понякога           

г)  

да, само с учениците, 

 с които преценя, че е 

необходимо 

23 0 9 8 

57,50% 0 % 22,50 % 20,00 % 

 

Анкетните резултати показват, че почти с еднаква предпочитаност в 

практиката се използват и трите модела на констативност на грешките – 

конкретно поправяне на грешки и представянето им в по-обобщена вербална 

форма в рецензията (37,50%); отбелязване на нарушенията в ученическия текст и 

насочване в рецензията към конкретни неусвоени/нарушени норми (37,50%); 

подчертаване на грешките и вписване на обобщена констатация за тях в 

рецензията (25%). Ексцерпираният материал с учителски рецензии позволява 

изводи за известна несъотносителност между вербално изразеното мнение за 

предпочитани практики на експликативност на дефицитността и установеното в 

конкретната педагогическа практика (по посока на недостатъчна конкретност на 

твърденията в рецензиите относно допуснати грешки). Очевидна е 

предпочетеността в практиката на модели, свързани с маркиране на грешки и 

вписване на по-общи констатации/препоръки.  

В две крайности се разпределят, според мнението на анкетираните 

учители, дейностите по последващия контрол от обучаващия относно качеството 

на редакторската дейност на учениците. Последващ контрол върху 

самостоятелните дейности на учениците по отработване на конкретни, изведени 

в учителска рецензия, дефицити твърдят, че осъществяват 72,50% учители. 

27,50% са непоследователни в тази дейност или я осъществяват избирателно (на 

перманентен принцип). 

Отговорите на въпрос № 15 и № 16 представят гледните точки на 

респондентите относно функциите на учителската рецензия и ефектите ù за 

езиковото развитие на ученика (таблица № 4 и № 5). 

 

 

 

 



910 

 

Таблица № 4 

14. Каква е водещата функция на учителската рецензия (според Вас)? 

а) 

Да повишава 

мотивацията 

на учениците 

за учене и 

резултатност. 

 

б) 

Да стимулира формирането и 

усъвършенстването на ключови 

компетентности; да спомага за 

подобряване на уменията на 

учениците да възприeмат и създават 

текст. 

в) 

Рецензията е 

загубила 

дидактическата си 

функция, само 

обременява 

учителите. 

10 25 5 

25 % 62,50 % 12,50 % 

 

Таблица № 5 

15. Смятате ли, че рецензията реално помага на ученика да подобри своя текст 

в дейностите по редактирането му? 

а) 

да, 

във всички случаи 

б) 

не 

в) 

зависи от качеството ѝ и 

мотивацията на ученика 

19 1 20 

47,50 % 2,5 % 50,00 % 

 

97,50% респонденти са категорични, че учителската рецензия подпомага 

дейността на ученика по редактиране на собствен текст. Но 50% подчертават, че 

резултатността на тази редакторска дейност е в пряка зависимост от 

функционалността на рецензията, нейните качества. 87,50% учители застават зад 

позицията за значимост на учителската рецензия в компетентностните модели на 

образование. 25% посочват ролята ù за по-нататъшно мотивиране на ученика към 

активност и резултатност. 62,50% считат, че рецензията може да стимулира 

формирането и усъвършенстването на ключови компетентности; да спомага за 

подобряване на уменията на учениците да възприeмат и създават текст. 

На три се разделят мненията на учителите по последния въпрос – относно 

потребността, която изпитват от обучение за подобряване на доцимологичната 

си дейност (таблица № 6). 

 

Таблица № 6 

16. Изпитвате ли потребност да бъдете обучавани за създаване на 

целесъобразни на изискванията на съвременното образование рецензии? 

а) 

категорично  

да 

 

б) 

категорично  

не 

в) 

изпитвам потребност да се консултирам по 

някои проблеми на рецензирането като 

аспект на съвременното формиращо 

оценяване 

11 15 14 

27,50 % 37,50 % 35,00 % 
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37,50% са убедени в качествата на доцимологичната си дейност и считат, 

че не се нуждаят от обучителни дейности. 62,50% биха приели 

предизвикателството да се обучат, като 35% считат, че тази консултативно-

обучителна дейност им е необходима само по отношение на мястото и 

функцията на рецензията в процесите на формиращо оценяване. 

Обобщените резултати от анкетата за учители са показателни за 

осмисленост на ролята на рецензията в образователния процес; за осъзнатост на 

нейната функционалност в един комуникативен педагогически дискурс по 

български език и литература в начален образователен етап. В отговорите на 

преподавателите имплицитно се съдържа осъзнатата многофункционалност на 

учителската рецензия като съсредоточие на многообразните функции на учителя 

по български език и литература: да обучава, възпитава, развива, формира 

личности; да констатира, диагностицира, контролира, оценява, коригира; да 

прогнозира, целеполага, проектира; да бъде фасилитатор в един 

личностноориентиран образователен процес. Само в аналогичен образователен 

контекст е възможно речевото поведение на учителя като експерт оценител да 

води до качествени промени в речевото поведение на ученика. Възможно става и 

вземането на технологични решения (адекватни на изискванията на 

съвременното образование) в контекста на разбирането на технологията като 

„изменение в действията на човека вследствие на неговото обучение“ [Велчева, 

Иванова 2017: 132]. Изведените анкетни данни говорят, от една страна, за 

стремеж, желание на учителите да включат учениците в процесите по оценяване, 

от друга страна, се прокрадват страхът, притеснението относно недостатъчността 

на време за действително реализиране на подобни дейности; относно 

формалното отношение на учениците към рецензията, нежеланието на 

обучаваните да я четат/разчетат, да използват написаното в нея като стимул за 

по-нататъшно си изграждане като пълноценни комуникатори. Тези данни 

предполагат търсене на пътища за мотивиране на учениците да четат/използват 

учителската рецензия не само като обосновател на конкретна оценка, а и като 

мотиватор за по-нататъшното им развитие като етични комуникатори, които 

могат да градят личността си в процесите на социална комуникация.  

Резултатността от анкетното проучване и направеният анализ на 

получените отговори насочват към изводи относно: 

1. Осъзната от учителите и учениците функционалност на учителската 

рецензия към ученически писмен текст.  

2. Желание на учителите да включат учениците в дейности по разчитане 

и разбиране на учителската рецензия и недостатъчност и непостоянство на 

реализираните в реалната педагогическа практика от учителите дейности по 

проверка на осъществена от учениците редакторска работа (и в аспект поправяне 

на конкретни грешки, и в аспект проверка на цялостно реализирана поправка). 

3. Желание на учителите да включат учениците в процесите по 

оценяване, от една страна; от друга страна – прокрадващи се страх и притеснение 

относно недостатъчността на учебно време за действително реализиране на 

подобни дейности. 

4. Осъзнатост от учители и ученици на значимостта на рецензията, от 

една страна, и недостатъчност или формалност в дейностите по разчитане и 

разбиране на рецензията (в смисъл използване на написаното в нея като стимул 
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за по-нататъшно изграждане на учениците като пълноценни комуникатори), от 

друга страна.  

Предложените и анализирани в настоящата статия анкетни резултати не са 

отговор на важни дидактически въпроси, а по-скоро са предпоставка за един по-

сериозен диалог по проблемите на качеството и ефективността на речевото 

поведение на учителя по български език и литература в начален образователен 

етап като оценител на ученически писмени текстове. В един текстоцентрично 

ориентиран родноезиков образователен процес факт е, че умението за създаване 

и възприемане на текстове е определящо за комуникативните взаимоотношения, 

за личностната самоидентификация и социализация на обучаваните още в този 

образователен етап. Предложените и анализирани анкетни резултати и 

направените по-горе изводи предполагат търсене на пътища за промяна на 

речевите дейности по време на оценъчните процедури в обучението по 

български език и литература и на двамата субекти на образователния дискурс, 

съответно: 

 Учителите – по посока на използване на рецензиите не толкова като 

информационно констатиращо средство, колкото като модели на конструктивен 

опосредствен диалог с конкретен ученик (създаване на по-пълноценно вписващи 

се в характеристиките на формиращото оценяване рецензии) и по реализиране на 

системни дейности по подпомагане на учениците в процесите на разчитане на 

констатациите/препоръките в рецензиите и предприемане на ефективни речеви 

действия по спазване на дадените от съответния учител препоръки; 

 Учениците – по посока на реализиране на системни и ефективни 

дейности за четене (използване) на учителската рецензия не само като 

обосновател на конкретна оценка, а и като препоръка за цялостна редакторска 

дейност на текстове с дефицити; като мотиватор за по-нататъшно развитие на 

цялостната личност на ученика (умението за създаване и възпримане на текстове 

е определящо за комуникативните взаимоотношения, за личностната 

самоидентификация и социализация на индивида). 

В разглеждания образователен контекст като формиращи могат да се 

дефинират рецензии, които говорят деликатно за дефицитите на субекта ученик 

като текстов продуцент, без да го обиждат, без да подценяват възможностите му; 

които стимулират по-нататъшната му успешна речева дейност 

писане/редактиране; които подкрепят и за най-малката крачка успех в 

комуникативен план. Това означава създаване в педагогическата практика на 

учителски рецензии от единия субект на образователния дискурс към конкретен 

друг субект в този дискурс, с който осъществява разнообразни комуникативни 

връзки, преживявани в различни емоционални планове. Ученикът се учи/поучава 

не толкова и не само от написаното в рецензията, колкото от експлицирания 

комуникативен модел в нея. Ако този комуникативен модел се основава на 

взаимно уважение, споделена отговорност, готовност за взаимопомощ, 

обективна саморефлексия, толерантно единодействие по отработване на 

дефицитност, резултатността може да бъде гарантирана поне в плана на 

мотивираността.  

В ежедневната педагогическа практика рецензията е важно опосредстващо 

звено между двамата субекти в педагогическиия дискурс – учителя и ученика, но 

тази опосредствена комуникация може да бъде доразвита, продължена, защото е 
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налице задължително пряка среща на учител и ученик след написването на 

рецензията към ученическия писмен текст. При пряката среща могат да бъдат 

„разгърнати“ комуникативните процеси от опосредстваното чрез рецензията 

общуване. Ученикът може да попита, да доуточни нещо с учителя; да се 

посъветва с него; дори да изрази несъгласие. Всичко това поставя сериозни 

предизвикателства към речевото поведение на учителя в качеството му на 

оценител, създаващ рецензии и продължаващ работата върху създадени вече 

рецензии. Рецензията продължава опосредствения диалог, започнат от ученика 

чрез създадения от него текст. Ученикът очаква адекватен отговор, обективна и 

удовлетворяваща го количествена и качествена оценка; изисква мотивиране на 

доводите за оценката. Комплицирана е ситуацията, когато учителят обективно, 

но и деликатно трябва да изведе недостатъци на текста, слабости на автора му 

като изпълнител на конкретна комуникативна/дидактическа задача. Всичко това 

насочва към многообразие от фактори (педагогически и психологически), с 

които е целесъобразно да се съобразява рецензията; насочва към нейната 

многофункционалност както в процеса на оценяване, така и в процеса на самото 

обучение чрез нея. Рецензията се оказва своеобразен медиатор между учителя и 

не всички ученици, а конкретния ученик. Рецензията като звено, което 

опосредства срещата между оценявания и оценяващия, трябва да стимулира 

ефективната комуникация в процеса на обучение, да съдейства за осъществяване 

на педагогическо взаимодействие, а не противопоставяне/конфронтация между 

субектите на образователния дискурс. Рецензията е проява на експертната 

дейност на учителя филолог относно качествата на текстопродуктивното речево 

поведение на ученика, относно демонстрирани от него комуникативноречеви 

умения, езикови и литературни компетентности. Както създаденият от ученика 

текст носи белезите на създателя си (интересите, ценностите, мисленето, 

емоциите на ученика), така рецензията е проекция на личността на учителя, 

който в контекста на формиращото оценяване е целесъобразно да създава такива 

качествени оценки (рецензии), които да дават реална представа за причините за 

съответното оценяване, които да демонстрират уважение към ученика като 

автор, независимо от допуснати от него слабости при текстопроизводството. 

Всичко това предопределя високите изисквания към дейността на учителя по 

български език и литература още от начален образователен етап като експерт 

оценител на ученически писмен текст. 

 

Бележки: 

1. Доцимологията се разглежда като относително самостоятелно 

направление в дидактиката. В електронната енциклопедия Уикипедия е 

записано: Терминът „доцимология” има гръцки произход – „докиме” – 

изпитание, изпит; „докимозо” – изпитвам, „докимастикос” – който е годен да 

изпитва, изпитващ. Терминът се използва във всички държави в Европа, с 

изключение на Великобритания. Доцимологията се определя като наука, която 

изяснява системата и формите на изпитите и изпитването, начините за оценяване 

на знанията, проявите на субективизъм на изпитващия при оценяването, а също и 

възможностите, които могат да осигурят по-голяма обективност на оценката. Тя 

е вид изследване и познание ttps://bg.wikipedia.org/wiki/Доцимология (Достъп 

03.03.2020 г.). 
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Приложение 

 

АНКЕТА ЗА УЧИТЕЛИ 

 

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, 

Настоящата анкета е анонимна и се провежда за образователни цели. 

Поместените по-долу въпроси са свързани с проучване на мнението на учители 

относно спецификата и значимостта на оценяването по български език и 

литература на ученици от начален образователен етап. Надяваме се да 

споделите откровено своето становище по предложените въпроси. 

Данни за анкетирания: 

Трудов стаж като учител по български език и литература ........................ години 

Клас, в който преподавате към момента на анкетиране: 

 

 

Въпроси: 

1. Познавате ли постановките от последно публикуваните нормативни документи 

относно оценяване на учениците в училищното образование? 

 

а) да, изцяло б) да, отчасти в) не 

 

2. Познавате ли методически изследвания от последните 10 години относно 

спецификата на оценяване на учениците по български език и литература в 

училище? 

 

а) да, всички   б) да, някои в) не, нито едно 

 

3. Вписвате ли рецензия към всички проверени от Вас писмени работи на 

ученици? 

а) да, винаги 

б) да, понякога/рядко 

в) да, на ученици, на които преценя, че е необходимо 

г) не 

 

4. Кой е водещият Ви критерий при оформяне на рецензията? 

а) съдържателен (отразяване на положителни страни и на негативи с препоръки 

за отработване на дефицитите) 

б) обемен (спазване на определен обем, определен от самите Вас за текст 

рецензия) 

в) формален (добра композираност и езиково-стилова издържаност на 

рецензията) 

г) комбиниран (спазване на съдържателен и формален критерий) 

 

а) 1. клас            б) 2. клас    в) 3. клас    г) 4. клас 
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5. Кой е акцентът Ви при оформяне на рецензии за ученически писмени 

текстове? 

а) констатации за позитивите, постиженията на ученика 

б) констатации за негативите на текста, дефицитите на ученика  

в) констатации и за позитиви, и за негативи с цел обективност 

г) констатации и за позитиви, и за негативи с цел стимулиране на ученика към 

отработване на дефицитите 

 

6. Изисквате ли родителите да се подписват на вписана от Вас оценка или 

вписана рецензия? 

а) да, винаги 

б) да, понякога 

в) да, на ученици, на които преценя, че е необходимо 

г) не 

 

7. Изисквате ли задължително учениците да се запознават с учителската 

рецензия към всяка своя писмена работа? 

А) да, винаги           Б) не, никога           В) понякога 

 

8. Изисквате ли учениците да направят поправка на рецензираната си писмена 

работа? 

а) да, винаги цялостна     б) не, никога     в) да, но в преобладаващите случаи 

частична 

 

9. Работите ли в часовете за редактиране на текстове върху уменията на 

учениците да разчитат рецензията към съответния си писмен текст? 

а) да, винаги          б) не, никога           в) да, понякога 

 

10. Работите ли съвместно с учениците си за отработване на персонални 

дефицити, вписани във Ваша рецензия към техен проверен текст? 

а) да, винаги          

б) не, никога            

в) да, понякога           

г) да, само с учениците, с които преценя, че е необходимо 

 

11. Осъществявате ли последващ контрол върху самостоятелните дейности на 

учениците по отработване на конкретни, изведени в рецензията, дефицити? 

а) да, винаги          б) не, никога           в) понякога  

 

12. Осъществявате ли контрол върху дейностите на учениците по реализиране на 

цялостна поправка на рецензирана писмена работа? 

а) Да, като отново рецензирам редактирания ученически текст. 

б) Не, никога. 

в) Да, изисквам поправка, но не проверявам отново новосъздадения от ученика 

текст. 

 

13. Как процедирате при отразяване на ученически грешки и пропуски? 
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а) Поправям конкретната грешка и констатирам най-общо пропуските на ученика 

в рецензията.  

б) Отбелязвам/маркирам нарушенията и в рецензията насочвам към конкретни 

неусвоени/нарушени книжовноезикови норми или други правила. 

в) Подчертавам/маркирам грешките и вписвам обобщена констатация за тях в 

рецензията. 

г) друг предпочитан модел (посочете): 

...................................................................................  

14. Каква е водещата функция на учителската рецензия (според Вас)? 

а) Да повишава мотивацията на учениците за учене и резултатност. 

б) Да стимулира формирането и усъвършенстването на ключови 

компетентности; да спомага за подобряване на уменията на учениците да 

възприeмат и създават текст. 

в) Рецензията е загубила дидактическата си функция, само обременява 

учителите. 

 

15. Смятате ли, че рецензията реално помага на ученика да подобри своя текст в 

дейностите по редактирането му? 

а) да, във всички случаи       

б) не        

в) зависи от качеството ù и мотивацията на ученика 

 

16. Изпитвате ли потребност да бъдете обучавани за създаване на целесъобразни 

на изискванията на съвременното образование рецензии? 

а) категорично да 

б) категорично не  

в) изпитвам потребност да се консултирам по някои проблеми на рецензирането 

като аспект на съвременното формиращо оценяване  
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КЛЮЧОВИ ФАКТОРИ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТНА 

УНИВЕРСИТЕТСКА ПОДГОТОВКА НА СТУДЕНТИ – БЪДЕЩИ 

УЧИТЕЛИ 

 

Снежанка Д. Георгиева, Тасин Ю.Тасинов 

 

KEY FACTORS FOR COMPETENCY-BASED ACADEMIC TRAINING 

OF UNIVERSITY STUDENTS - FUTURE TEACHERS 

 

Снежанка Д. Георгиева, Тасин Ю.Тасинов 

 

 
ABSTRACT: The article raises the issue of the factors influencing the quality and 

effectiveness of the polysubjective teacher-student interaction in the context of national changes 

in the field of higher education towards competency-based and personal development 

approaches. The key factors of the competency-based university training of future teachers are 

explained succinctly in theoretical terms. The emphasis is on the presentation and analysis of 

the point of view of second and fourth year students of the Faculty of Education of  Konstantin 

Preslavsky University of Shumen (studied through an anonymous online survey) on the 

importance of these factors for the development of competencies and key qualities of the 

teacher professionalism. 

KEY WORDS: competence model, quality of education, polysubjective interaction, point 

of view, key factor. 

  
Настоящото научно изследване е финансирано по проект 

„Предизвикателства пред компетентностно ориентираното образование“ – 

РД-08-153/05.02.2020 г . 

 

 

Отговорът на въпроса за пътищата за постигане на високи резултати от 

качествено реализиран образователен процес на студенти, подготвяни за бъдещи 

учители, е труден и нееднозначен. Трудността при отговора на подобен въпрос 

идва от обективната детерминираност на дейностните модели във висшите 

учебни заведения в България от поставените цели и приоритети в завършващата 

действието си през тази година Стратегия за развитие на висшето образование в 

Република България за периода 2014 – 2020 г. „Дългосрочната стратегическа цел 

на Стратегията е създаването на модерна, ефективна и постоянно развиваща се 

система за висше образование, в центъра на която е човекът с неговите 

личностни качества и интелектуален потенциал и която осигурява качествено, 

достъпно, почиващо на научни резултати и пазарно ориентирано висше 

образование.“ Една от конкретните цели, изведена в раздел V на този 

стратегически документ, е: „Съществено повишаване на качеството на висшето 

образование и на съвместимостта му с европейските системи за ВО с цел заемане 

на достойно място в ЕПВО“ [СВО 2014: 28]. 

В контекста на съобразеност с европейските тенденции съвременните 

университетски образователни модели са свързани с водещия за образованието 
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на всички етапи и степени компетентностен подход. В основата на този подход е 

не извеждането на първо място на информираността, а дейностни модели по 

развитие на умението на обучаемите да разрешават проблеми в различни 

ситуации (в потребителските и естетическите оценки на личността; при 

познаването и обясняването на явления от действителността; при 

взаимоотношенията с хората и при оценяването на собствени/чужди постъпки и 

т.н.). Уменията за разрешаване на междуличностни проблеми и конфликти, за 

избор и комбиниране на съвременни обучителни техники и технологии, 

активиращи участието на обучаваните в процесите на собствено обучение, са от 

изключителна важност за студентите, подготвяни за бъдещи учители. 

Компетентностните модели са осмисляни и в контекста на университетското 

образование и характерните за него междуличностни взаимодействия. 

Отбелязвано е, че за да бъдат най-приемливи за всички образователни субекти в 

трансформационните процеси в образователната сфера, „е необходимо всички 

участници в процеса да владеят широк набор от средства, обезпечаващи тяхната 

професионална компетентност“. О. Анисимова обобщава: „Професионалната 

компетентност на педагога в системата на висшето професионално образование е 

многофакторно явление, обхващащо не само системата от теоретически и 

практически знания, но и владеене на навици за взаимодействие с 

обкръжаващите хора. Един от тези процеси е междуличностното 

взаимодействие, което се формира между преподавателя и студентите“ 

[Анисимова 2017: 82]. 

Изграждането на бъдещия учител като професионалист започва още в 

университетската образователна среда. Университетът е мястото, където е 

целесъобразно да се прояви мотивираността на бъдещия учител за 

професионална активност и коректност, за професионален просперитет. 

Проблемът за мотивираността на обучаваните за бъдещи учители кореспондира 

и с не по-малко значимия въпрос за качеството на самата образователна дейност 

в университетска среда. Безспорно е, че ефективността на тази дейност е 

функция на личностните и професионалните умения на университетския 

преподавател, на интелигентности и реализирани с професионално съзнание 

активности на студентите с педагогически профил, на етично и толерантно 

осъществявана педагогическа комуникация в условия на интерактивност. 

Безспорно гаранция за резултатна образователна дейност е не само и не толкова 

информационната култура на университетския преподавател, колкото умението 

му да създава образователна среда за активно и мотивирано включване в 

обучителната дейност и на втория образователен субект – студента. Процесът по 

подготовка на бъдещи учители би бил резултативен, когато не само на теория се 

знае как да се обучава, но и на практика се показва умение да се изпълнят 

изискванията на това ефективно „как“. Т.е., когато обучителният процес разчита 

на активната действеност и на двамата образователни субекти, и особено – на 

включването на студента в обучителни, научноизследователски, практико-

приложни, рефлексивни, оценъчни и др. дейности. Активността като проява на 

обучаваните за бъдещи учители предполага запознатостта им и с факторите, 

въздействащи върху резултатността на полисубектното образователно 

вазимодействие в компетентностното университетско образование. 
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Търсенето на влияещите върху активността и резултатността на 

образователния процес в университета фактори се базира на образователни и 

психологически теории, на изследвания за педагогическата комуникация в 

училищна и университетска среда. Осмисляйки „съвременната професионално-

педагогическа подготовка на учителя – между обществото, държавата и 

университета“, С. Чавдарова-Костова отбелязва: „Основна цел на 

университетското обучение на учители е да подготви професионални педагози, 

които да могат да преподават учебно съдържание на учениците, успоредно с това 

възпитавайки и формирайки личността на децата и юношите“ [Чавдарова-

Костова 2016: 181]. Професионално-педагогическата подготовка на учителя не е 

новост като научноизследователски и научнопрактически въпрос. Но актуален за 

съвремието ни е въпросът за отговорността на университетите в България за 

качеството на педагогическата подготовка на студентите. В този контекст 

алтернативи се търсят в осъзнатата и ефективно използвана зависимост на 

обучителния процес от качества (личностни и професионални) на 

университетския преподавател, от мотивираност при реализирането на 

дейностни модели от студентите, от функции и характеристики на 

полисубектното взаимодействие в университетската образователна среда. Не 

само в теоретичен, а и в практико-приложен аспект се осмисля проблемът за 

аксиологическото равнище на професионалната подготовка на педагозите, за 

значимостта на техните професионални приоритети (ценности). Защото 

„Йерархията на ценностите е йерархия на вариантите за избор, на вариантите на 

решение, на вариантите на поведение, на вариантите на пътища, следователно – 

на вариантите на личностно развитие“ [Рашева-Мерджанова 2004: 19]. 

Преди десетина години, осмисляйки „Ключовите компетенции на 

студентите – бъдещи педагози в контекста на Процеса Болоня“, Г. Личева 

подчертава значимостта на промяната „от учене, насочено към преподавателя“, 

към „обучение, ориентирано към студента“; обосновава необходимостта 

„студентът активно да се включва в планирането и управлението на собственото 

си обучение, поемайки самостоятелно все по-голяма лична отговорност като 

независим обучаем“, подчертава „значението на самостоятелното учене и на 

иновативните обучителни техники, възпитаващи обучаваните в самостоятелно 

учене“ [Лечева 2009: 90 – 91].   

Една от трите части на „Европейските стандарти и насоки за осигуряване 

на качество във висшето образование“ е тематично насочена към „вътрешно“ 

осигуряване на качеството (в синхрон с външното осигуряване на качеството и 

Агенцията за осигуряване на качеството) [ESG 2015: 7]. В този програмен 

документ като една от насоките на вътрешното качество са изведени аналогични 

на горепредставените контексти: „обучение, преподаване и оценяване, 

фокусирани върху студента“, което е съотнесено с „гъвкави модели на 

обучение“, с използване на различни педагогически методи по посока на 

насърчаване на „взаимното уважение в отношенията между обучаемите и 

преподавателите“, с обучение, насърчаващо „усещането за автономия у 

обучаемия“ при същевременно гарантирани „адекватни насоки и подкрепа от 

страна на преподавателя“ [ESG 2015: 9].  

Предмет на дискутиране на съвременния етап са и 

проблемите/възможностите относно разработване на емпирично обосновани 



921 

 

образователни модели, извеждащи психолого-педагогическите измерения на 

процеса на обучение в зависимост от индивидуално-личностните особености на 

когнитивното, мотивационното и социалното функциониране в образователната 

сфера. А. Сманцер подчертава важността на взаимодействието между студент и 

преподавател в процеса на обучение. Разглеждайки това взаимодействие като 

сложна система с многообразни компоненти (мотивационно-целеви, ценностно-

смислови, съдържателно-когнитивни, процесуално-технологични, прогностико-

ирационални, организационно-планиращи, емоционално-волеви и рефлексивно-

оценъчни компоненти), ученият отбелязва: „Психологическата стратегия 

личностно-развиващо взаимодействие в образователното пространство се състои 

във включването на всеки студент в процеса на осмисляне на новия материал; в 

стимулирането към вербален и невербален диалог; в самостоятелното търсене на 

решения на учебно-познавателни проблеми...; в умението да се правят изводи и 

обобщения...; в използването на личностния опит на обучавания“ [Сманцер 2018: 

20]. 

Актуален за нас, подготвящите бъдещи педагози, е въпросът в какви нови 

модели може и трябва да се проявяват самостоятелността, активността и 

отговорността на студента в процеса на персоналното му обучение за учител. 

Отговорът в настоящото изследване е потърсен във възможността на студентите 

– бъдещи учители, сами да извеждат факторите на успешното компетентностно 

университетско образование, сами да съотнасят резултатността от процеса на 

психолого-педагогическо общуване в университетска среда с йерархизирани по 

важност педагогически фактори. 

При съобразеност с горепредставените теоретични постановки 

проучването изследва и обобщава полисубектната гледна точка на респонденти, 

обучавани в Педагогическия факултет на Шуменския университет „Еп. 

Константин Преславски“, относно предпочитани обективни и субективни 

парадгими, влияещи върху успешността на университетската педагогическа 

комуникация, на резултативността от прилагането на компетентностни 

образователни модели. Изследването базира своите анализи и изводи върху 

основата на реализирано през учебната 2018/2019 година анкетно проучване с 97 

студенти от втори курс (56) и четвърти курс (41) на специалностите „Начална 

училищна педагогика с чужд език“, „Предучилищна педагогика“ и 

„Предучилищна и начална училищна педагогика“. Анкетата проверява нагласите 

на студентите – бъдещи педагози – към фактори, влияещи на педагогическото 

взаимодействие, в което те самите са участници. В този контекст статията 

концентрира внимание върху ранжировката по важност на предложени на 

студентите 15 фактора, влияещи върху университетския образователен дискурс. 

В контекста на съобразеност със собствени теоретични познания за качествена 

педагогическа комуникация, както и с оглед на наблюдения върху качеството на 

реализираното в Университета компетентностно обучение респондентите трябва 

да йерархизират по важност (без възможност за дублиране на цифрово изразена 

рангова позиция) следните 15 фактора:  

1. Ефективно използване на обратната връзка като регулатор на 

обучителната и оценъчната дейност. 

2. Добронамереност, хуманистичност, емпатия и партньорски 

взаимодействия в процеса на обучение. 
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3. Атмосфера на доверие и толерантност, на психологически комфорт и 

емоционална удовлетвореност за всички студенти (независимо от равнището им 

на познания и възможности). 

4. Висока комуникативна култура на преподавателя; умения (вербални и 

невербални) за оптимизиране на общуването със студентите. 

5. Владеене от преподавателя на фундаменталната основа на 

преподаваната от него учебна дисциплина. 

6. Мотивация за креативност и резултатност на студентите, обучавани за 

учители. 

7. Активност на обучаваните в учебната дейност, позволяваща усвояване 

на стратегии за учене и стратегии за комуникация.  

8. Висока застъпеност на интерактивност и рефлективност в обучителния 

процес. 

9. Избор и комбиниране на разнообразни методи и педагогически техники 

от преподавателя. 

10. Високо равнище на самостоятелна дейност и активност на обучаваните 

(проект, самостоятелни разработки, екипна и самостоятелна дейност и др.). 

11. Образователен дизайн, основан на възможности за изборност от 

студентите на учебни и оценъчни дейности. 

12. Полисубектно взаимодействие, позволяващо личностно развитие и на 

студента, и на преподавателя. 

13. Целесъобразно използване на съвременни информационни и 

комуникационни технологии. 

14. Етична среда за формиране и развитие на професионално 

мислене/съзнание и градивна критичност. 

15. Уместо съчетаване на теоретични и прагматически аспекти в 

образователния процес. 

 

Дефинираността на горепредложените показатели е постигната при 

съобразеност с различни фактори на организационно и личностно обусловената 

учебна дейност в университета: външни (дидактическа ситуация, методи, 

средства и похвати на обучение) и вътрешни (знания, умения, интелектуални 

способности и емоционални характеристики на образователните субекти); при 

отчетеност на информационните, комуникативните, дейностните и 

аксиологичните аспекти на тази дейност. Формирането на 15-те фактора е 

компилация от четири, неексплицирани пред респондентите, факторни групи 

(характеристики на университетския преподавател, качества на студентската 

дейност, предпочитаност на образователна технология, позитиви на 

емоционалната атмосфера и на педагогическата комуникация). Всеки от 

факторите може да бъде съотнесен в контекста на цялото с някоя от посочените 

групи, съответно: характеристики на университетския преподавател – фактори 

№№ 4, 5, 13; качества на студентската дейност – фактори №№ 6, 7, 10, 11; 

образователна технология – фактори №№ 1, 8, 9, 12, 15; позитиви на 

емоционалната атмосфера, на педагогическата комуникация като цяло – фактори 

№№ 2, 3, 14. 

Анкетните резултати първоначално са обобщени и анлизирани с оглед на 

цифрови резултати (брой, процент гласове) за предпочетено първо рангово ниво 
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по важност. Като цялостна група респондентите извеждат на първо място най-

често факторите 5, 4, 3, 13, 1, 6 (диаграма 1).  

 

 
Диаграма 1. Ранжиране на факторите според предпочетеността им на първа 

позиция 

 

За студентите важен фактор за ефективността на университетското 

образование са професионалните качества на преподавателя – на първо място по 

важност най-често са поставяни овладяността от него на фундаменталната 

основа на преподаваната учебна дисциплина, високата му комуникативна 

култура, вербалните и невербалните му умения да оптимизира общуването си със 

студентите. От 11,34% респонденти на първо място като важен детерминатор на 

качествата и резултативността на университетската педагогическа комуникация 

е извеждан показателят, свързан с атмосферата (за всички студенти) на 

психологически комфорт и емоционална удовлетвореност. Студентите държат на 

ефективното използване на обратната връзка като регулатор на обучителната и 

оценъчната дейност, както и на целесъобразното използване на съвременните 

информационни и комуникационни технологии в образователния процес. 

Озадачава фактът, че само 10,31% респонденти са първоизвели студентската 

мотивация като първостепенно важен фактор при компетентностното 

университетско образование. Като минимално влияещи върху качеството на 

образователния процес са изведени фактори 11, 12, 8, 9, 10. В тази финална 

ранжировка обезпокояваща е тенденцията на изведеност в категорията на 

минимална детерминираност на успешността на образователния процес от 
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равнището на самостоятелна дейност и активност на обучаваните, от 

възможностите им за избор на обучителни и оценъчни техники. Не са високо 

оценени от респондентите и фактори като разнообразие на обучителни методи и 

техники, интерактивност на образователния модел, възможности на 

полисубектното взаимодействие за личностното развитие и на студента, и на 

преподавателя. 

За проверка на изводимостта на максимално/минимално значими за 

образователния процес фактори предложените от студентите йерархични 

позиции са статистически обработени и относно предпочетеност на първите три 

позиции по важност (диаграма 2). Като обобщеност от анкетираната маса за три 

най-важни фактора са признати: важността на комуникативните модели, 

създадената атмосфера за успешната работа в университетска среда 

(атмосферата на доверие и толерантност, на психологически комфорт), 

комуникативната култура на преподавателя. Анкетните резултати са 

провокативни по отношение на предпочетеността в първата тройка по важност за 

резултатното компетентностно образование на фактора, експлициращ умелото 

използване на информационните и комуникационните технологии в обучителния 

процес. 

 

 
Диаграма 2. Ранжиране на факторите според предпочетеността им от 

респондентите на първите три позиции 
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 Значителен интерес предизвиква съпоставката на гледните точки на двете 

групи анкетирани (съответно: втори курс/четвърти курс) относно ранжираността 

на първите/последните три фактора, влияещи въру качеството на 

компетентностното образование на педагози. Диаграма 3 представя кои фактори 

предпочитат студентите от горепосочените курсове за първите три позиции по 

важност.  

 
 

 
Диаграма 3. Предпочетеност на фактори на първите три позиции от 

студентите от различните курсове 
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Като първи и трети по значимост фактор второкурсниците извеждат: 

владеене от преподавателя на фундаменталната основа на преподаваната от него 

учебна дисциплина (18%); ефективно използване на обратната връзка като 

регулатор на обучителната и оценъчната дейност (18%). За завършващите 

университета четвъртокурсници най-важна се оказва комуникативната култура 

на преподавателя, уменията му (вербални и невербални) да оптимизира 

общуването със студентите (17%); на трето място по важност е атмосферата на 

психологически комфорт и емоционална удовлетвореност за всички студенти, 

независимо от равнището им на познания и възможности (24%). Анкетираните 

от двете групи на второ място по важност поставят характеристиките на 

работната атмосфера – добронамереност, хуманистичност, емпатия и 

партньорски взаимодействия в процеса на обучение (II курс – 13%; IV курс – 

20%). Очевидна е ориентацията на студентите от по-горните курсове преди 

всичко към позитивните комуникативни модели, към емоционално и 

аксиологически удовлетворяващите характеристики на полисубектното 

взаимодействие, а не толкова към равнищата на информираност на 

преподавателя и уменията му да използва разнообразни технологични модели за 

работа.  

Известно разминаване се наблюдава и при извеждане на минимално 

значимата тройка фактори според студентите от втори и четвърти курс (диаграма 

4).  
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Диаграма 4. Поставеност на фактори на последните три позиции от 

студентите от различните курсове 

 

Гледните точки на респондентите съвпадат по отношение на двата най-

маловажни фактора: „Уместно съчетаване на теоретични и прагматически 

аспекти в образователния процес“ (II курс – 25%; IV курс – 29%); „Етична среда 

за формиране и развитие на професионално мислене/съзнание и градивна 

критичност“ (II курс – 23%; IV курс – 20%). Извеждането на последно 

посочените фактори като незначителни буди тревога поради неосъзнатостта от 

студентите и от двата курса по отношение на активности, важни за 

професионалния облик на бъдещия учител. Недооценен от второкурсниците като 

фактор за успешно компетентностно университетско образование е факторът 

„Полисубектно взаимодействие, позволяващо личностно развитие и на студента, 

и на преподавателя“ (12% анкетирани го поставят на трета позиция по 

маловажност). Изключително тревожна е статистиката за респондентите от 

четвърти курс, извеждащи в тази позиция фактора „Високо равнище на 

самостоятелна дейност и активност на обучаваните (проект, самостоятелни 

разработки, екипна и самостоятелна дейност и др.)“. Обезпокояващ е и фактът, 

че за нерелевантни (като ефективизатор на компетентностното университетско 

образование) четвъртокурсниците извеждат и показатели, свързани с 

възможности за изборност на обучителни и оценъчни модели, с дейности, 

предполагащи усвояване на стратегии за учене и за комуникация, стимулиращи 

личностното развитие на бъдещите педагози.  
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Така представените и анализирани резултати насочват към изводи относно 

осъзнатостта на взаимодействието преподавател – студенти в университетска 

среда като двустранен, организиран и целенасочен процес, при който субектите 

могат да си влияят чрез комбинирането и взаимодопълването на личностни и 

професионални умения. Извеждането в призови позиции по всички типове 

ранжировки на показатели, свързани с комуникативните и емоционално-

психологическите аспекти на полисубектното взаимодействие преподавател – 

студенти, е показател за имплицитно постигнатото прозрение от респондентите 

относно възможностите на това взаимодействие да допринася за личностното 

развитие и на двамата образователни субекти. Факт обаче са прекалените 

очаквания на студентите от преподавателя – изискванията към него са 

многостранни и в синхрон с извеждани вече модели в научнометодическата 

литература – очакванията са преподавателят не само да е толерантен, етичен, 

комуникативен, владеещ до съвършенство преподаваната научна материя, а и 

умело да изпълнява различни роли – на авторитетния, ерудирания, 

респектиращия лектор (склонен към компромиси, прощаващ при незнание); на 

добронамерения и приятелски настроен човек [Арнаудова 2017: 423].  

Реални възможности за професионално развитие на студентите се откриват 

само при активното им включване в процеса на собственото им обучение. 

Ранжираността на персоналните характеристики и дейности на обучаваните за 

учители с различни, но не и призови места по важност в анкетното проучване е 

показателна за недооценеността на практико-приложната стойност на 

разнотипната студентска действеност (мисловна, оценъчна, рефлексивна, 

комуникативно-речева). Подобни резултати са провокация към университетски 

преподаватели, мотивирани да търсят технологично разнообразни образователни 

модели, за да е споделена отговорността във важната за обществото ни 

университетска парадигма, подготвяща бъдещите учители на страната ни.  

Подобни анкетни модели и резултати биха имали стойност при търсенето 

на резултативни емпирично обосновани образователни модели, ако са 

перманентно продължавани от многостранно полисубектно взаимодействие с 

разнообразни функции – компетентностно изграждащи, ценностно ориентиращи, 

личностно и професионално преобразуващи студентите, бъдещи учители. 
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СЛЪНЧЕВАТА СИСТЕМА В ПРЕДСТАВИТЕ НА ДРЕВНИТЕ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ И ТЕХНИЯ БИТ 

 

Станислава В. Тодорова 

 

THE SOLAR SYSTEM IN THE PERCEPTIONS OF ANCIENT 

CIVILIZATIONS AND THEIR LIFE 

 

Stanislava V. Todorova 
 

 
ABSTRACT: We modern people in the information society have become detached from 

folk art and heritage, but at the same time the Global Internet facilitates our esoteric searches. 

This article reviews some celestial bodies in the solar system with a focus on their symbolism 

and influence in the lives of our ancestors. The analysis of the sources shows the exceptional 

knowledge about the Earth and the Universe that the ancient people had. It is noteworthy that 

their knowledge of celestial bodies is very large and is reflected in their way of life and culture.  

 

KEYWORDS: Sun, Earth, celestial bodies, symbol, faith, cosmic power, bulgarian folk 

dance  

  

От всички природни картини, разкриващи се пред очите ни, най-

величествена е картината на звездното небе. Нима има някой, който не се е 

любувал на звездите, Луната, Слънцето… Още от древността хората са се 

вглеждали в небето и са се питали: Какво има там? Небесните тела винаги са 

били интересен обект за изследване. През годините човечеството е изграждало 

различни представи за Вселената. Но с развитието на технологиите, представите 

са се обогатили и картината се е променила. В днешно време вече има много 

модерни начини за изучаване на Космоса. 

Градейки свои цивилизации, човек се прекланя пред чудесата на 

природата. Науката преоткрива вълшебствата й. Със своя аналитичен ум учените 

установяват впечатляващи природни закономерности. Още в Древна Гърция 

Аристотел записва своите разсъждения относно природните елементи огън, 

въздух, вода и земя. Вдъхновен от своето откритие Галилео Галилей възкликва 

„Земята се върти!” [3]. 

За първи път понятието Космос е въведено от Питагор и означавало 

„красота”. Космосът е синоним на красотата на Вселената, част от която е 

системата Слънце – Земя. Космосът не е хаос от случайни явления и механични 

процеси. Освен тях има и обективно взаимодействие между универсални 

константи. Има математически принципи и закономерности, без които светът би 

бил в насипно състояние. Структурата и динамиката на целия свят са гениално 

хармонизирани и този космически ред на нещата е обективна реалност. 

Целта на настоящата статия е да се представят познанията за 

небесните тела на древните цивилизации и доловената връзка между космичното 

и земното. За постигане на тази цел е направен обзор на някои небесни тела и на 

това как те са отразени в живота и бита на древните хора и доколто тяхното 
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познание отговаря на реалистичното, като е поставен акцент върху българския 

фолклор и по-конкректо върху българското хоро. 

Когато погледнем в нощното небе за малко по-дълго време, ще видим 

големи групи звезди, подредени по определен начин. В ясна безлунна нощ по 

небето наблюдаваме  и една светла ивица от огромно струпване на звезди и 

междузвездна материя. Това е Млечният път. Това е нашата галактика. Тя има 

спираловидна форма и е една от милиардите галактики във Вселената.  

Галактика наричаме – свързана система от звезди, междузвезден прах и газ, 

плазма и невидима тъмна материя. В състава на галактиката Млечен път има 

приблизително 200 милиарда звезди. Всички обекти в състава й участват в 

движението около един общ център на масата. Във видимата Вселена 

съществуват 175 милиарда галактики. С невъоръжено око е възможно да се 

различат само три – това са: Млечният път, мъглявината Андромеда и Големият 

и Малкият Магеланов облак. Светът е много голям, а ние хората сме само една 

малка частица от планетата Земя, която е прашинка от необятния Космос [5]. 

Слънцето е една от милиардите звезди във Вселената. То представлява 

огромна топка от нажежени газове. Химичният му състав е ¾ водород, а 

остатъкът е предимно хелий и съвсем малко кислород, водород, неон, желязо и 

др. Слънцето е най-близката звезда. Погледнато от Земята то изглежда като 

почти идеална сфера с рязък край. Съставено е от плазма и магнитни полета. 

Често то неформално се описва като жълто джудже. В миналото астрономите са 

го разглеждали като относително малка звезда, а днес то се смята за по-ярко от 

85% от звездите в нашата галактика. Диаметърът му е 100 пъти по-голям от този 

на нашата планета Земя. Макар че цветът му е бял, то изглежда жълто, заради 

разсейването на синята светлина в атмосферата. Светлината му пътува около 8 

мин. до Земята. Енергията на тази слънчева светлина поддържа почти целия 

живот на Земята, чрез процеса на фотосинтеза и направлява климата на 

планетата ни [1]. 

Подобно на Слънцето, звездите са големи газови кълба, произвеждащи 

енергия, основно чрез синтез на водород и хелий. Те са на неизмерими 

разстояния от Земята, затова ги виждаме толкова малки в сравнение със 

Слънцето. Планетите се формират от звездния газ и прах, който е останал след 

раждането на звезда. Тъй като звездите са масивни обекти и имат огромна 

гравитация, те задържат планетите в орбитата около себе си. Планетите могат да 

бъдат съставени както от газ, така и от скали, метали и други твърди материали. 

Те са космически тела, орбитиращи около звездите.  

Част от Млечния път е Слънчевата система. Това е планетна система, 

която се състои от звездата Слънце и група астрономически обекти, които 

орбитират около него. Слънчевата система също е наш дом. Освен нашата 

планета Земя, небесните тела, които задържа Слънцето в орбита около себе си 

чрез гравитация, са: планети, планети джуджета, спътници, астероиди, комети, 

междупланетен прах и газ. Слънцето заема централното и най-голямото място в 

Слънчевата система. То представлява 99,9% от общата маса. Освен Слънцето, 

основната част в Слънчевата система заемат осемте планети. Техните орбити са 

почти кръгови и лежат приблизително в една равнина. Близо до Слънцето 

обикалят четири сравнително малки вътрешни планети от земен тип (Меркурий, 

Венера, Земята и Марс), съставени главно от скали и метали; след тях има пояс 
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от скални астероиди и после четири газови гигантски външни планети (Юпитер, 

Сатурн, Уран и Нептун), съставени предимно от водород и хелий, заобиколени 

от замръзнали малки обекти.  

В продължение на много години Слънчевата система е била единствената 

позната планетна система. Но в последните години зачестиха откритията на 

планети около други звезди, чиито свойства изглеждат различни, от която и да 

било планета от Слънчевата система. Тези планети се наричат екзопланети и са 

известни от сравнително скоро, затова за тях все още има твърде малко сведения.  

Слънцето има много голямо въздействие върху нашата планета Земя. Това 

е известно още от праисторическите времена. И в наши дни  продължават да се 

развиват познанията за Слънцето, но все още остават необясними доста 

аномалии в поведението му. Днес Слънцето за нас е само звезда, но в древността 

по нашите земи са живели прекалено много народи, които са оставили в една или 

друга степен знак и почит към чудото, което е Слънцето. В някои култури то е 

смятано за божество и е наричано с различни имена: в Древен Египет – Ра; в 

българската митология – Райко; от славяните – Дажбог; от персийците – Митра и 

пр. Култът към Слънцето символизира живота, защото Слънцето е светлина, а 

светлината символизира знание, живот, божественост, духовност.   

В повечето митологии и религии висшите богове са олицитворение на 

небето и на мъжкото начало. Това се поражда от представата за силата на небето 

(горната част на света) – то дава топлина, светлина, опложда земята чрез дъжда и 

тя ражда. Природата черпи енергия, флората разцъвтява и се преражда за нов 

живот, зреят посевите, съзряват овошките, които принасят реколтата и плодовете 

и после всичко започва отново. То е и началото, но и краят на житейския цикъл. 

До приемането на християнството през 864 г. за върховен бог на прабългарите се 

е считал Тангра.  Българите му се „кланяли” и му принасяли жертви. Тангра 

означава небе или някакъв небесен обект. Славяните пък издигали култ към бог 

Перун – на бурите и гръмотевиците. Перун бил не само строг – като утвърждавал 

реда сред хората чрез гръмотевиците, но и благодетел – като допринасял живот и 

плодородие на земята чрез дъждовете, които предизвиквал. Древните египтяни 

наричали Слънцето – бог Ра. Той бил произлязъл от хаоса и бил властелин на 

цялата Вселена. Гърците го наричали Хелиос. Те смятали, че далече на изток се 

намирал златният му дворец. Сутрин вратите на двореца се отваряли и Хелиос 

излизал през тях със златната си колесница, теглена от 4 бели коня. Лъчите на 

Хелиос се сипели върху Земята и давали светлина и живот [2].  

Писател Елин Пелин много добре описва изгрева на Слънцето, като 

представя слухови и зрителни картини: „Зад сините планини на изток, из едно 

море от светлина и слава се показваше пламналото лице на майското слънце и 

събуденото зелено поле широко и весело се къпеше в лъчите му и празнуваше.” 

В българските фолклорни текстове се открива какво ли не. Положителната 

представа за Слънцето и култът към него е много сериозна. Разкрива се, че 

Слънцето било ерген и много му се искало да се ожени. То живеело на край 

света, до морето и след като цял ден свети и се умори, първата му работа е да 

вечеря с девет ялови крави. Един от най-древните символи за светлината, за 

злото, за доброто, за мъжката сила, за царската слава са все символи на 

Слънцето. Символи на Слънцето са и огънят в огнището, както и християнският 

ни знак – кръстът. Всички те са с положителен знак. Защото То е и Господът ни, 
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който ни гледа отгоре и винаги е със знак положителен. Неслучайно именно 

Слънцето е наричано от българите Райко, което е гальовното име на Христос. В 

българските вълшебни приказки пък ще срещнем Слънцето в образа на раздаващ 

щастието. Затова е голямо щастие, ако се родиш в неделя – неделята е денят на 

Слънцето. Това носи късмет. Но напълно реалистично е да срещнем и 

двойнственост на образа на Слънцето в дохристиянската и в постхристиянската 

българска фолклорна митология – Слънцето може да „прегори” и да накаже за 

това, че не се спазват някакви обичаи. Гадателските функции на Слънцето, 

уменията му да бъде културен герой, да предсказва, да раздава доброта са знак за 

неговата древност и колко дълбоко е свързан българинът, съответно българският 

фолклор, с това невероятно „светило” в нашата митология. 

Доказано е, че българите имаме най-богатия световен фолклор. Думата 

фолклор започва да се използва в средата на ХХ век, като заменя предходното 

понятие – народно творчество, т.е. съвкупността от изкуството на определен 

народ. Народното творчество, или фолклорът, е прояви на устното творчество 

(като разкази, легенди, басни, поговорки, суеверия, обреди, песни). Въпреки, че 

фолклорът се обвързва по-скоро с традициите на всекидневния живот, той 

притежава и религиозни или митични елементи, като обединява практичното е 

езотеричното в единен разказвателен пакет. Затова фолклорът често бил смесван 

с митологията и обратното. По този начин римската религия е наречена „мит” 

от християните. Така и мит, и фолклор стават два термина, които обхващат 

всички фигуративни разкази. 

Българският фолклор, традиции и обичаи са ценности, умения и 

препратки, които отразяват същностните характеристики на нашето общество. 

Предавайки ги от поколение на поколение, те се изграждат и съхраняват 

идентичността ни. Те носят българския дух през вековете. Многообразието на 

българския фолклор и съхраняваните традиции съдържат и пазят дълбока 

неразгадаема тайна и мощно закодирано позние за Вселената като послание към 

хората. 

Най-характерното и най-пленителното за нашия фолклор е българското 

хоро. Това е изключително красиво изкуство и един от най-знаковите ритуали за 

нашата страна. Смисълът на хората като традиция е много по-дълбок, отколкото 

предполагаме. Корените му се губят далеч в историята. Хорото е имало за цел да 

съединява човека в свещена връзка с Космоса. То се е изпълнявало като ритуал и 

по този начин хората са се зареждали с енергия и са се свързвали с Вселената и 

същността й. Смята се, че хорото най-вероятно ни е завещано от древните 

чудодейци – траките. Те са най-големите и единствените естети в нашия генотип 

[6]. 

Произходът на думата хоро идва от латински chorus – сбор (хоро) от 

танцуващи и свирещи, както и от гръцки choros – хоровод, игровод. Българите се 

славят с уменията си като танцьори. Няма две мнения, че хорото е общонародно 

събитие. Няма празник или каквото и да е друго събитие, без да се завие едно 

хубаво кръшно българско хоро. Много хора знаят някои основни стъпки, но за 

малко от тях е известно, че зад българското хоро се крие дълбок езотеричен 

пласт с трудно разгадаема тайна.   

В днешно време в много български градове, освен професионални 

ансамбли за народни песни и танци, се създадоха и клубове за хора. Така може би 
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по един по-различен начин все пак магията на българското хоро ще се запази и 

възроди за нов живот. Стотици хореографи ентусиасти събраха хората, да 

възродят хорото. Накараха българите да бъдат истински, да излязат от черупките 

си и от социалните мрежи и да се „свържат на живо”, както са го правели 

хилядолетия назад. Хиляди българи се хванаха ръка за ръка в името на 

традицията. Хорото е такъв български символ, с който можем да се гордеем. 

Нека да познаваме фолклора си, нека да уважаваме българските традиции, нека 

да уважаваме този танц. 

Предполага се, че в миналото хорото се е играело, за да се изпълнят хората 

с енергия от Вселената. Танцуващите в един и същ ритъм са искали да слеят 

душите си с природата и техния създател. Българското хоро, като плод на 

колективния ум и опит на народа ни, е следвало общото историческо развитие. 

Степента на стопанското развитие е намирало отражение не само в народните 

песни, но и в хората, върху които се играят те. В тях ясно се виждат 

всекидневните занимания на народа – жътва, коситба, копан и пр. Хорото се е 

обогатявало както по тематика, така и по ритмика и разнообразие на движенията. 

Първоначално са играели само в кръг, а гайдарят в центъра е свирел повтарящ се 

ритъм. Постепенно се е появила права линия, но винаги кръговата форма остава 

като вариант. Преминавали са от по-прости към по-сложни и усъвършенствани 

форми, варианти и комбинации. По-късно разнообразието от ритми на хорото 

варира от бавен до  бърз, като превес има неравноделният такт, който е 

характерен за полуномадските прабългари. Формата, видът, тактът и 

съвкупността от стъпки неизбежно илюстрират не само всички страни на 

народния бит, като различни процеси от трудовата дейност и домашния живот, 

но и отделни моменти от празници, обреди, суеверия, както и не на последно 

място отразяват природна среда, която ни заобикаля, небесните тела и явления и 

откритата цикличност в тях. 

Хорото е магия за душата, опиат за тялото и сила за духа. Освобождава 

ни от дискомфорта и натрупаното напрежение, като генерира положителна 

космическа енергия. Магията му е могъща. Тя те увлича в себе си, унася те в 

един ритъм, който съвпада с ритъма на сърцето ти и сякаш се пренасяш в друг 

свят. Няма българин, който да не знае поне едно хоро, характерно за региона му. 

Всеки, който започне веднъж да танцува, ритъмът на движенията завинаги остава 

част от него.  

Нашите прадядовци и прабаби са се ухажвали и харесвали най-вече на 

хотото. На всички празници и най-вече всяка неделя (а неделята е денят на 

Слънцето) нашите предци са играели на селския мегдан или градския площад 

през цялата българска история. Това означава, че хорото е един от главните 

ваятели на българските поколения. Нещо от всеобщото настроение и от ритъма 

тогава завинаги се е вграждало в основата на нацията, в посока на нейното 

развитие. Бавно, но непрекъснато, както се образуват сталагмитите и 

сталактитите, нашата нация се е изграждала, за да получи трайност и вечност. 

Слънцето е било основното божество. В миналото хорото винаги се е 

играело в кръг и като култ към Слънцето. Хората са се хващали за ръце, за да 

демонстрират  единството на общността. Като формират кръг и танцуват в 

унисон, те се опитвали да постигнат по-висока вибрация и да настроят телата и 
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умовете си към природата, като по този начин ставали едно цяло с техния Господ 

– Създател.  

Според Николай Радев, български астролог, езотерик и писател, хорото 

дублира космичното. То е енергетичен модел на нашата Слънчева система. 

Танцьорите, заловени един за друг, са се подреждали в кръг и са танцували с 

музиката на гайдар, който заставал в самия център на хорото. Според астролога 

това напомня въртенето на планетите около Слънцето [4]. 

За пресъздаване на слънчевия цикъл говори и фактът, че хорото се движи 

обратно на часовниковата стрелка, каквото е движението на небесните тела от 

Слънчевата система около Слънцето. Временната промяна на посоката на 

движение също напомня на ретроградното движение на планетите, от гледна 

точка на Земята. Всяка стъпка, всеки детайл отразяват принципите на свещената 

геометрия и създават синхронизация и вибрационен резонанс между Вселената и 

Човека, между Божествения източник и проявлението, проникващо навсякъде – 

навън и навътре, във всички пространства и измерения на видимия и невидимия 

свят, зареждащо с нови сили българите. 

Всичко това ни кара да си мислим, че освен примитивността и това, което 

се вижда на повърхността, българското хоро има и дълбоко тайно послание. 

Вибрационната му мощ синхронизира и настройва човешките души и тела към 

честотите на Природата, в съзвучие с многообразието и единността на 

проявленията на Божественото. Чрез него се получава безкрайно преливане, 

завихряне и обмен между Небето, Човека и Земята [4]. 

Също както Слънцето със своята гравитация привлича планетите около 

себе си, така и през последните години, навсякъде в България, се инициираха 

много клубове за български народни хора и хореографите привлякоха толкова 

хора, които изнасят хорото в публичното пространство. Те го показват, изразяват 

го, изявяват го. Чрез нашето хоро се приема мощна енергия, която се препредава 

на играещите, като се преобразува във физическа, психическа, емоционална и 

духовна мощ. Въпреки че много хора си мислеха, че нашето хоро е изживелица, 

все пак надеждата, че това уникално преживяване ще се запази, е жива, защото 

започнаха да го практикуват все повече хора. Хорото обединява хората. Това е 

космическа енергия. Точно това движение в кръг, точно този захват на ръцете, в 

един общ ритъм – това е удивителен и свещен ритуал на обединението. Хорото 

е  едно консолидиране на общността.  

За нашето хоро се казва още, че то е: българският „чи гун”, традиционната 

ни йога, та дори и паневритмия, обединяваща музика, движение и песен в пълен 

синхрон, насочени към вътрешен баланс и хармонизация, както за физическо 

здраве, така и за духовно развитие, чрез висш космически ритъм за постигане на 

хармония с Природата, Бог и Вселената. То съзнателно вече се използва по този 

начин, поддържайки здравето, силите и способностите на играещите го на 

високо равнище. Тези, които сме започнали активно да се занимаваме с хора, 

вече сме осъзнали тяхната силна притегателна мощ и сме почувствали 

проникващата им енергия навсякъде. Те са нашето минало, настояще и бъдеще 

[4]. 

Тайното послание на нашите предци е да разпознаем божественото във 

всяко творение на мирозданието и да приемем вибрационната мощ на хорото, 

защото почти винаги най-важното, което са правили, е било да настройват 
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човешките души и тела към една или друга вибрация на Природата, към едно 

или друго излъчване на нейния Създател, за да се получи безкрайното 

преливане: Човек – Природа – Създател… и обратното. 

В заключение можем да кажем, че древните българи са имали 

забележително познание за Небето и Земята. Вселената е преди всичко система 

от пропорции. В основата на това необикновено познание е гениално доловена 

връзката между космичното и земното. В българските народни танци няма нищо 

случайно – формата на хорото, видът на захвата, движенията на ръцете, краката, 

тялото… Специалният хват в хората – дясната длан сочи нагоре, а лявата надолу 

– е свързан с пътя на енергийните полета в природата. Благодарение на този 

захват по време на танц се синхронизират човешките енергии, като се балансира 

негативната и се отприщва силно градивната положителна енергия. Голяма 

роля и завършек в това има и синхронът в стъпките на танцуващите, като вкарват 

хората в една обща вълна. Това засилва енергията и постига ритуален ефект. 

Въртенето в кръг затваря енергията и се свързва със Слънцето и абсолютната 

хармония. Понякога хорото става спираловидно, което напомня на сливането с 

безкрайността и Космоса, който е пълен със спирали (Всъщност ДНК-то на 

човека също е спирала.). Всеки един детайл е обмислян много добре и 

внимателно, за да се създаде вибрация, с която хората да се съединят с Космоса. 

Гайдата или тъпанът в центъра на хорото задават тази вибрация на вселенската 

енергия и ритъма на космическия пулс, и настройват „антените” на хората за 

хорото като канал по между им, за да знаят и да помнят, че съществуват, за да 

творят реалност, пълна с хармония и чудеса. А чудесата наистина са ставали, 

стават и ще стават по българската свещена земя. 

В човешкото съзнание на предшестващите общества е господствала 

представата за единния неразчленен и йерархично подреден свят. Всичко и всеки 

са имали своето определено място в него. Като творение на това време нашето, 

българското хоро също отговаря на съответното виждане. То е огледало на 

космичното, модел на Слънчева система. То отразява законите на универсалния 

порядък, а функциите му са в синхрон с организацията на микрокосмоса. 

Символичната му функция е ръководна и от нея зависят и естествено произтичат 

всички останали функции. Хорото е потвърждение на единството, а формата и 

движенията, от които е изградено, са идентични с неписаните норми, 

гарантиращи правилността и реда във Вселената.  
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Екологичното състояние на нашата планета и тенденциите към нейното 

влошаване изискват висока степен на разбиране на текущата ситуация и 

съзнателно отношение към нея. Екологичните проблеми са присъщи на всички 

континенти и всички държави. Замърсяването на въздуха, почвата, водата са 

значими рискови фактори за живота на всички живи същества. 

Екологичният мироглед е продукт на образованието. Неговото формиране 

е дълъг и сложен процес. Началото на този процес се създава в периода на 

предучилищното детство, когато се полагат основите на първите впечатления и 

практическо взаимодействие с естествената заобикаляща среда. 

Детската градина е първата и основна общност  различна от семейната, в 

която детето попада в нова организирана и социална среда. Там то усвоява 

начини на общуване и комуникация, обогатява социален опит със знания, 

получава възможност да развива компетентности като основа за по-нататъшното 

му успешно развитие. Именно в тази предучилищна възраст се поставят 

основите на екологичната грамотност.  

От първостепенно значение е да се научат децата на най-важното – да 

обичат природа и заобикалящия ги жив свят. Следва дълъг процес на екологично 

ограмотяване  за достигане  до крайните цели - опознаване и спазване нормите за 

екологична култура, както и  механизмите за споделена отговорност. Този дълъг 

възпитателен процес е плод на целенасочено и добре организирано екологично 

образоване, чиято цел е формирането  на екологична грамотност, екологична 

култура и отговорно поведение към околната среда. В тази връзка, детската 

градина се явява основното звено за осъществяване на този важен процес. 

Екологичното възпитание е продължителен процес. Той е част от 

цялостното възпитание на децата и е пряко свързан със съвременния тип мислене 

и поведение, с грижата да опазим живота на земята.  

Екологичното възпитание  в детската градина се осъществяват във всички 

възрастови групи като образователното съдържание, целите, задачите, 
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структурата, формите и средствата са дозирани съобразно възможностите и 

спецификата на всяка детска възраст.  

Пред педагозите стои нелеката задача да въведат постепенно децата в 

необятния свят на природата. Съвременното обучение ни дава възможност за 

нови интерактивни методи и средства, с помощта на които да възпитаваме 

екологична култура и отговорност към природата у децата.  

Екологията е наука с големи, пространствени размери. Тя е връзката на 

човека с околната среда и само хармонията между тях ще предупредели 

оцеляването на планетата земя. 

 

Защо точно пчелите? Забързани в ежедневието, колко често се замисляме 

за ролята на пчелите като баланс в природата? За това, че опрашвайки 

растенията те осигуряват не само индивидуалната репродукция, но и развитието 

на определени видове, както и създаването на нови видове. Забравяме ли, че 

именно от тях зависи производството на храни, биологичното разнообразие и 

екологичната устойчивост? Познаваме ли живота им и наясно ли сме с техния 

високоорганизиран в поведенческо отношение ред? Замисляли сме се, че на 

практика животът ни зависи от тях? Въпроси за размисъл, чиито отговори 

поставят пчелите като изключително важен фактор, поддържащ развитието на 

природата.  

Тревожно е че през последните 10-20 години се забелязва намаляване и 

дори изчезване на цели колонии пчели във всички краища на света. Дълги 

години учените-изследователи не могат да намерят причината за това. Днес, от 

позицията на съвременния дигитален свят става ясно, че реално 

електромагнитните вълни от мобилните телефони, чрез които ние говорим, 

пречат на пчелите и те не могат да общуват помежду си. Затова са принудени да 

напускат териториите, в които има твърде много такива вълни. В комбинация с 

растежа на химическа промишленост за производство на пестициди и промяна в 

начина на ползване на естествената им среда за местообитаване – гори, земи, 

пасища, проблемът с намаляването им става изключително сериозен.  На фона на 

всичко това тревожно звучат  изчисленията на Айнщайн че, ако планетата ни 

остане без пчели, ще имаме храна само за 4 години. 

Очевидно за този сериозен проблем е време да се вземат мерки. През 2018 

г., Европейската комисия представи Инициатива на ЕС за защита на 

опрашителите. Стратегията посочва биоразнообразието, изследванията и 

повишаването на информираността като основни области за предприемане на 

действия. Предучилищната възраст е възрастта в която децата се учат да бъдат 

социални – да слушат, да разбират, да анализират. Това е възраст в която чрез 

игра, те усвояват ключови компетентности за учене през целия живот. За това 

познанията за живота на пчелите, интегрирани в програмите за екологично 

образование в детската градина, са база за формиране на екологична грамотност, 

култура и отговорно поведение. 

В предучилищна възраст детето възприема не само знания за структурата 

на тялото, начина на предвижване и местообитанието на пчелите, обогатява се 

речта му и то се докосва до глобалното като получава енциклопедични данни за 

влиянието на малкото насекомо върху живота на целия свят. 
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Навлизайки в света на пчелите и наблюдавайки живота в пчелния кошер, 

децата започват да разбират, оценяват и сравняват взаимоотношенията в 

семейството, неговата ценност, сила и подкрепа. Моделирайки 

взаимоотношенията в пчелния кошер, изпълняват роли, влизат в контакт 

помежду си, взаимодействат  си, влагайки определени чувства и  емоции на 

базата, на което се изграждат  личностни взаимоотношения. Децата общуват и 

усвояват умения да комуникират, да споделят,  да имат своите симпатии и 

антипатии, да избират приятели,  да формират отношение към заобикалящия ги 

свят, да разбират грижата за себе си и ползите от пчелните продукти за здравето 

на хората. Реда в кошера е пример и предпоставка за въвеждане и спазване на 

правилата в групата и в детската градината,  работа в екип, изграждане на умения 

за търпимост един към друг. 

Предучилищното образование създава условия за придобиване на 

съвкупност от компетентности у децата - знания, умения и отношения, 

необходими за по нататъшната им успешна реализация. В тази връзка мисията на 

съвременния учител е в търсене на иновативни средства, методи и подходи за  

предизвикване на техния интерес за учене. 

Важен елемент в целия този процес е осигуряване на благоприятна, 

предметно-обкръжаваща образователна среда в детската градина. Интериорът с 

тематични кътове от кошери и пчели, провокиращи любопитство на децата са 

предпоставка за насърчаване на детската любознателност и интерес. Книжките за 

живота на пчелите могат да намерят място в библиотечния фонд на групата. 

Организирането на конкурси за рисунка дава възможност на децата да се 

запознаят с външната структурата на пчелата (глава, тяло, крачета, хоботче, две 

двойки крилца) и с отличителен цветови знак на тези насекоми - напречните 

жълто-черни ивици по тялото. Интерактивната технология и рефлексивния 

подход допълват чувствителността на децата спрямо различни екологични 

проблеми и развиват уменията им да предлагат  и да вземат решения. За това 

може да помогне и Пчеличката Bee bot, с която децата заедно откриват 

медоносните цветя и растения, разпознават ги и ги назовават. Срещите с разкази 

на родители – пчелари ще дадат отговор на много вълнуващи децата въпроси. 

Празниците посветени на пчеларите могат да бъдат част от празничния календар 

на детската градина. Ученето в естествена среда е по-стимулиращо и по-

ефективно в сравнение със закритите пространства. Директният опит на открито 

е много по-мотивиращ и има по-голямо въздействие. Наблюденията на 

трудолюбивите пчелички събиращи прашец по време на игрите в двора, 

разходките в парка, съботните походи с родители са също стимулиращ източник 

на въздействие и информиран напредък. Особено запомнящо за децата е 

посещението в пчелина. Надникването в истинския кошер е вълнуващо събитие, 

което обаче изисква предварителна подготовка осигуряваща тяхната 

безопасността. Пчеларските магазини вече предлагат защитни екипи и за най-

малките – було, ръкавици, гащеризони.  
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Всички тези дейности и още много други, плод на професионалната 

компетенция на учителите, пораждат у детето отношение и грижа към живата 

природа. Формираните специални знания за пчелите стимулират природната и 

социалната ориентация на децата, даваща им самочувствие и увереност в 

собствените сили и поставяща ги в позиция на малки изследователи и пазители 

на природата. 

Държавните образователни стандарти дават възможност за гъвкавост и 

оригиналност в структурата на  Програмите за екологично образование на 

детските градини. Всяка детска градина  разработва своя програма с параметри, 

цели, задачи, инструменти и мерки на база собствена дейност, стратегия и 

интереси. 

Екологичното възпитание на подрастващите е от изключително значение 

през последните две десетилетия. Разработването на нови концепции, програми, 

методи и технологии за обучение изграждат визията на този значим процес.  
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Обучението по физическо възпитание и спорт в СУ е насочено към 

овладяване на многообразни физически упражнения и двигателни дeйности и 

усвояване на основни компетентности, свързани с техниката и тактиката на 

предвидените за изучаване спортове и спортни дисциплини. Решаването на 

образователните и оздравителните задачи на обучението се постига чрез 

създаване на условия за прилагане на нормите за поведение в обществото и на 

умения за здравословен начин на живот.  

Според данни на Световната здравна организация (СЗО) около 60% от 

населението в света не се занимава с достатъчна двигателна активност. На базата 

на нормативните документи и преподавателска практика се оказва, че учениците 

у нас получават в училище средно само по около 87 мин. седмично организирани 

задължителни спортни занимания, което пък е далеч под санитарния минимум от 

около 190 мин. средно седмични занимания според Националната асоциация по 

спорт и физическо възпитание на САЩ и препоръчителните от СЗО 60 мин. 

ежедневно[2]. 

Извънучилищните занимания с физически упражнения и спорт заемат 

важно място в системата на образование и се определят като свързващо звено 

между училището и живота. Успоредно с това чрез тях би трябвало да се 

гарантира добро психическо здраве и самочувствие, емоционален комфорт, 

защита срещу стресовите въздействия, преодоляване на умствената умора и 

изграждането на здравна култура у подрастващите[1,5]. 

При реализирането на учебните програми се изисква овладяването на 

учебното съдържание по задължителни и избираеми области, както и 

двигателно-познавателни дейности. Изборът на формите, начините и вида на 

двигателните действия извън училище се определя основно от личните 

предпочитания и спортни интереси на учениците в зависимост от техните 

възможности. Придобитите теоретични знания и натрупан минал двигателен в 
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съчетание с специфичните възрастови особености на учениците, са основните 

фактори за двигателната активност извън училищната среда[3,4]. 

Целта на изследването е да се проучи мнението и отношението на 

учениците от гимназиален етап за ролята и ефективността на самостоятелното и 

активно изпълнение на физически упражнения и заниманията със спорт. За 

постигане на целта си поставихме следните задачи за решаване: 

1. Да се проучат и анализират литературните източници, касаещи нашата 

разработка. 

2. Да се изготви анкетна карта, с която да проведем анкетно сред ученици 

от гимназиален етап. 

3. Да обобщим и анализираме получените резултати и да ги представим в 

табличен вид. 

4. На базата на получените и анализирани резултати да предложим изводи 

и препоръки, които да послужат за утвърждаването и усъвършенстване на 

работата в извънкласните форми на обучение. 

Анкетата е проведена на територията на североизточна България.   Участие 

в проучването взеха 107 ученика на възраст 14 – 18 години, избрани на случаен 

принцип. Изследваната извадка се характеризира с това, че момчетата са малко 

повече от  момичетата като брой на отзовалите се. Ученичките представляват 

41%, а учениците съответно 59%.  Средната възраст на извадката е около  16 

години. Това е възраст, в която учениците могат да разберат поставените 

въпроси и да отговорят на базата на своите знания и минал двигателен опит. 

Обработката и анализът на техните отговори биха ни помогнали да направим 

изводи за характера на двигателната активност в ежедневието на учениците, 

както и тяхната нагласа за системно изпълнения на физически упражнения и 

занимания със спорт.  

С въпроса дали спортуват, целяхме да проучим общата нагласа на 

учениците за занимания със спорт, както и тяхното отношението към дози вид 

дейност. Малко повече от една трета отговарят, че спортуват ежедневно. Почти 

същия процент спортуват самостоятелно епизодично, което не може да се 

определи като дейност с натрупващ ефект. Обнадеждаващ е факта, че минимален 

брой ученици въобще не се занимават с активна двигателна дейност. Само 9% 

заявяват, че спорта им напълно чужда материя и не проявяват никакъв интерес 

към изпълнение на физически упражнения (фиг. 1).  

 

 
Фиг. 1 
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Фиг. 2 

 

Зададохме аналогичен въпрос за това дали регламентираните редовни 

занимания със спорт в училище са достатъчни. Една пета смятат, че те са 

недостатъчни, а 40% са на мнение, че организираните занимания с физически 

упражнения и спорт е необходимо да се увеличат. Регистрираните резултати 

показват че спортната дейност се явява една от най-желаните за учениците в 

училище. Движението и спонтанната двигателна активност допринася не само за 

подобряването на двигателната култура, но има и определено рекреационно 

въздействие върху учениците. Те разбират, че изпълнението физически 

упражнения и заниманията със спорт спомагат до голяма степен за 

неутрализирането на натрупаната умствена умора от останалите учебни 

дисциплини (фиг. 2). 

Що се отнася до седмичната натовареност със самостоятелно изпълнение 

на физически упражнения, получихме разнопосочни отговори. Най-приятното е, 

че повече от една трета от отзовалите се съобщават за сравнително голям обем 

седмично двигателно натоварване - 4 пъти седмично. Около едно трета от 

учениците не правят самостоятелно физическите упражнения или ги изпълняват 

епизодично – 1 път на седмица. Останалите 31% се занимават със спорт 2-3 пъти 

седмично. Ако към тези занимания прибавим задължителните занимания, то 

може да определим, че тази група се занимава системно със спортни дейности 

(фиг. 3). 

Придвижването пеша или свободното ходене с умерено темпо е двигателна 

дейност, която се предпочита не само от възрастните хора, но и от 

подрастващото поколение. По-голямата част от анкетираните съобщават, че 

извършват тази дейност повече от 60 минути на ден, под формата на разходки, 

придвижване или нещо подобно. Една незначителна част заявяват, че ходенето 

пеш не е от техните приоритети. Тази част съставлява едва 6% от изследваната 

извадка ( фиг.4). 
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Фиг. 3 

 

 
Фиг. 4 

 

Ежедневната физическа активност спомага за преодоляване на умората и 

стреса, които за съжаление и децата изпитват в натовареното ежедневие. Докато 

играят и спортуват децата се учат да спазват правила, да работят в екип, да си 

помагат и да поемат отговорност. Придвижването до училище и връщането, е 

една от възможностите, които предоставят обстоятелствата за да се извърши по 

непринуден начин определен обем двигателна дейност, макар и с умерена 

интензивност. Това разстояние се преодолява с ходене от 70% от анкетираните 

ученици. Това е нещо обичайно за нашите условия и традиции.  Около една пета 

използват велосипед за придвижване. Относително ниския процент на 

учениците, които използват велосипеда като средство за придвижване или за 

спортуване се дължи според нас на липсата на подходящи условия, пътища и 

велоалеи за практикуване на велосипедния спорт. Това до голяма степен е 

свързано и с осигуряване на необходимата безопасност по улиците и пътищата 

(фиг. 5). 

Един от начините за увеличаване на двигателната активност е да се 

използват стълбите за изкачване в жилищните и обществените сгради, 

независимо от факта, че те може да са оборудван с асансьор. По този начин се 

увеличава енергоразхода, без да се губи излишно време за това. От тази 

възможност се възползват около една трета от анкетираните ученици. Само 16% 
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използват винаги подемните съоръжения, а около една трета се възползват от тях 

в случаите, когато са натоварени с багаж (фиг. 6).  

 

 
Фиг. 5 

 

 
Фиг. 6 

 

През последните години стремежът е учениците да не се натоварват 

прекомерно със задачи за домашна работа по различните учебните дисциплини. 

Това от своя страна стимулира учениците да  изпълняват повече дейности 

свързани с двигателна активност, които да съдействат пълноценно за тяхната 

активна почивка. Само една пета от анкетираните посочват, че основните им 

занимания през почивните дни са свързани със статични занимания, като гледане 

на телевизия, работа на компютър, четене на книги и др. Останалите 

предпочитат динамичните дейности, при които се придвижват по определен 

начин, действия свързани с домакинството, разходки под определена форма. 

Обобщението, което се налага в случая е, че младите хора предпочитат през 
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почивните дни да извършват дейност, предимно с умерена интензивност и с 

различен обем, в зависимост от обстоятелствата и характера на различните 

дейности (фиг. 7). 

 

 
Фиг. 7 

 

С последните въпроси на анкетата се опитахме до някъде да определим 

соматотипа на учениците чрез тяхното лично мнение или информация. Според 

две трети от отзовалите се, тяхното тегло би трябвало да се определи като 

нормално. Една малка част определят своето тегло като малко над нормата. 

Интересното е, че около една пета определят своето телесно тегло под нормата. 

Субективното определяне на тази величина има значение до толкова, доколкото 

отделният индивид има самочувствие и определя своето състояние за нормално 

(фиг. 8)    

 

 
Фиг. 8 

В анкетната карта предвидихме един въпрос, който беше препоръчителен. 

Той изискваше от учениците, ако знаят своите ръст и тегло - да ги посочат. Целта 

ни бе да изчислим техният индекс на телесна маса (ИТМ). От всичките 107 бр. 

анкетни карти само в 5 липсваха данни за ръст и тегло, което е по-малко от 5%. 

Това показва, че на учениците не им е безразлично каква е тяхната форма и как 

изглеждат и са сравнително добре информирани. Според изчисления ИТМ, 24 

деца са със свръх тегло (18 момчета и 6 момичета) или 22%. Регистрирани са и 3 
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деца (1 момче и 2 момичета – 3%) със затлъстяване. Изводът, който може да се 

направи е, че още в тази възраст се наблюдава зараждаща се тенденция към 

увеличаване на процента на хората с наднормено тегло. Това от своя страна води 

след себе си редица заболявания, на които сме свидетели във века на комфорта и 

високите производствени и комуникационни технологии.  

Проведеното анкетно проучване дава основание да считаме, че по-голяма 

част от анкетираните ученици имат добра двигателна активност извън училище. 

Те са информирани за ролята и значението на системното изпълнение на 

физически упражнения и занимания със спорт за правилното развитие на 

организма и неговото здраве. Натрупаният двигателен опит в училище помага на 

учениците да продължат в извънучилищна среда да работят върху себе си за 

цялостното изграждане не само на тялото, но и на личността като цяло. Това от 

друга страна ще съдейства за по-доброто усвояване на двигателните задачи 

предвидени в съответните учебни програми. Тази взаимна обвързаност между 

урочните и извънучилищни форми  съдейства в голяма степен за подобряването 

на съпротивителните сили на организма и подобряването на общото здраве и 

самочувствие на подрастващото поколение. 
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИ НА 11-12 ГОДИШНИ 

УЧЕНИЦИ ОТНОСНО ПРОБЛЕМА ГРЪБНАЧНИ 

ИЗКРИВЯВАНИЯ 

  

Стефания И. Беломъжева-Димитрова 

 

SURVEY OF THE OPINION OF PARENTS OF 11-12 YEAR-OLD 

STUDENTS ABOUT THE SPINAL DEORMITIES PROBLEM 

 

Stefaniya I. Belomazheva-Dimitrova 
 

 

ABSTRACT: Deviations from the correct body posture and spinal deformities 

are a serious medical and social problem. In many cases, lack of motor activity and 

muscle weakness are the causes of these problems. In our opinion, the attitude of 

parents is the basis for the prevention of poor body posture and spinal deformities. 

Also regular physical education and sports classes and extracurricular sports 

activities are the key to the proper motor development of students and for resistance to 

spinal deformities. 

This scientific publication examines the opinion and awareness of parents of 11-

12 year-old students about the problem of spinal deformities and the known means and 

methods for their prevention. A questionnaire method with closed and opened 

questions was used to establish the parents' opinion. 

The purpose of the study is to examine the attitude and level of awareness of 

parents of 11-12 year-old students regarding spinal deformities and their prevention. 

 

KEYWORDS: spinal deformities, body posture, physical education and sport 

classes, sports activities, prevention. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  

Здравето на населението представлява комплексен биологичен, 

демографски и социален процес, който отразява степента на икономическо и 

културно развитие на обществотo, състоянието на здравната инфраструктура и 

на природните условия. Системата на здравеопазването включва институции, 

организации, органи и дейности за опазване, лечение, укрепване и 

възстановяване на здравето на населението [4]. Една от тези институции е 

училището, което предоставя знания за човешкото здраве чрез различни учебни 

дисциплини. Дисциплината Физическо възпитание и спорт е една от тях, като тя 

има за своя основна цел укрепване на здравето на учащите, подпомагане на 

правилното им двигателно развитие и формиране на двигателни качества, 

умения и навици. Бихме могли да отнесем към тази цел и подобряване на 

„качеството на живот” на индивида. Това понятие се появява за първи път в 

книгата „Обществено изобилие” на американския икономист Дж. Гилбърт през 

1960 г. Проявление на понятието „качество на живот” са възможностите за 

индивидуално развитие на личността, здравеопазването и продължителността на 

живота [5]. Измерение на всички тези аспекти на качеството на живот е 
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физическото състояние на индивида. Липсата на болка, болест, дискомфорт и от 

другата страна усещането за здраве и сила и удоветвореността от практикуването 

на разични двигателни активности повишават качеството на живот.  

В тази връзка дисцплината Физическо възпитание и спорт може активно 

да противодейства на последствията от съвременния начин на живот, водещ до 

обездвижване при учениците и до формиране на неправилен навик за 

телодържане и гръбначни изкривявания, а оттук и повишаване на качеството им 

на живот и инвестиция в здравето за по-напредналите етапи от живота. 

Отклоненията от правилната стойка и гръбначните изкривявания са 

сериозен медико-социален проблем. За гръбначно изкривяване се смята всяко 

отклонение в странична посока на гръбнанчия стълб (странични гръбначни 

изкривявания), както и увеличаването или намаляването на една или повече от 

физиологичните кривини на гръбнанчия стълб (предно-задни гръбначни 

изкривявания) [1, 2, 3]. Формирането на физиологичните кривини на гръбначния 

стълб започва в ранна възраст (около 8 месеца след раждането на детето) при 

преминаване от хоризонтано във вертикално положение за гръбначния стълб 

(заемане на положение седеж) и приключва около четиринайсет–петнайсет-

годишна възраст [2]. Най-уязвими за поява на гръбначни изкривявания и 

деформации са децата от начална училищна възраст, както и тези в етапа на 

ранния пубертет, при които се наблюдава бързо израстване на костната система, 

която не е достатъчно укрепнала [6].  

В тази връзка се появява необходимост от насочване на вниманието към 

възможностите на дисциплината Физическо възпитание и спорт да формира 

баланс между силата и гъвкавостта на тялото чрез целенасочени физически 

упражнения. Някои автори засягат пробемът за хармоничното развиване на 

компонентите на гъвкавостта и стабилността, а това са: обемът на движение в 

ставите, гъвкавостта на мускулите, мускулната сила и издръжливост, 

координацията, балансът и постуралният контрол [8, 11].  Някои български 

автори проучват стабилността на гръбначния стълб и състоянието на 

мускулатурата на торса чрез различни функционални тестове при студенти, но 

такъв тип проучвания не са правени при ученици [7, 9, 10]. 

Казаното до тук провокира нашия интерес към проучване на мнението и 

информираността на родители на 11–12-годишни ученици относно проблема 

гръбначни изкривявания и познатите средства и методи за неговата 

профилактика.  

ЦЕЛТА на изследването е да се проучи отношението и степента на 

информираност на родители на 11–12-годишни ученици по отношение на 

гръбначните изкривявания и тяхната профилактика. 

МЕТОДИКА 

За реализиране на поставената цел през месец септември 2019 година бе 

проведено анкетно проучване сред родители на 11–12-годишни ученици от град 

Русе. Анкетата е анонимна и включва въпроси със затворени и отворени 

отговори. На повечето въпроси има по два възможни отговора, на два от 

въпросите възможните отговори са повече от два, а един въпрос допълнение е с 

отворени отговори. Резултатите от анкетното проучване са обработени 

статистически и са графично представени и анализирани. Резултатите от 

отговорите на анкетата от 1-ви до 8-ми въпрос са обработени поотделно за двете 
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русенски училища, за да може да бъде направено сравнение между тях. 

Изключение правят въпрос номер 9 и 10, при които резултатите са обработени 

заедно, поради липса на съществени различия между тях. При анализа на 

отговорите на въпросите от анкетната карта е спазена тяхната последователност. 

Контингент на изследването са 68 родители на ученици от град Русе от 

СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" и ОУ „Иван Вазов“. Анкетираните 

родители на ученици от първото училище са общо 32, а от второто – 36.  

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

На фигури 1 и 2 са онагледени резултатите от отговорите на родителите на 

учениците от двете русенски училища на въпроси от 1 до 8. 

Родителите на учениците и от двете русенски училища обръщат сериозно 

внимание на стойката на детето си, което се вижда от фигура 1 и фигура 2. 

Отговорите на въпрос №1 „Наблюдавате ли стойката на детето си?” показват, че 

само 6% от родителите на учениците от ОУ „Иван Вазов“ не наблюдават 

стойката на тялото на своето дете. Това е показателно, че родителите осъзнават 

сериозността на проблема гръбначни изкривявания вследствие на неправилно 

заемана стойка.  

На следващия въпрос №2 „Забелязвали ли сте асиметрия между височината 

на двете рамене на своето дете?” повечето родители отговарят, че не са 

забелязвали такава, което може да се дължи както на липса на асиметрия, така и 

на липса на информираност сред родителите, че това е важен показател, който 

могат да проследяват. Тревожен е фактът, че в първото училище 6% от 

родителите са забелязали асиметрия във височината на раменете на своето дете, а 

във второто училище положителните отговори представляват цели 17%. От 

голямо значение според нас е родителите да бъдат информирани как да следят 

състоянието на своето дете и да търсят асиметрия в гърба и раменете на детето. 

При забелязване на такава родителите е необходимо да уведомят личния лекар, 

за да може той да направи по-обстоен преглед и да назначи при необходимост 

консултация със специалист, за да се установи навреме проблемът и да се насочи 

детето към адекватна терапия. 

 

 
Фиг. 1. Отговори на анкетираните родители на ученици от СУЕЕ "Св. 

Константин-Кирил Философ" 
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Фиг. 2. Отговори на анкетираните родители на ученици  

от ОУ „Иван Вазов“ 

 

Резултатите на въпрос №3 „Оплаквало ли се е някога Вашето дете от болки 

в гърба и кръста?” съществено се различават в двете училища. 14% от 

родителите на учениците от първото училище споменават, че детето им се е 

оплаквало от болки в гърба и кръста, докато цели 44% от родителите на 

учениците от второто училище дават положителен отговор на този въпрос. Този 

факт е тревожен и той показва, че е необходимо да се предприемат по-сериозни 

мерки по отношение на профилактиката на неправилната стойка и гръбначните 

деформации в учиищна възраст. Понякога не се обръща внимание на дребни 

неща като например болка в долните крайници, когато детето върви по-дълго 

или когато бяга. Тези симптоми също са сигнали за проблеми в опорно-

двигателния апарат, които могат да рефлектират върху гръбначния стълб, и би 

трябвало да им се обръща внимание своевременно. 

Особен интерес за нас представляват отговорите на въпрос №4 „Смятате 

ли, че чантата на детето Ви, пълна с учебни материали за дневната учебна 

програма, е тежка за него?”, които са още по-обезпокояващи. Анкетираните 

родители на ученици и от двете училища смятат, че чантите за училище са тежки 

за децата, като само 6% от родителите на ученици от първото училище не мислят 

така. Тежестта на училищните чанти е засегната и във въпрос №9, чиито 

отговори са разгледани малко по-нататък. 

По отношение на въпрос №5 „Правите ли забележка на Вашето дете, 

когато заема неправилна стойка при ходене, стоеж или седеж?” 94% от 

родителите на учениците и от двете училища дават положителен отговор. Според 

нас корекцията на позата в ежедневните дейности е от ключово значение за 

успешната профилактика и корекция на неправилната стойка и гръбначните 

деформации и тук ролята на родителите е съществена.  
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Сериозна ангажираност на родителите към процеса на изграждане на 

правилна работна поза у своите деца и грижа към профилактиката на 

гръбначните деформации показват отговорите на въпрос №6 „Коригирате ли 

позата на детето е, докато работи на бюро по време на самоподготовката му?”. 

Този въпрос допълва предишния и от неговите отговори се вижда, че всички 

родители на ученици от първото училище и 94% от родителите на ученици от 

второто училище коригират позата на детето си по време на самоподготовката 

вкъщи и работата на бюрото.  

Малко повече от половината анкетирани родители дават положителен 

отговор на въпрос №7 „Посещава ли Вашето дете тренировки в даден спорт 

извън училище?”. В първото училище 80% от децата ходят на различни спортове 

извън училище, докато във второто само 55% се занимават със спорт след 

училищните занимания. Отговорите на този въпрос ни показват, че родителите 

нямат достатъчно отношение към спорта, като средство за профилактика на 

гръбначните изкривявания. В отворената част на този въпрос родителите 

изброяват като най-предпочитани следните спортове: плуване, спортни танци, 

ушу и народни танци, по-малка част от анкетираните посочват, че децата им 

посещават тренировки по баскетбол и накрая волейбол и футбол. Все пак 

възможностите за посещение на спортни занимания зависят и от населеното 

място и от спортните клубове, които развиват дейност в това населено място, 

което прави избора на децата лимитиран. 

Според нас спортът извън училище е много важен. Децата растат чрез 

движението, то е биологична потребност за растящия организъм и те трябва да се 

движат активно, за да израстват правилно. В тази връзка смятаме, че училищните 

занимания по физическо възпитание и спорт са от ключово значение за 

правилното двигателно развитие на растящия детски организъм, но сами по себе 

си не са достатъчни, затова е необходимо и практикуването на спорт извън 

училище както и различни двигателни активности на открито, които да бъдат 

стимулирани от семейството. 

Обобщаващи анкетното проучване са отговорите на въпрос №8 „Смятате 

ли, че гръбначните изкривявания са сериозен проблем за децата в училищна 

възраст?”. Всички анкетирани категорично смятат, че гръбначните изкривявания 

за сериозен проблем при децата в училищна възраст. Изключително важно е 

според нас отношението на родителите към здравето на децата. Проследяването 

на стойката и походката на детето и навременните мерки за отстраняване на 

отклоненията от правилната стойка са важни стъпки в профилактиката на 

гръбначните изкривявания.  

Като най-голям проблем родителите отбелязват тежките училищни чанти 

(фигура 3). 90% от анкетираните родители смятат, че тежестта на  ученическите 

чанти трябва да бъде до 10% от собственото тегло на ученика, 5,6% смятат, че 

тежестта на чантата трябва да е до 20% от теглото на детето, 1,5% са за – до 30% 

от теглото на ученика, а 2,9% нямат мнение по въпроса.  

Според нас тежестта на училищната раница е съществен проблем що се 

касае до правилната стойка на децата от начална училищна възраст и ранния 

пубертет, които са все още неукрепнали физически и мускулатурата на трупа не 

е достатъчно развита, за да поддържа изправения стоеж на тялото при 

допълнително обременяване (в случая – училищна чанта). В някои европейски 
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държави има специални закони и постановления, които регламентират колко 

точно да тежат ученическите чанти. Цифрите варират от 8 до 20% от теглото на 

детето, за да бъдат избегнати гръбначни изкривявания. В част от държавите от 

Европейския съюз децата не носят леки чанти, защото в тях няма учебници, т.к. 

учебниците стоят в училище.  

В България, за съжаление, все още не са предприети подобни стъпки за 

предотвратяване на гръбначните изкривявания при подрастващите, затова с тази 

задача трябва да се заемат активно родителите. Решение е закупуването на 

ортопедична раница или училищна чанта тип куфар с колелца, така че детето да 

не носи раницата на гръб. В случаите, когато родителите не могат да си позволят 

такива чанти, е препоръчително да се търсят такива модели, при които 

презрамките да са широки, меки и подплатени, а не тънки и режещи.  

 

 

Фиг. 3. Въпрос №9 „Колко според Вас трябва да тежи училищната чанта на 

един ученик спрямо неговото тегло?” – отговори на анкетираните родители на 

ученици от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" и ОУ „Иван Вазов, гр. Русе 

 

По отношение на въпрос №10 „Смятате ли, че учебната дисциплина 

Физическо възпитание и спорт чрез своите средства може да противодейства на 

неправилната стойка и гръбначните изкривявания?” родителите на учениците и 

от двете училища са категорични, че тази учебна дисциплина има профилактична 

роля – 94% от родителите дават отговор „Категорично да”, никой не е посочил 

отговор „не”, а 4% – нямат мнение (фигура 4). 

 



955 

 

 
Фиг. 4. Въпрос №10 „Смятате ли, че учебната дисциплина Физическо възпитание 

и спорт чрез своите средства може да противодейства на неправилната стойка и 

гръбначните изкривявания?” – отговори на анкетираните родители на ученици 

от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" и ОУ „Иван Вазов, гр. Русе 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Всички анкетирани родители изразяват своето положително отношение 

към здравето на децата си. Те категорично смятат, че гръбначните изкривявания 

са сериозен проблем при децата в училищна възраст и осъзнават ясно, че 

заемането на неправилна телесна стойка в ежедневието може да се превърне в 

причина за появата на гръбначни изкривявания. Затова голяма част от 

анкетираните родители следят телесната стойка на своето дете и при 

необходимост го коригират при заемане на неправилна стойка у дома и по време 

на неговата самоподготовка за училище, което е от ключово значение за 

успешната профилактика и корекция на неправилната стойка и гръбначните 

деформации. 

Анкетираните родители на учениците и от двете русенски училища смятат, 

че чантите за училище са тежки, като почти всички запитани смятат, че тежестта 

на ученическите чанти трябва да бъде до 10% от собственото телесно тегло на 

ученика. Тревожен е и фактът, че голяма част от родителите, особено на ученици 

от второто русенско училище, споделят, че детето им се оплаква от болки в гърба 

и кръста. Смятаме, че по отношение на тежестта на ученическите чанти, трябва 

да бъдат предприети по-серизони действия на национално ниво, за да се 

предпазят учениците от болки в гърба и от гръбначни деформации в училищна 

възраст. 

Родителите са категорични, че чрез своите средства, дисциплината 

Физическо възпитание и спорт може да противодейства на неправилната стойка 

и гръбначните изкривявания, но по отношение на извънкласните и 

извънучилищните занимания по спорт резултатите от запитването са 

противоречиви. От първото училище 80% от децата ходят на различни спортове 

извън училище, докато във второто само 55% се занимават със спорт след 

училищните занимания. Отговорите на този въпрос ни показват, че родителите 
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нямат достатъчно отношение към спорта, като средство за профилактика на 

гръбначните изкривявания, което отношение може да се промени чрез различни 

информационни кампании в училище, които да бъдат насочени не само към 

учениците, но и към техните родители. 

Семейното възпитание, положителното отношение към спорта и 

двигателната активност, редовното спортуване, системните учебни занимания по 

физическо възпитание и спорт, както и системният контрол от страна на 

родителите по отношение на стойката на тялото и навременното отстраняване на 

субективните оплаквания, като болка и дискомфорт при техните деца, могат 

активно да противодействат на последствията от съвременния начин на живот, 

водещи до обездвижване и до формиране на неправилен навик за телодържане и 

гръбначни изкривявания, а оттук и до повишаване на качеството им на живот и 

инвестиция в здравето за по-напредналите етапи от живота. 
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ABSTRACT: The paper provides an opportunity to review music curricula for primary 

education (I - IV grade) according to the state educational standards in Bulgaria. Nowadays 

we are speaking about the historical perspectives to the practice of traditional folklore as part 

of the intangible cultural heritage. There is a strict Recommendation on the Safeguarding of 

Traditional Culture and Folklore worldwide. The analysis reveals the contents of Bulgarian 

music folklore as requirements related to the learning outcomes for acquisition of general 

education and preparation. 
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Българският музикален фолклор е неделима част от световното културно-

историческо наследство. Във времето на ускорена глобализация яркият облик и 

многообразие на различните националности и техните традиции се пресичат в 

нови музикални взаимодействия. Днес пред учените стои въпросът за 

историческите перспективи за традиционното практикуване на фолклор на фона 

на строги мерки за неговото съхраняване в световен план. За изграждане на 

културна памет за българския музикален фолклор, като част от нематериалното 

културно наследство, се прилагат редица законови мерки за осигуряване на 

жизнената му трайност. За да бъде осъществен процесът на целенасочено 

съхраняване, възстановяване и трансмисия на музикално-фолклорната традиция, 

водеща роля имат формалното и неформалното образование.  

В настоящото изложение се анализират съдържателните елементите в 

учебните програми по музика за общообразователна подготовка в началния етап 

(I – IV клас) от основната образователна степен [2], свързани с българския 

музикален фолклор, съобразно утвърдените Държавни образователни стандарти 

за учебно съдържание [1].  

В унисон със съвременните изисквания в цялостната музикално-

образователна парадигма се залагат глобални теми за българската народна 

музика в нова структура и порядък. Като очаквани резултати от обучението се 

формулират различни компетентности, свързани с глобалните теми, които се 

формират в условията на музикално-педагогическото взаимодействие.  
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Таблица № 1: Учебно съдържание по глобални теми, пряко свързани с българския 

музикален фолклор в учебните програми по музика за начален етап на основна 

образователна степен (I – IV клас) 

НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

клас 
Глобални 

теми 
Компетентности като очаквани резултати от обучението 

1. 

Българска 

народна 

музика и 

обредност 

 Свързва коледари, сурвакари, кукери и лазарки със съответния 

празник. 

 Знае фолклорни обреди с участието на деца. 

 Отнася конкретни песни към съответните обреди.  

 Знае някои специфични белези на обредите и участниците в 

тях.  

 Разграничава народните от авторските песни в репертоара за 

пеене.  

2. 

Авторска и 

народна 

музика 

 Разграничава народната и авторската музика в репертоара за 

пеене и слушане.  

 Изброява характерни елементи на коледуването, сурвакането, 

кукерските игри и лазаруването. 

 Изпълнява наричания и народни песни, свързани с 

изучаваните обреди. 

3. 

Авторска и 

народна 

музика 

 Разграничава народната и авторската музика  в училищния 

репертоар.  

 Коментира присъствието на авторска и народна музика  в 

празника и ежедневието. 

 Познава символиката и съдържанието на коледуването, 

сурвакането, кукерските игри и лазаруването.  

 Свързва наричания и народни песни с народни обреди и 

обичаи.  

 Коментира фолклорна музика и обреди на различни етноси в 

България 

4. 

Фолклорна 

музика и 

обредност 

в България 

 Коментира музиката и спецификата на обредите в коледуването, 

сурвакането, кукерските игри и лазаруването.  

 Изпълнява наричания и народни песни, свързани с 

изучаваните обреди.  

 Коментира отразяването на народните традиции и обреди по 

електронните медии.  

 

Използването на елементи от музикалния фолклор в обучение по музика за 

общообразователна подготовка не е нова тенденция, а е традиция в българското 

образование с дълбоки исторически корени. По въпроса пишат плеяда изтъкнати 

личности – Добри Христов, Георги Байданов, Борис Тричков, Стоян Джуджев и 

др. В сега действащата нормативна уредба музикално-образователният процес 

продължава в следващите етапи на образование със спираловидното 

разширяване на учебното съдържание, с натрупване на знания, умения, 

отношения (ЗУО).  

Глобалните теми в учебните програми са обективно условие за формиране 

у учениците на компетентности за българския музикален фолклор. Те служат по-

скоро за рамка, а методическите варианти за представянето им в учебното 
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съдържание е в ръцете на авторските колективи на учебници по предмета музика 

за общообразователна подготовка [3]. и преди всичко на педагога за реализиране 

на видовете музикални дейности в учебния час.  

Поради спецификата на обучението по музика прилагането на музикалните 

дейности е комплексно и взаимосвързано. Спецификата на урока по музика 

изисква преплитането на елементи от различни теми в разнообразни дейности. 

По този начин се изграждат необходимите представи за формиране на новите 

понятия и за развитие на ключовите компетентности. Основополагаща 

музикална дейност е възприемането на музика. Тя стои в основата на другите 

основни музикални дейности – изпълнение на музика и детско музикално 

творчество. 

Музикалният репертоар за слушане от фолклорната сфера има във всички 

учебни програми от I до IV клас за общообразователна подготовка. Същото важи 

и за песенния репертоар. Изборът на конкретните произведения в учебниците по 

музика е по предложение на авторските колективи и е свързан както с целите на 

обучението, така и с възрастовите особености на учениците.  

Учебните програми по музика съдържат като очакван резултат от 

обучението ученикът да изпълнява народни песни, съдържащи се в училищния 

репертоар. В I и II клас това са пет авторски или народни песни, а в III и IV клас 

– най-малко четири авторски или народни. От I до IV клас учениците пеят по 

избор песен и от извънучилищния репертоар, предложена от музикалния педагог 

или по желание на учениците.  

Свобода при избора на дидактичен материал за слушане и пеене в учебния 

час има и музикалният педагог. Включване на произведение от музикално-

фолклорната практика допринася за обогатяване на слушателския опит на 

ученика; за реализиране на задачите на музикалното образование, вкл. развитие 

на музикалните способности; допринася за опознаване, съпреживяване и интерес 

към музикалния фолклор и в резултат изграждане на отношение и потребност от 

общуване с него, национална осъзнатост и цялостно формиране на детската 

личност.  

Постигането на образователните цели по предмета и възприемане на 

музика могат да се осъществят пълноценно не само в учебния час, но и чрез 

дейности в извънучилищна музикалнотворческа среда, което е формулирано и 

заложено за първи път в учебните програми за общообразователна подготовка. 

Възможност за това са посещения на репетиции на фолклорни ансамбли и групи 

за традиционен /автентичен фолклор, концерти в рамките на местни музикални 

събори, фестивали и конкурси, както и лични срещи с изпълнители на 

традиционен фолклор – певци, инструменталисти, носители на словесен фолклор 

и др.  

Метрортичмините компоненти от фолклора в учебните програми по 

музика в първи клас са продължение на ЗУО, предвидени в предучилищното 

обучение – музика в размер 2/4, 3/4 и 7/8. Във втори клас учениците откриват и 

определят равномерна и неравномерна пулсация (в учебните програми е 

отразено за учителя като размер 2/4, 3/4, 5/8 и 7/8). В трети клас учениците 

отново разграничават равномерна и неравномерна пулсация „на две” и „на три” 

(разпознават метрума на музика в размери 2/4, 3/4, 5/8 и 7/8), като се прибавя 
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знание и за размери 2/4 и 3/4. Нов момент в IV клас е въвеждането на 

неравномерна пулсация на четири (размер 9/8). 

На базата на метроритъма учениците в начален етап на образование 

изучават и българския танцов фолклор. Предвидените в учебните програми по 

музика за начален етап са следните образци: право хоро и ръченица (I клас) – 

познати от предучилищен етап; пайдушко хоро (II клас); дайчово хоро (IV клас). 

Учебната програма посочва, че в резултат на обучението ученикът танцува 

според възможностите си право хоро и ръченица върху музика от училищния и 

извънучилищния репертоар и подбира сам подходяща музика за танцуването им. 

В IV клас на базата на знанията за метрума се въвежда дайчовото хоро, като 

целта е да бъде отразен метрумът на дайчовото хоро двигателно и да се свърже с 

графичен модел. Пайдушко и дайчово хоро не се предвиждат за танцуване 

според учебните програми по музика. Те се изучават в контекста на развитие на 

музикалните способности, придобиване на ЗУО у учениците за определяне на 

метрична пулсация, разпознаването й в изпълнения на вокална и инструментална 

музика, както и в творчеството на композиторите. 

Интердисциплинарна връзка показва, че музикално-дидактичният 

материал по музика е обвързан с образователно направление Физическо 

възпитание и спорт (ФВС). Учебното съдържание по последното допълва 

предвидените ЗУО по музика, свързани с музикалния фолклор. В I клас според 

учебната програма по ФВС са заложени танцови и ритмични движения с музика 

в размер 2/4, 7/8, ритмични упражнения и музикални игри; танцовите стъпки и 

движения на хорото Боряно, Борянке, както и ръченична стъпка на място. Във II 

клас, ученикът участва в упражнения и подвижни игри с музикален съпровод в 

размер 2/4, 7/8, 5/8 като Луд гидия, Калоянчо, Я скокнете да подскокнем, Кулско 

и Омуртарско хоро (Кукувичка). В III клас ученикът изучава народните хора 

Самоковско и Седенчица. Изпълняват се танцови стъпки и отделни танцови 

движения в равноделни и неравноделни метруми. В IV клас се разширява и 

допълва съдържанието по музика и ученикът изпълнява танци и хора съобразно 

българската традиция, Дунавско хоро, както и народен танц/ хоро, специфични 

за региона.  

В начален етап на образование в учебните програми по музика се включват 

и ЗУО за традиционните фолклорни музикални инструменти. Това са гайда и 

тъпан (I клас), познати от предучилищно обучение; гъдулка, тамбура и кавал (II 

клас). В III клас се изучават акордеон, кларинет, духови инструменти, 

характерни за други жанрове и музика, но същевременно превърнали се в 

емблематични за изпълнение на фолклорна музика в България от началото на XX 

век. В IV клас като ново понятие се въвежда оркестър от народни инструменти, 

както и оркестър от духови инструменти. Неминуемо тези процеси се 

коментират в интегративна връзка с предмета човекът и обществото, като 

исторически закономерности и предпоставки за появата на духовите 

инструменти и оркестри в България. 

ЗУО за народните музикални инструменти, съобразно учебните програми в 

сферата на музикално-изразните средства, са: разпознаване на тембър, начин на 

звукоизвличане, принадлежност към група инструменти или вид оркестър, както 

и типичните за състава жанрове.  
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В начален етап на образование ученикът свири на детски музикални 

инструменти. При използването на разнообразен български музикален фолклор в 

I и II клас ученикът възпроизвежда ритмичен съпровод подражателно и по 

графичен модел, а в следващите два класа – III и IV и по нотен запис. На базата 

на придобити знания и умения за метроритъм импровизира ритмичен съпровод 

върху песен или инструментален откъс, създава звукова картина.  

Фрагменти от фолклорната, обредна система в обучението по музика в 

началния етап на основното образование встъпва в I клас с добре познати от 

предучилищния етап за учениците календарни празници, част от традиционната 

обредна система: коледуване, сурвакане, кукерски игри и лазаруване. Във II клас 

от учениците се очаква да знаят характерни елементи на обредите и участниците 

в тях, наричания и народни песни. В резултат на обучението в III клас учениците 

знаят смисъла и символиката във фолклорни обреди и участието на деца в тях. 

Като нов компонент се явява фолклорната музика и обреди на различните 

етноси в България.  

Нов компонент в IV клас е разпознаването от учениците на фолклорна 

музика и обреди от различни фолклорни области в България, включително от 

своя регион. Ярка междупредметна връзка с учебната програма за IV клас по 

ФВС е учениците да танцуват народни танци/ хоро, специфични за региона. Тази 

взаимносвързаност кореспондира с основни постановки при конструирането на 

учебните програми по дисциплини за образователните етапи и е само един от 

многото примери за тематично допълване между различните направления, за 

интегративни връзки чрез общи проблеми, теми и понятия, а оттам – за 

компетентностния подход в образованието.  

Темата „Музика и съвременни технологии” в IV клас задава перспективите 

за претворяване на музикално-фолклорната музика в съвременното 

информационно общество.  

 
Таблица № 2: Елементи на българския музикален фолклор в учебните програми по 

музика за начален етап на основна образователна степен (I – IV клас) 

клас 

Метрика и 

българската 

традиционна музика 

Музикални 

инструменти 

Танцов 

фолклор 

Българска народна 

музика 

и обредност 

1. 

2/4, 3/4 и 7/8 

 

Разграничава 

двувременна и 

тривременна пулсация 

 

Отчита равномерна 

пулсация на две и на 

три и неравномерна 

пулсация на три 

гайда 

 

 

тъпан 

право хоро 

 

 

ръченица 

Календарни обреди: 

коледуване, 

сурвакане, кукерски 

игри и лазаруване 

2. 
2/4, 3/4, 5/8 и 7/8 

 

гъдулка 

 

пайдушко 

хоро 

знания за елементи от 

коледуване, 
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Определя равномерна и 

неравномерна пулсация 

„на две” и „на три” 

тамбура 

 

кавал 

сурвакане, кукерски 

игри и лазаруване; 

 

изпълнение на 

наричания и народни 

песни, свързани с 

изучаваните обреди 

3. 

2/4, 3/4, 5/8 и 7/8 

Определя равномерна и 

неравномерна пулсация 

„на две” и „на три” 

 

Разпознаване на 

метрума на музика 

акордеон 

 

кларинет 

 

духови 

инструменти 

 

коментиране на 

музиката, смисъла и 

символиката във 

фолклорни обреди и 

участието на деца в 

тях; 

 

фолклорна музика и 

обреди на различните 

етноси в България 

4. 

Запознаване с 

неравномерна пулсация 

„на четири“ 

(размер 9/8) 

основни групи 

и инструменти 

в състава на: 

 

народен 

оркестър 

 

духов оркестър 

дайчово 

хоро 

разпознаване на 

фолклорна музика и 

коментиране на 

обреди от различни 

фолклорни области в 

България, 

включително от своя 

регион; 

 

коментиране на 

отразяването на 

народните традиции и 

обреди по 

електронните медии 

 

 

Българският музикален фолклор в учебните програми по музика в начален 

етап на основна образователна степен (I – IV клас) има съществено място в 

общообразователната подготовка на ученика, която цели приобщаване към 

националните, общочовешките и художествените ценности. За да бъде изградена 

цялостна представа за мултикултурната среда, съотнесена към националната 

идентичност, учениците изучават освен български фолклор и фолклор на други 

народи и етноси.  

Глобалните теми задават параметрите на музикално-фолклорното 

присъствие в учебното съдържание. Фолклорните линии в началния етап се 

изграждат на базата на общи познания за българския музикален фолклор – 

основни понятия, песенна традиция, метроритъм, танцов фолклор, музикални 

инструменти и елементи от обредната система. Акцент в процеса на обучение по 

музика във връзка с прилагането на извънучилищния опит на учениците е 

включването на фолклорна музика от местния регион. Обучението в 
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извънучилищна музикалнотворческа среда е предпоставка за изграждане на 

музикален опит от прякото взаимодействие с носителите на традиционен 

музикален фолклор, както и музикално-фолклорни практики, претворявани от 

местните фолклорни ансамбли, читалища, групи за танцов и песенен фолклор. 

Непосредственото емоционално преживяване е условие придобитите в учебния 

процес знания, умения и отношения, свързани с българският музикален фолклор 

в начален етап на образованието, да се превърнат в устойчив интерес. 

Представеният анализ е свързан със следващи разработки, които имат за 

цел да разкрият в цялостен вид съвременната концепция за присъствието на 

българския музикален фолклор в обучението по музика за общообразователна 

подготовка във всички етапи и степени на българското училище. 
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ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРТНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА 

УЧЕНИЦИ ОТ 6. КЛАС 

 

Теодора Н. Симеонова 

 

EVALUATION OF SPORTS AND TECHNICAL ACTIVITIES OF 

STUDENTS FROM 6th GRADE 

 

Teodora N. Simeonova 
 

 
ABSTRACT: The main activity in mastering sports games is the acquisition of sports and 

technical skills. Mastering the basic technical elements equips those involved with the 

necessary skills for successful participation in the game. Based on pedagogical observation, we 

offer a system for assessing these skills for sixth grade students. 

 

 KEYWORDS:  volleyball, evaluation, sports and technical actions  

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Нуждата от периодичното актуализиране на образователния процес в 

съответствие с развитието на обществото и спорта, и в частност на учебната 

дисциплина „Физическо възпитание и спорт”, налага потребност от въвеждане и 

прилагане на осъвременени учебни програми в училищата на базата на 

общосъществуващите образователни тенденции. За да отговори на тази нужда 

Министерството на образованието и науката разработи учебни програми в 

съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и 

държавните образователни стандарти. Учебната програма  за 6. клас е утвърдена 

със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г. на министъра на образованието и 

науката и  влиза в сила от учебната 2017/2018 година. В края на обучението 

учениците трябва да постигнат общоспортна образованост и трайното 

овладяване на спортно-технически и тактически знания и умения от изучаваните 

спортове [9, 10]. 

Сред голямото разнообразие от средства във физическото възпитание и 

спорт, насочени към правилното развитие и растеж на ученика, основно място 

заемат спортните игри. В учебните програми по физическо възпитание и спорт в 

прогимназиалния етап на основната образователна степен основно място заема и 

волейболната игра – една от спортните игри от задължителна област на учебно 

съдържание в учебната програма.  

Обучението по волейбол е насочено към формирането на знания за играта 

и развитието на спортно-технически и тактически умения. Със своите 

разнообразни движения и целенасочени двигателни действия, голямо на 

интензивност и координационна сложност натоварване волейболната игра се 

явява като основно средство (присъстващо в уроците под различни форми на 

реализация) за обогатяване на двигателната култура и всестранното развитие на 

учениците. Волейболът възпитава в самостоятелност, инициативност и 
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самооценяване на придобитите знания и технически умения. Според новите 

учебни програми обучението по волейбол започва в шести клас. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Волейболната игра е неизменно средство за физическото възпитание на 

подрастващото поколение и младите хора.Тя изисква бърза ориентация в 

постоянно променящи се ситуации; избор на най-рационални и ефективни 

технически средства; бърз преход от едни игрови ситуации към други, което 

само по себе си води до достигане на висока подвижност на нервните процеси. 

Ето защо волейболът е на едно от водещите места в системата за физическо 

възпитание, което от своя страна поставя все по-големи изисквания за неговото 

непрекъснато развитие и усъвършенстване [6].  

Основна форма за провеждане на практически занимания по волейбол е 

урокът. Основно негово изискване е той да отразява особеностите на 

двигателната дейност на играта. Урокът по волейбол се построява на основата на 

общоприетите педагогически, физиологически и психологически 

закономерности [8].  

Основна цел в работата на учителя по волейбол е да положи широки и 

сигурни основи на техниката на играта. Техниката представлява съвкупност от 

специални двигателни средства необходими за успешно участие в играта. 

Техническите елементи са система от движения, използвани с определена цел. 

Основни елементи на волейболната игра са: подаване,  начален удар, забиване 

блокада. Всеки елемент съдържа свои разновидности, които обогатяват и 

разнообразяват играта. Всеки елемент се състои от няколко характеризиращи се 

с относителна устойчивост и стабилност фази:  

 Очакване на топката  

 Придвижване и избор на място  

 Работен момент  

 Готовност за следващо действие. 

 

Методическата последователност при обучението по отделните елементи 

налага да се започне с обучение на подаване с две ръце отгоре, следвано – 

подаване с две ръце отдолу. За овладяване на тези елементи са необходими 

време, желание и внимание. Паралелно с изучаването им може да се започне на 

обикновен начален удар. Към обучението на горен лицев начален удар се 

пристъпва, след като е постигната необходимата физическа подготовка.  

Правилно усвоеният горен лицев начален удар е предпоставка за по-лесно 

разучаване на елемента забиване. Подготовката за разучаване на този елемент 

започва още в първите уроци, когато у учениците се създават умения и навици, 

свързани със забиването. Методическата последователност на отделните 

елементи изисква блокадата да се разучи на последно място. С нейното 

усвояване учениците могат да участват пълноценно в учебни игри [7].  

При изпълнение на начален удар сервиращият винаги да има цел: с 

изпълнението си да затруднява нападателните действия на противника, да 

насочва началния удар към определена зона или определен играч от игралното 

поле, да изпълнява разнообразни и тактически обосновани начални удари, при 

необходимост да изпълни успешен начален удар [8]. 
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От качеството на първото подаване зависят следващите фази на 

нападението – обработване на втора топка и забиване. Ето защо е необходимо: да 

се търси сигурност в изпълнението, да се търси точност при насочване, да е 

съобразено с местоположението на разпределителя, да е съобразено с качествата 

на разпределителя. 

Етапът на начално разузнаване на волейболните елементи се съпътства от 

пълно и точно на учениците с двигателното действие. За възприемане на 

сложния поток от информация, свързана с придобиване на волейболни умения, 

особено място заемат демонстрацията, описанието и обяснението. Целта на  

описанието е да активизира представата за разучаваните елементи. Ролята на 

обяснението в началото и в хода на уроците е да активизира мисловния процес 

на учениците. По този начин те се въвеждат в същността на онова, което им 

предстои да правят. Осъзнаването на целта на дейността води до възникване на 

волево усилие от тяхна страна и до стремеж за усвояване на движенията. 

Разчленяването на двигателното действие в този етап позволява да бъдат 

избегнати грешки, възникнали в първите опити за изпълнение на движенията и 

намалява изчерпването на силите на обучаваните. Дейността на учениците в този 

етап на обучение има репродуктивен характер, т.е. свежда се до умението да се 

доближат до модела на изпълнение от учителя [2, 3].  

Изученото в етапа на задълбочено разучаване е задължително за 

изпълнение от всеки ученик. Използва се цялостният метод. Чрез него се постига 

концентриране на вниманието и икономичност на усилието. Разчлененият метод 

се допуска само при изправяне на грешки от техниката на играта. В този етап е 

полезно видоизменяне на упражненията и промяна на условията , при които се 

изпълняват. С увеличаване автоматизацията на движенията нараства и 

възможността за увеличаване броя на повторенията на специалните волейболни 

упражнения. Допуска се симетрично изпълнение на двигателните действия, 

което подпомага усъвършенстването на техниката. Най-подходяща е 

фронталната работа, тъй като създава условия за контрол и самоконтрол. 

Продължителността на този етап зависи от качеството на решаваните задачи.  

В етапа на затвърдяване и усъвършенстване двигателното действие се 

усвоява  до ниво на свободно изпълнение при постоянно менящи се условия. 

Формират се условия за творческо изпълняване на елементите на играта при 

решаване на по-сложни двигателни действия. През този етап се използва методът 

на стандартните изпълнения. Това се постига чрез: усложняване на външните 

условия, нарастване на физическото усилие, привнасяне на съчетания, промяна 

на изходното положение. Всяка от тези промени поставя учениците в проблемна 

ситуация, характеризираща се с двигателно, функционално или психично 

противоречие между желание и възможности. Важен през този етап е 

навременният самоконтрол. Например: при отработване на заключителната фаза 

при подаване с две ръце отгоре да се изгради навик за продължително 

съпровождащо топката движение, главно на горните крайници. Чрез контрола и 

самоконтрола се отчита и при необходимост своевременно се коригира 

натоварването в уроците. 

Оптимизирането на учебния процес по волейбол е основен теоретико - 

методически и приложен проблем, изискващ задълбочени изследвания. Известно 

е, че качеството на учебния процес се определя както от ефективната и 
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професионолна работа  на учителя, така и от добре осмислените и планирани 

теми в обхвата на учебния материал и начина на разпределението им [4, 5]. 

Целите на обучението по физическо възпитание и спорт в училище, в 

частност по волейбол, изискват непрекъснат творчески процесс на планиране, 

експериментиране и анализ. Един от факторите за ефективно реализиране на 

образователната дейност в урока по волейбол е осъществяване на приемственост 

в обучението между отделните етапи и степени на равнище в образователните 

изисквания, учебните програми и целесъобразно подбраното учебно съдържание 

[1]. 

МЕТОДИКА 

Целта на настоящото изследване е да установим какви са подходите за 

оценяване на спортно-техническите действия на  учениците от 6. клас, да оценим 

началната техническа подготовка, на базата на това да предложим критерии  за 

оценяване на спорт – Волейбол, от задължителна област на учебно съдържание 

Спортни игри 

За постигане на набелязаната цел си поставихме следните задачи:  

 Проучване (по литературни данни) върху проблемите на  спорта 

волейбол; 

 Събиране на информация и педагогическо наблюдение за отношението  

към учебния процес и  техническа подготвеност на учениците от шести  клас; 

 Въз основа на анализа  да повишим ефективността на обучението, като 

предложим критерии  за оценка на спортно-техническите  действия, типични за 

волейболната игра; 

 Да направим изводи и съответни препоръки за практиката и обучението 

по волейбол. 

По време на изследването проведохме наблюдение на уроци в 6.  клас –  

„Спортни игри”. Отчитахме степента на усвояване на техническите елементи във 

волейбола съобразно изискванията на държавните образователни стандарти. 

Така събраната информация използваме за разработването на критерии за 

оценяване. 

Като имаме предвид включените за изучаване в учебната програма за 

учениците от шести клас основни спортно-технически действия, предлагаме 

следните тестове: 

 

Тестове за VI клас 

1. Подаване 

Описание: Полагащият теста застава зад крайната линия на волейболното 

игрище с топка в ръце. Подхвърля самостоятелно топката и изпълнява 

последователни подавания с две ръце отгоре над глава и с две ръце отдолу – 

посока на движение към мрежата на игрището. Ученикът има право на три 

опита. 

Критерии за оценяване: Ученикът се оценява върху техниката на 

изпълнение на двете основни подавания. 

- придвижване – 1 точка; 

- заемане на положение за подаване – 1 точка; 

- амортизиране движението на идващата топка – 1 точка; 

- придаване на посока на топката – 1 точка; 
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- правилна постановка на ръцете при подаванията – 1 точка. 

Получените точки от трита опита се сумират, като максималният сбор 

точки, който може да получи ученикът, е 15. 

2. Подаване в цел 

Описание: Полагащият теста застава зад наказателната линия на коша с 

топка в ръце. Подхвърля самостоятелно топката и изпълнява три подавания с две 

ръце отгоре като насочва топката в ринга. Този цикъл се изпълнява още два пъти, 

т.е. изпълняват се девет подавания с две ръце отгоре към ринга на коша (фиг. 1). 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг.1 

 

Критерии за оценяване: Ученикът се оценява общо върху точността на 

подаването. 

 

Точки 1 3 5 

Брой вкарани 

кошове 
1 2 3 

 

Получените точки от трита опита се сумират, като максималният сбор точки, 

който може да получи ученикът, е 15. 

 

3. Начален удар 

Описание: Изпълнение на начален удар в определена част на волейболното 

игрище. Срещуположната половина на игрището се разделя на две равни части 

чрез успоредна на двете странични линии, като започва от триметровата линия 

до крайната линия. Полагащият теста изпълнява долен лицев начален удар в 

лявата или дясната половина. Изпълняват се общо три начални удара в 

определените части. 

Критерии за оценяване: Ученикът се оценява върху техниката на 

изпълнение и точността на началния удар (фиг. 2). 
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Фиг. 2 

- правилно изходно положение – 1 точка; правилно подхвърляне на топката 

– 1 точка;  правилен удар по топката – 1 точка; правилно съпровождащо 

движение на ръката – 1 точка; точност – 1 точка. 

Получените точки от трита опита се сумират, като максималният сбор 

точки, който може да получи ученикът, е 15. 

В таблицата е посочено разпределението на точките за оценка на 

спортно-техническите умения на учениците от шести клас. 

 

Брой точки Оценка 

до 11 Слаб 2 

12 – 16 Среден 3 

17 – 28 Добър 4 

29 – 40 Много добър 5 

41 – 45 Отличен 6 

 

Преобразуването на точковия резултат в оценка е по формулата: Брой 

получени точки, разделен на общия брой точки, по 4 + 2. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ефективността на учебния процес по физическо възпитание и спорт в 

голяма степен зависи от използваните методи, средства и активното участие на 

учениците. За постигането на адекватно и обективно оценяване на спортно-

техническите умения  по волейбол е наложително да се използва подходяща за 

целта система за оценяване. 

 За оценяване на спортно-техническите умения на учениците  по волейбол  

е разработена система, съобразена  с учебните програми и застъпеното учебно 

съдържание за постигане на предвидената цел в края на класа – обща спортна 

образованост и специална физическа подготвеност. Системата може да се 

използва в практиката за текущ контрол и за формиране на оценка по даден вид 

спорт на учениците от шести клас. 

 Обективното и надежно оценяване на постиженията мотивира учениците 

за активно участие в часовете с цел успешно усвоени знания и формиране на 

умения и двигателни навици. 
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Соматотипологията е популярен метод в различни научни области, като 

през последните години наблюдаваме широко приложение в спорта.  Спортът е 

възприема, като символ на човешкия стремеж за постигане на съвършенство 

между тялото и неговите възможности за изява на бързина, сила, 

координираност и умения. Неговото динамичното развитие е пряко свързано с 

необходимостта за по-детайлно  разкриване на зависимостите между телесната 

структура и функциите, както и създаване на соматотипологични характеристики 

при различните спортове.  Взаимовръзката между физическото развитие и 

неговата спортна дейност могат да бъдат разгледани от две страни. От една 

странаq как физическите упражнения и спортната дейност влияят върху 

формирането на физическото развитие на човека. А от друга страна как 

параметрите, които характеризират физическото развитиеq влияят и се използват 

за нуждите на спортната дейност [2,4]. 

Влиянието на системните и целенасочени занимания с физически 

упражнения и спорт е един от основните фактори, имащи формиращо значение 

за физическото развитие на човека. Това влияние се обуславя от фактори като: 

възраст, обем и интензивност на физическите упражнения, генетична 

обусловеност [2]. 

Най-широко приложение за определяне на соматотипа има методиката по 

Шелдън (модификацията на Heath-Carter), която е особено подходяща при такъв 

тип изследвания в спортната практика. Според М. Тотева „Информацията от 

изследването на индивидуалните морфологични признаци има своята 

значимост, но предимството на комплексната оценка е безспорно. Затова 

концепцията за соматотипа е привлекателна с прилагането на трицифрена 

оценка, характеризираща формата и структурата на тялото“. Чрез 

осъществяването на този морфологичен контрол могат да се решат проблеми при 

първоначалния спортен подбор за насочване на подрастващите към дисциплини, 

които са адекватни на телосложението им. При индивидуализация на 

тренировъчния процес съобразно морфологичната структура на съответния 
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състезател, както и при проследяване на адаптационни промени в телесната 

структура по време на тренировъчните натоварвания. [1,2,4] 

Модификацията на Heath-Carter дава възможност да се определя 

относителното участие на трите компонента в човешкото тяло. При 

ендоморфния (развитието на мастната тъкан и пълнота), мезоморфния 

(развитието на мускулатурата и скелета) и ектоморфния (развитието на скелета в 

дължина).  Те използват антропометрични данни, получени от изследвания 

обект, като тук се елиминира субективният фактор.  При този метод сравнително 

бързо и точно се получава комплексна оценка за формата и строежа на тялото.  

Степента на развитие на всеки компонент се отбелязва с цифрови обозначение 

(от 0,5 до 11,0). Тези цифрови стойности получаваме чрез регресионни 

уравнения [2,3].  

Стойността на соматотипа се изразява, чрез последователно подреждане на 

три цифри: първата изразява ендоморфния компонент, втората мезоморфния, 

третата – ектоморфния. Ниските стойности на компонент до 2,5 означават слабо 

развитие, стойности от 3 до 5 се считат за средни, тези между 5,5 и 7 за високи. 

Стойности над 7,5 се считат за много високи [4,6]. 

Методика:  

Цел: 

- Проучване на литературни данни по посоченият проблем. 

- Регистриране на морфологичните признаци на състезателите посредством 

соматотипологичния метод на Heath-Carter. 

- Анализ на получените резултати. 

В настоящото изследване са включени 16 състезателки/жени/, трениращи 

хандбал и състезаващи се в „А“ хандбална група, на възраст от 17 до 44 години. 

На следните лица са регистрирани следните антропометрични показатели по 

метода на Heath-Carter: 

 Ръст прав, измерен с антропометър с точност до 1 см. 

 Телесна маса, измерена чрез електронна везна с точност до 1 кг. 

 Обиколка на контрахирана дясна мишница, измерена със сантиметрова 

лента, с точност до 0,1 см. 

 Обиколка на дясна подбедрица, измерена със сантиметрова лента в най- 

изпъкналата част, с точност до 0,1 см. 

 Кожни гънки (4 бр.), измерен чрез калипер: на триглавия мускул на 

мишницата, предно- горно хълбочно бодило, подлопатъчна и на подбедрицата.  

 Биепикондиларен диаметър на os humeri d. При повдигната ръка под 

прав ъгъл се измерва диаметърът на мишничната кост в дисталната и част, с 

точност до 0,5 мм. 

 Биепикондиларен диаметър на os femuris d. Измерва се, като лицето е 

седнало със сгъната под прав ъгъл подбедрица. Измерва се диаметърът на 

бедрената кост в дисталната и част, с точност до 0,5 мм. 
 

Анализ на резултатите: 
 Получените данни са обработени с компютърна програма Exel (Microsoft 

Office) по метода на вариационния анализ. Резултатите са представени в 

Таблица 1. 
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Таблица 1. 

Показател n Av S V X min X max R 

ENDO 16 4,34 1,42 32,63 2,27 7,56 5,29 

MESO 16 2,92 0,81 27,77 1,76 4,22 2,46 

ECTO 16 2,66 0,97 36,34 1,22 4,13 2,91 

BMI 16 21,94 2,00 9,14 19,1 26,5 7,4 

Ръст 16 169,13 4,71 2,79 162 180 18 

Възраст 16 24,8 8,2 33,04 17 43 26 

Тегло 16 62,7 7,3 11,71 54 86 32 

 

 

 

 

 
Фиг. 1 

 

 

Средната възраст на състезателките е 25 години, като средната височина е 

169,13 ± 4,71, а телесната маса  62,7 ± 7,3. Тяхната средна сумарна оценка на 

соматотипа е: 4,34 – 2,92 – 2,66 (фиг.1). Тези стойности ги определят като мезо-

ендоморфен соматотип (Мезоморфен ендоморф) – доминиращ е първият 

компонент, а вторият е по-голям от третия. Те попадат в съответната зона в 

соматотипните сектори и соматокартата  (фиг.2, фиг.3). 
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Фиг.2 

 

Фиг.3 

 

Регистрираната средна стойност на ендоморфния компонент е 4,34 ± 1,42, 

като той попада в диапазона на средните стойности. Той отразява относителното 
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развитие на мастната тъкан и пълнотата. Можем да отбележим, че при този 

компонент диапазонът е доста широк поради регистрирана най-висока стойност 

7,56 и най-ниска 2,27. Като най-високата стойност се счита за много висока, 

минималната стойност попада към слабо развита. 

Отчетената средна стойност на мезоморфния компонент, даващ 

информация за мускулно-скелетното развитие, е 2,92 ± 0,81. Тук можем да 

отбележим, че стойността попада към средния диапазон. Най-високата стойност 

е 4,22 (средна), а най-ниската 1,76 (слабо изразена). 

Ектоморфният компонент, носещ информация за развитие на скелета в 

дължина, е със средна стойност 2,66 ± 0,97, което означава, че стойността е 

ниска. Най-високо регистриран резултат е 4,13, а най-ниският е 1,22. 

Максималният резултат е в средния диапазон, а най-ниският резултат попада в 

слабо изразения диапазон. 

Най-високите и най-ниските стойности са изобразени графично на фиг.4 и 

фиг.5: 

 

 
Фиг.4 

 

 
Фиг.5 
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Фиг.6 

 

ИТМ < 18.5 кг/м2 – поднормено тегло; ИТМ 18.5 - 24.99 кг/м2 – нормално тегло; 

ИТМ 25 - 29.99 кг/м2 – наднормено тегло; ИТМ > 29.9 кг/м2 – прекалена 

пълнота; 

От извършения анализ на ИТМ констатираме, че състезателките са със 

среден индекс на телесната маса 21,94 ± 2,00, като тези стойности попадат в 

здравословните граници (18.5 - 24.99 кг/м2) според СЗО. Най ниската стойност 

19,1 също попада в границите на нормалното тегло, а регистрираната най-висока 

оценка е единствената, която попада в сектора на наднорменото тегло. 

В заключение, резултатите от изследването установиха, че състезателките 

по хандбал се намират в здравословни граници по отношение на ИТМ, като 94% 

от тях попадат в този диапазон. Определените соматотипни компоненти сочат, че 

ендоморфията е добре изразена, т.е. мастната тъкан има значително участие в 

състава на телесната маса. По отношение на мезоморфния компонент се 

характеризират като лица с много добре развита костна и мускулна система. 

Ектоморфният компонент не отличава хандбалистките като лица с удължени 

пропорции, което не е и специфично за практикуващите този спорт. 
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ABSTRACT: Optimization can be seen as increasing labor productivity by introducing 

new means of production, new materials, new technologies, increasing the speed of work and 

more. Optimization is to give a process optimal properties, choosing the best of all possible 

options for its development. In order to understand the need to optimize the practical training, 

its technology should be presented. Through the technological presentation you can see all the 

points where it can be optimized. 
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Оптимизацията може да се разглежда като повишаване 

производителността на труда чрез въвеждане на нови средства за производство, 

нови материали, нови технологии, увеличаване на скоростта на работа и др. 

Оптимизирането е да се придаде на някакъв процес оптимални свойства, 

избирайки най-добрите от всички възможни варианти за неговото развитие [1]. 

За да се разбере необходимостта от оптимизиране на практическата 

подготовка, следва да се представи нейната технология. Чрез технологичното 

представяне могат да се видят всички пунктове, в които тя може да се 

оптимизира. 

Преди всичко практическата подготовка следва да се постави в рамките на 

студентството като етап на професионално съзряване. 

Това формиране често се идентифицира с понятието  „културен 

манталитет“ и е свързано с образователния процес, който по същество е 

инкултурация на личността. Същността на този процес се изгражда върху 

взаимно пресичане на две линии на развитие. Първата е свързана с 

професионалната насоченост на образование и тя се свързва най-вече с 

практически аспект. Втората е ориентирана върху собствения общочовешки 

статус на личността на студента. Хармоничното съотношение на тези две 

сюжетни линии е голяма рядкост. На практика първото (професионализма) често 

значително преобладава над второто (хуманизма). 

Студентството е най-вече възраст на професионалното установяване 

или по-точно – на началната професионална социализация. В този контекст 

професионалното развитие може да бъде разгледано като закономерно 

изменение на индивида, на личността в хода на професионалната подготовка, 
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като всеки процес на развитие, който се характеризира с количествени и 

качествени структурни преобразувания, обезпечаващи нормалното 

функциониране на човека  като субект на труда. 

Практиката се характеризира със следните черти: 

Целенасоченост и резултативност – при това развитието на практиката 

като социален феномен се определя от социален и индивидуално-личностен  

план. Целите и желаните резултати са свързани с нивото на развитие и 

осъзнаване в обществото, развитостта на социалната практика като институт, 

нейната собствена инфраструктура и взаимовръзки с други социални институти 

в социума. 

Практически характер и теоретическа осмисленост – подходите и 

технологиите на практиката се формират на границата с теорията. Нейният в 

голяма степен свойствен емпиризъм дава възможност за преориентация и 

теоретическото осмисляне на тенденциите и закономерностите на собственото 

и функциониране. 

Сложност и полиморфност. Професионалната практика включва в себе 

си сътрудничество на специалисти от различни професионални групи и 

нейната реализация е свързана с процесите на изучаване на 

преобразуванията на различни по обем фрагменти от социалната реалност и 

различни социални субекти. 

Процесен характер. Ключов момент на професионалната практика е 

процесът на взаимодействие между социалния работник и потребителя, като 

процес на взаимодействие на човека с човек: многоаспектност и 

многоетапност се съчетават с различните нива на тази практика. 

Диалогичност и събитийност – професионалната практика представлява 

процес, който може да бъде охарактеризиран като среща на социални субекти 

от различен тип и ранг, свързани със съхранението, възстановяването и 

развитието на социалността. Тази среща се явява събитие, жизнено за всеки 

от субектите, променяйки формата на тяхното взаимодействие. Диалогът 

между студент практикант и потребител има различни значения – от 

социетално до конкретно практическо и произтича от необходимата помощ за 

нуждаещия се индивид. Изменя норми и ценности, на които се опира помощта 

и самата ситуация на това взаимодействие, смисъла на тази ситуация. 

Професионалната  практика  на  студентите  се  опира  на  общите 

принципи на социалната работа. 

Принцип на антропологическа ориентация на социалната работа – 

социалната работа въплъщава в себе си потребности и ценности за човека, като 

му служи. Социалната работа е насочена към развитие на човека и 

същевременно към развитие на обществото. 

Принцип за развитие на социалната работа. Социалната работа се развива 

заедно с развитието на обществото и човека: това е във връзка с осъзнаването от 

човека и обществото на своите социални потребности и ценности, като с това се 

формира неговото битие и се формират отделни фрагменти на социалните 

дейности. 

Принцип на полипарадигмалност на социалната работа. В различни 

историко-културни общности социалната работа се реализира в рамките на 

няколко водещи парадигми. В съвременните общества социалната работа се 
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реализира преимуществено в рамките на разбиращата парадигма на социалните 

дейности, като насрещен процес в хода на който се срещат и 

взаимодействат индивидуалните и обществените потребности и интереси. 

Принцип за многото нива на социалната работа. Социалната работа 

протича на много нива: осъществява се на социетално и конкретно практическо 

нива. На всяко от тези нива социалната работа протича като процес на 

диалогическо взаимодействие на човека с обществото и неговите институти. 

Принцип на периодичност и непрекъснатост на социалната работа. 

Социалната работа представлява стадиален и непрекъснат процес, свързан с 

удовлетворяването и развитието на социалните потребности на човека и 

обществото на основание реализацията и преразглеждането на ценностни 

основания на тяхното съвместно битие.  

Принцип за множествените форми на социалната работа. Социалната 

работа се осъществява чрез множество форми и технологии, позволяващи 

да се отчита многообразието на конкретните историко- културни общества и 

човешки индивидуалности. 

Принцип на взаимодействие между субектите и обектите на 

социалната работа. Такова взаимодействие се появява по повод 

формирането, развитието и установяването на социалността на обекта на 

социална работа и обществото като цяло. Развитието на практиката на 

социалната работа представлява диалогическо взаимодействие на субектите във 

връзка с удовлетворяване и развитие на техните социални потребности и 

ценности, в т.ч. и потребността на един от друг, и потребност от 

автономност, развитие и осъзнаване на тяхното общо битие. 

Принцип на взаимодействието на обществото и на човека един от 

друг в процеса на социална работа. Развитието на човека и обществото, тяхното 

взаимно влияние и взаимодействие, в т.ч. и в процеса на социалната работа, 

непрекъснато става все по-разностранно и все по- дълбоко. 

Принцип на съхранение на човека в социалната работа. При различните 

форми и мащаби на взаимодействие на човека с института на социалната 

работа, той се съхранява, отстоява и развива себе си като тоталност, като субект. 

Принцип на нелинейност в развитието на социалната работа. В световната 

история няма процес на единствено насочено развитие на човека и обществените 

институти; този процес включва в себе си отстъпление, многообразни форми, 

съпровожда се не само от достижения, но и от загуби. В съвременния свят 

успешното развитие на социалната  работа  е  свързано  с  различни  събитийни  

ценности като основания на социеталното взаимодействие между хората в рамките 

на социалната работа. 

Принцип на вътрешна конгруентност (съответствие) на социалната 

работа. Социалната работа е успешна и ефективна при условие на съответствие 

на нейните ценностни основания и технологии на взаимодействие. 

Принцип на външна конгруентност (съответствие) на социалната 

работа. Социалната работа е успешна и ефективна при условие на съответствие 

на нейните ценностни основания и норми с нормите и ценностите на 

обществото. 

Развитието на професионалиста в петте му измерения също може да бъде 

оптимизирано [2]: 



981 

 

Допрофесионализъм. Човек осъществява някаква работа и видове труд, 

още не притежавайки качества, свойствени за професионалиста; не е овладял 

нормите и правилата на професията, не е достигнал в своя труд високи и 

творчески резултати. 

Професионализъм. Индивидът последователно е овладял качества на 

професионалиста, формирайки навици за професионална дейност. Във връзка с 

развитието на мотивационната сфера, целеполагащият човек все повече 

съзнателно повишава своето професионално майсторство, осъзнавайки при това 

себе си в тази професия и развивайки себе си със средствата на професията. 

Суперпрофесионализъм. Това ниво се характеризира с професионална 

дейност, при високи достижения и творчески успехи. Главната особеност на 

това ниво е творческото обогатяване със свой личен принос. Именно това ниво 

на професионализма на отделния човек, най- вече съществено влияе на прогреса 

на обществото. 

Следпрофесионализъм. На това ниво съветника може да бъде ментор, 

наставник, експерт в своята сфера. Това ниво помага на човека да придобие 

нови качества на професионализма, състоящо се в помощ и духовно 

обогатяване на други хора. 

Непрофесионализъм (псевдопрофесионализъм). Това ниво се 

характеризира с липса на необходими знания и умения в своята сфера. На това 

ниво човек осъществява трудова дейност при която се наблюдава 

деформация в прилагането на неговия професионализъм, който може да се 

прояви в следните форми: 

- неефективно изпълнение и несъответстващо на нормите на 

професионалната дейност в.т.ч. демонстрирайки с външни изразни средства н 

някаква трудова дейност, която по същество маскира отсъствието на 

професионализъм; 

- „зацикляне“ на целия професионален живот и в същото време на 

цялостното професионално и личностно развитие; 

- демонстриране на неверни, деформирани духовно-нравствени ориентири, 

преследвайки например цели на егоистичното си индивидуално преуспяване в 

ущърб на други хора. 

 Разпространени подходи към студентските практики: 

 Проблемно ориентирани подходи, насочени към развитието на 

емпатията и проницателността при разбирането на другия, развитието на 

познавателната сфера на личността, осмисляне на когнитивния компонент при 

компетентното общуване; 

 Ориентиране на развитието на опита и личностното развитие, обръщане 

към ценностно-смисловите установки, светогледния пласт, осмисляне на 

ценностния слой на компетентност в общуването; 

 Практико-ориентирани подходи, насочени към умения за преобразуване на 

проблемни ситуации, развитие  на професионалните умения, поведенчески 

компоненти на компетентното общуване. 

Всеки от тези подходи има съответстващи теоретически и методически 

слоеве, предписващи избор: 

- Един или друг модел за педагогическо общуване (теоретичен слой); 

- Едни или други  методически  средства  за  организация  на  такова 
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общуване (методически слой). 

Плодотворността на обучението по практика в социалните служби за 

овладяване на професията зависи от осигуряването на редица важни условия: 

На първо място е необходимо студентите да имат възможност, макар и 

под ръководство пълноценно да изпълняват задания, включващи фази на 

планиране, въздействие, оценки и следствия. Ако те само наблюдават работата 

на другите без да получат възможности да действат самостоятелно, то 

обучението няма да бъде пълноценно. В обучението по социална работа има 

място и наблюдението, и подражанието, но това е съвсем недостатъчно – 

нужна е реална практика. 

На второ място на всеки обучаем е необходим педагог – наставник. 

Обикновено всеки наставник има един подопечен и така между педагога и 

учащия се установяват близки отношения: наставникът внимателно следи 

за това от какво има необходимост неговият подопечен студент и му оказва 

необходимата помощ [3]. 

Ако се анализира наличният опит за практика по социална работа, са 

налице три термина, които се отнасят за ръководителя по практика: 

- педагог-наставник или консултант – човек имащ значителен опит и 

способен да обучава и консултира други хора; 

- координатор – преподавател в учебно заведение (университет, институт, 

колеж), отговорен за връзката с педагозите-наставници; 

- тютор – сътрудник от университета, отговарящ за оказване поддръжка на 

студентите по време на самата практика. 

Педагогът-наставник, както отбелязват М. Бого и Е. Вайда [4], се явява 

централна фигура в процеса на практическата подготовка на бъдещите социални 

работници. От неговата професионална компетентност зависи както успеха на 

практиката като цяло, така и степента на удовлетвореност у студентите. А 

добре поставената практическа подготовка се отличава със следните особености: 

- Педагогът-наставник най-добре изпълнява своите функции в този 

случай, ако разглежда себе си именно в качеството на педагог. По-рано 

много ръководители на практика са смятали за своя задача не толкова 

активното обучение, колкото пасивен контрол върху дейността на студентите. 

Обикновено те виждали своята роля просто в оказване помощ на студентите за 

закрепване по време на практиката на това, което са учили в университета. 

Днес педагогът-наставник се проявява по време на практиката като човек, 

който действително учи студентите; 

- Педагогът-наставник не само учи, но обикновено и организира, координира 

учебната дейност на своите подопечни. При това той не рядко прибягва към 

помощта на други колеги, използва техния опит и способности за обучение на 

студентите. 

На много места освен педагога - наставник има и преподавател методист, 

който изпълнява следните функции: 

- Получава от факултетското ръководство програмата за практиките, 

учебно-методическата документация по практика и се запознава с нея; 

- Оформя документите за практиката в учрежденията, където се провежда 

тя, разпределяйки за тези учреждения група студенти; 
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- Провежда консултации със студентите по всички въпроси за практиката 

(не по-често от един път в седмица); 

- Присъства на открити занятия, консултации, мероприятия, провеждани от 

студентите; 

- Системно проверява и оценява дневниците на студентите по практика; 

- Помага на студентите да подготвят творчески материали в периода на 

практиката и след нея, като той лично участва в такива конференции; 

- Съставя отчет за практика за работата на студентите и го представя на 

факултетското ръководство; 

Отношенията между студентите, педагозите-наставници и 

преподавателите методици следва да бъдат основани на принципа на взаимно 

уважение и доверие. В рамките на задълженията на ръководителя по практики 

влиза и оценката на компетентността на студентите и това усложнява 

характера на техните взаимоотношения – много студенти изпитват тревога от 

това. Приключване на практиката за много студенти е съпроводено с известни 

вълнения. Това разбира се зависи и от жизнения и професионалния опит, които 

те са натрупали в университета. Много често те   се   стремят  да   избират   за   

практика   познати   и   спокойни   места. Необходимо е да се дадат 

възможности студентите да повярват в своите сили. Преподавателят е длъжен 

добре да познава своите студенти, да се запознава с техният живот. Добри 

резултати се постигат тогава, когато е налице позитивен синтез на личния 

опит, знания получени в университета, и живи впечатления от непосредствената 

практика. Студентите са възрастни хора и те сами са в състояние да оценят 

своите потребности и да изберат онези учреждения, където могат да получат 

максимална полза за себе си, едновременно с това принасяйки полза и на тези 

клиенти, с които трябва да работят, поради това е много важно да им се даде 

възможност за свободен избор на място за практика. 

Подготовка на студентите за практика. Тя може да се структурира в 

следните направления: 

- Професионално обучение реализуемо чрез теоретически и практически 

курсове.; 

- Професионално възпитание на личността, което се проявява като 

специално организиран и контролируем процес за приобщаване на студента 

към професионалния труд на специалиста на социална работа и формиране у 

него на професионално значими личностни качества на специалиста.; 

Необходимо е да се решават и други проблеми: 

- Проблеми с целенасочената подготовка за прием на практиканти – 

сътрудниците на териториални центрове е необходимо да изработят у себе си 

контакти на взаимно сътрудничество; 

- Проблеми на обучението и организацията на практиката – семинари, обмен 

на опит, срещи със сътрудниците, работещи в социалната сфера и др. 

По отзиви на студенти практиката им помага за самоутвърждение в 

избора на професия, подпомага разбирането за това, че професията на социалния 

работник – това е работа за истински  ентусиасти и хора с милосърдни и 

благородни сърца. 
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През очите на студентите негативните положения в практиката 

изглеждат така: 

- Теорията и практиката невинаги се съгласуват помежду си. На думи се 

заявява едно, а на практика понякога властва авторитарният подход; 

- Социалните работници нерядко налагат своето мнение, не търпейки 

всякакви възражения; 

- Студентите не се възприемат като равни и това се чувства по времето на 

цялата практика; 

- Преподавателите не могат често да посещават студентите по време на 

практиката, а студентите не успяват винаги да посещават семинарите по 

практика в университета; 

- Има ситуации, при които практикантите се занимават с такива дейности, 

които не влизат непосредствено в кръга на техните длъжностни задължения и 

др. 

 

Положителните моменти според студентите се намират в следното: 

- Студентите чувстват, че им се предоставя известна свобода на действията 

по време не практиката; 

- Студентите работят с ясно изразена мотивация и голям успех; 

- На студентите се отдава да избегнат неприятните чувства, когато ги 

заставят да се занимават с нещо против тяхната воля. 

Планирайки учебния процес по практика, е необходимо да не се 

позволява рязка граница между теорията и практиката, разделяйки на два 

фундаментални полюса теоретичното обучение и практическата работа в 

системата на социална защита. Налице са различни традиционни /лекции и 

семинари/ и нетрадиционни /главно активни/ форми на обучение, способстващи 

най-вече за оптималното научаване по време на практиката. 

Активните форми предполагат практическото отработване на типови 

ситуации в аудиторни условия. Те дават следните възможности: 

- Усвояване на обобщен алгоритми в технологията на социалната работа; 

- Бързо получаване на обратна връзка от преподавателя към студента; 

- Обработка на всички съществени ситуации. 

Към активните форми на обучение се отнасят тренингите, практикумите, 

кръглите маси, деловите игри и др., всяка от тези форми е самостоятелна и не 

може да бъде заменена една с друга. Всяка от тях носи в себе си определено 

смислово натоварване, което способства за развитието на личността като 

професионалист. 

Особено важни за усъвършенстване на практическата подготовка на 

студентите са четири основни идеи: 

Първата идея за практическото обучение е свързана с характера на 

самосъзнанието на възрастния човек. Възрастните пристъпват към изучаване 

на новото, след като имат представа за себе си и своите възможности. 

Техните предположения, възгледи  и убеждения са свързани с неговото 

собствено АЗ. От сравнението със себе си с другите хора и с някои идеали 
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възниква самооценката. Всяка нова учебна ситуация поставя под съмнение 

собствените възможности и застрашава чувството за самоуважение. 

Неувереността в своите възможности еднозначно отрицателно влияе върху 

учебната мотивация. Бъдещите социални работници често пристъпват към 

изпълнение на тази нова роля със смесени чувства. От една страна, те имат 

мнение за себе си като професионалисти, а от друга страна у тях могат да 

възникнат съмнения относно собствените възможности, да започната да се 

опасяват от критики, да се чувстват сковано и неуверено. Затова, когато се 

прави програма за практическата подготовка на студентите, е необходимо се 

създаде такава обстановка, която да отчита тези особености. Затова обучението 

да върви успешно и обстановката да бъде благоприятна, е необходимо да бъде 

създадена обстановка на откритост и свободно изразяване на мнения и 

различни точки на зрение. Ето затова са толкова важни тренингите и 

моделиращите форми на обучение. 

Втората идея е свързана с ролята на опита. Възрастните хора имат 

голям запас от минал опит, който съществено ги облекчава при усвояване на 

нови знания и умения. Индивидуалните учебни стилове могат значително да се 

отличават. Изучаването на практическата дейност на бъдещите студенти говори 

за това, че на тях са им по-близки конкретните, основани на опита учебни 

подходи. Такива подходи се опират на личния опит, чувства и интереси на 

човека, обезпечават тясната връзка с практиката, помагат за решаване на 

реални задачи. Затова следва да се опира на собствения учебен опит на 

бъдещите социални работници, в това число на миналия опит от обучението 

им, по време на теоретичната им подготовка по всички учебни дисциплини от 

учебния им план. Целият този опит влияе върху формирането на установки и 

представи за условията, обезпечаващи ефективността на процеса на обучение. 

Третата идея се отнася за готовността на възрастния човек към 

обучението. Възрастните като правило охотно се обучават на това, което 

отговаря на изискванията им, свързани с техните социални роли. Основният 

мотив на обучение тук се явява това, че новите знания и умения могат да им 

помогнат да изпълняват важни задачи от тяхната текуща действителност. 

Затова практическата подготовка на студентите трябва да бъде организирана 

така, че да обезпечава овладяването на конкретни прийоми за решаване на 

конкретни проблеми, възникващи в работата на студентите.  

Четвъртата идея се отнася до това, как обучението на възрастни има 

непосредствено отношение към проблемите за интеграцията между теория и 

практика. В този смисъл, педагозите – наставници следва да се опират при 

решаването на тази задача на опита на студентите – практиканти. Процесът на 

практиката трябва да започва от сбор на информация относно практическата 

ситуация. Следващата стъпка е рефлексията – оценка на ефективността на 

взаимодействие, отграничаване на индивидуалните ценности, установки и 

предположения, които направляват процеса на преработка на информацията. 

Резултатите от анализа се свързват след това със знания за характера на 

овладяване на професионалната дейност, което не рядко позволява да се види 

целият процес към новото в света. По- нататък протича избор на съответна 

тактика на поведение на специалиста в определената ситуация. 
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Паралелната схема на подготовка позволява да се погледне напред и да 

се обсъжда това, което вече е преминало в процеса на взаимодействие на 

студентите – практиканти с потребителите на услугите и социалната 

действителност. Предварителното обсъждане на всяка фаза на разрешаваната 

задача с колегите помага критически да се анализира изминалият опит в 

съпоставка с текущите такива. Изучавайки литературата и слушайки докладите 

на своите колеги, студентите – практиканти, се запознават с концепциите в 

дадена област и се запознават с различни съществени подходи, оценяват 

възможностите за тяхното прилагане в социална работа. 

Ако висшето училище иска да представи на пазара на труда специалисти, 

готови за практическа работа, то е длъжно те да владеят основните 

положения, свързани със социалната работа, у тях да е налице професионално 

съзнание и готовност за решаване на различни социални казуси. А в най-

голяма пълнота социалната дейност се представя по време на практическото 

обучение на студентите. Практиката е период на активно развитие на 

мотивацията в процеса на овладяване на социалната действителност, откриване 

и преоткриване на собствени личностни смисли, формиране на установки у 

бъдещия социален работник на отделни аспекти от това овладяване. На 

практика протича професионално преустрояване в субективен опит на 

теоретични знания. 

Няма в друго звено на учебния процес на студентите такива богати 

ресурси за това, че да постигнеш общата структура на социалната работа, да 

придобиеш професионално самосъзнание чрез професионална рефлексия,  за  

движение  на  студентската  мисъл  в  пространствата  на „миналото АЗ“ и 

„бъдещото АЗ“. 

Практиката остава в полето на проверката на теоретичните знания, 

натрупани от студентите в университета, тя представлява базис, върху който се 

осъществява дълбоко усвояване на проблеми, имащи място в социалната сфера. 

Тя е полигон, където студентите пробват знанията, придобити по време на 

своята теоретична подготовка. Студентите практиканти се научават най-вече 

какви подходи следва да имат към потребителите на услугите. Това означава, 

че студентите се стремят да узнаят колкото се може повече за потребителите 

и тяхната среда, да изработват важни професионални умения и навици, 

например – комуникативни, инструментални и аналитични. 

Комуникативните умения са способност да се влиза в контакт с 

потребителите на различни социални услуги и да поддържат общуване с тях, 

което от своя страна предполага сформираност на такива професионални 

установки като уважение, лоялност и емпатия. 

Инструменталните умения са свързани с овладяване на писмени и 

устни прийоми и технологии за защита на интересите на потребителите на 

социални услуги. 

Аналитичните умения са способности да може да се отделя главното, да се 

поставя проблема да се формулира хипотеза, да се събере нужната 

информация, да се разработи план за действие, да се реализира той и да се 

оценят неговите резултати. Освен това, практиката дава възможност за 

развитие на професионалното самосъзнание и ясно определяне на собствената 

професионална роля. 
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Програмата за практическото обучение по принцип протича в три 

етапа: 

Подготвителният  етап  на  практиката  предполага  теоретична  и 

практическа подготовка на студентите към определен вид практика. Той се 

осъществява в рамките на лекционни и практически занятия, като тези 

занятия могат да се провеждат непосредствено на терена, където ще се 

осъществява бъдещата практическа подготовка. Целта на лекционните занятия 

е актуализация и активизация на знанията на студентите по теоретически 

дисциплини, с които са свързани заданията по практика. Практическите занятия 

могат да преминат във формата на семинари, тренинги, имитационно-ролеви 

игри, делови игри и др. На семинарите е възможна разработката и 

предварителната защита на индивидуалната програма за практиката, което ще 

доведе до методическото обогатяване на студентите. Проиграването на различни 

ситуации и на различни фрагменти от бъдещата дейност способства за успешна 

практическа дейност, придава увереност в собствените сили, позволява да се 

разгледат различни действия, приложими в социалната практика. 

Подготвителният етап включва в себе си решение на всички организационни 

въпроси: избор на студента за терен на практиката, запознаване със задачите, 

които следва да се реализират, програмата и отчетната документация по 

практика. 

Работният етап на практиката включва запознаване на студентите със 

социалните услуги и институции, в които те ще работят, съставяне от всеки 

студент на индивидуален план за работа. Доколкото студентът е необходимо да 

усвои три професионални роли на практик, ръководител, изследовател , то 

обикновено работният етап включва в себе си и три вида дейности: 

- практическа, ориентирана към усвояване от студентите на професионални 

умения на специалиста по социална работа; 

- изследователска, способстваща за включване на студента в 

научноизследователска работа – писане на доклади, реферати, статии, курсови и 

дипломни работи; 

- управленска, предполагаща формиране на организационно-управленски 

умения. Съчетаването на практическата, управленската и изследователската 

дейност, които студентът е длъжен да усвои, поставя определени изисквания към 

организацията и провеждането на практиката. 

Работният етап може да започне с организационен семинар, който се 

провежда през първия ден на практиката. В неговите рамки, който се провежда 

от ръководителя на практиката, студентите и персоналът на социалната услуга 

се запознават с нейната програма, съгласуват се изискванията към студента, 

режимът на неговата работа, отчетните форми за практиката, решават се други 

необходими въпроси. След обсъждане на организационните моменти студентите 

се запознават с разпределението по обектите на практиката, с представителите 

на администрацията на социалните институции и социалните услуги, където ще 

практикуват. Уточнява се програмата на практиката и нейните срокове. В 

рамките на работния етап студентите изпълняват основните задания на 

практиката, анализират и обсъждат със своите ръководители получените 

резултати, определят свои изследователски изяви в рамките на практиката. 
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В хода на последващия етап студентът в течение на една седмица 

оформя своя отчет за практиката, получава писмен отзив от ръководителя на 

практиката, който внася оценка на практиканта. Всички отчетни материали се 

представят на преподавателя по практика, който ги съхранява определен период 

от време. 

Практиката се завършва с последващ семинар. Неговите срокове се 

обявяват още преди практиката да е завършила. Студентите се подготвят за 

изявления, презентации, изложби, албуми и т.н., които да отразяват хода и 

резултатите от практиката. На семинара се канят преподавателите от катедрата 

и базовите ръководители, които съвместно оценяват постигнатите резултати 

на студентите по време на практиката. В резултат на това студентите получават 

обща картина за своята практическа дейност в различни социални институции и 

социални услуги. 

При избора за местата на студентските практики е важно да се отчитат 

следните принципни моменти: 

При протичане на практиката в продължение на много години в една 

социална институция или една социална услуга възниква ситуация, при която 

студентът става добър професионалист по силата на детайлното изучаване на 

проблемите на институцията или услугата, на потребителите на услугата, с 

които се работи, усвояване на система от взаимоотношения с персонала, 

планомерно участие във всички видове дейности, които се реализират там. 

Несъмнено това е мощен стимул за това студентът да си намери работа в тези 

институции и услуги – така той на практика определя за себе си бъдещо работно 

място и след завършването на висшето училище може веднага да пристъпи към 

професионална дейност, без да губи време за адаптация към социалната 

институция или социалната услуга, към условията на работа, към персонала. 

Но от друга страна, планирайки практиката на студента на едно място, 

нейните организатори съществено снижават възможността студентът да получи 

представа за други сфери на професионалната дейност на социалните 

работници. В този случай студентът може да се окаже неконкурентноспособен 

на пазара на труда, ако по някакви причини възникват разногласия със 

социалните учреждения, където той е бил на практика; 

Втората позиция е противоположна на първата. Преподавателите по 

практика се стремят да покажат повече социални институции, за да може 

студентът съзнателно да направи избор за бъдещата си реализация. Понякога 

студентът, даже в рамките на опознавателна практика може да опознае опита 

на не повече от 3–5 социални институции. Това, от една страна, е 

привлекателно за него, тъй като способства за  осъзнаването  от  студента  

важността  на  професията  и спецификите на всеки тип учреждение, 

запознанство с различни категории клиенти и техните проблеми. Но в 

същото време възниква сложност, свързана с процеса на адаптация на 

студента към персонала на всяка социална институция, включително и с 

това, да не се предизвикат за краткото време конфликтни взаимоотношения. 

Посоченото може да извика проблеми, тъй като у студентите все още се 

формират комуникативни умения и навици, а персоналът все още не е свикнал 

с тях. Понякога у персонала възниква раздразнение спрямо студентите, а това 

води до загуба на интерес у студентите към практиката. 
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Затова най-рационална е такава организация на практиката, която има 

непрекъснат характер, т.е. по време на обучението си студентите се 

запознават с различни типове социални институции и социални услуги, с 

категориите потребители на услугите, което води до по-голяма тяхна 

професионализация и готовност да бъдат адекватни на пазара на труда. 
  

 

Литература:  

1. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949–1992. 

2. Маркова, А. К., Технология и ефективность социального управления, 

Москва,995... 

3. Doel, M., Shardlow, S., Social Work Practice. Exercises and Activities for Training 

and Developing Social Workers. Alders-hot, 1997. 

4. Bogo,M., Vayda, E., The Practice of Field Instruction in Social Work, Iowa, 1995. 

 

 

 

Христина Коларова-Василева, преподавател, доктор, 

катедра „Социална работа“ 

Педагогически факултет,  

ШУ „Епископ Константин Преславски“  

h.vasileva@shu.bg 



990 

 

ХАРАКТЕРНИ ПОВЕДЕНЧЕСКИ СТЕРЕОТИПИ ВЪВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА РОДИТЕЛ-ДЕТЕ ПРИ РОДИТЕЛИ НА 

ДЕЦА С ОПОЗИЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ 

 

Христина Хр. Григорова 

 

TYPICAL BEHAVIORAL STEROTYPES IN PARENT-CHILD 

RELATIONSHIPS FOR PARENTS OF CHILDREN WITH 

OPPOSITIONAL BEHAVIOR 

 

Hristina Hr. Grigorova 

 
 

ABSTRACT: In the current report some general conclusions on the researches of many 

authoritative scholars, related to children's oppositional behavior and the parent-child 

relationship, with an emphasis on parents' characteristic behavioral stereotypes in these 

relationships will be presented. The aim is with the help of pedagogues the information to reach 

out more parents and to help them realize and correct their inefficient behavioral stereotypes in 

interactions with children. 

KEYWORDS: oppositional behavior, challenging behavior, parent-child interactions, 

parent-child relationship, typical behavioral stereotypes  

 

 

„Педагогиката трябва да стане наука за всички” казва В.А.Сухомлински, 

чиято първа беседа в книгата „Родителска педагогика” започва с кратък разказ за 

една майка, започнала живота си с блестящ старт, но споделяща последвалите 

родителски несполуки. В крайна сметка, на неговият въпрос:- „Каква е вашата 

обида?”, тя отговаря - „Не ни научиха да живеем.”. Ситуацията, Сухомлински 

обобщава с думите- „Строим сграда без фундамент” (Сухомлинский, В.А., 

1978.), т.е. не можем да учим децата на нещо, което самите ние не владеем. Той 

посвещава достойна част от времето си на педагогика за родители. Това се 

случва през 70те години на миналия век! Може да се каже, че към днешна дата 

актуалността на проблема е нарастнала значително. Родителите, тези които са 

първият и основен фактор във формирането личността на децата, тяхното 

възпитание и социализация, все по-често поемат тази функция от позицията на 

хора, които сами не знаят как да живеят осъзнато и пълноценно. Резултатът е 

непоследователно, хаотично, безконтролно, понякога плахо родителство, а в не 

редки случаи - сурови дисциплинарни методи, комбинирани с висока степен на 

враждебни чувства. Множество изследвания доказват, че всички тези форми на 

неуспешно родителство са основен фактор за неподчинението, 

предизвикателното поведение, социалната агресия при децата и юношите. 

(Harvey & Metcalf, 2012; Cunningham & Boyle, 2002; Farrington, 1995; Goldstein et 

al., 2007; Loeber et al., 2009; Pardini et al., 2008; Patterson, 1982; Patterson et al., 

1992; Pfiffner, McBurnett, Rathouz, & Judice, 2005). 

В тази връзка, в настоящия доклад обобщено ще бъдат изложени 

заключения от изследванията на множество авторитетни учени, свързани с 
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опозиционното поведение при децата и съпътстващите го взаимоотношения 

родител-дете, с акцент върху характерните поведенчески стереотипи на 

родителите при тези взаимоотношения. Целта е, с помощта на педагозите 

тази информация да достигне до повече родители и да спомогне за 

осъзнаване и коригиране на неефективните поведенченчески стереотипи на 

родителите при интеракциите с децата. 

Работата, свързана с овладяване на неприемливото поведение при деца и 

юноши, при всички случаи е свързана с работата върху собствената житейска 

компетентност и адекватност на родители и учители. В този контекст, 

информацията, която следва да бъде изложена е обект на интересите не само на 

психологическата, а и на педагогическата наука. Педагозите, най-вече в лицето 

на социалните педагози и педагогическите съветници, биха имали широко поле 

за изява и ползотворна работа, ако вложат усилия в дългосрочна и системна 

подкрепа на родителите в нелеката задача, каквато е възпитанието и 

формирането личността на едно дете. 

Отношенията между дете и родител в семейства, чиито деца демонстрират 

опозиционно поведение са обект на солидно количество изследвания и подробна 

информация за тях може да бъде открита в текстовете на Патерсън (Patterson, 

1982; Patterson et al., 1992) и други (McMahon & Forehand, 2005). 

Изследванията на Патерсън и колегия поставят началото на най-

дългодишните и широко възприети теории, засягащи развитието на 

взаимоотношения между родител и дете, наситени с опозиционност и агресия. Те 

придобиват популярност под името Теория на принудата /coercion theory/. 

Теорията на принудата попада в по-широката парадигма на Теорията за 

социалното учене, която стои в основата на всички поведенчески програми, 

ориентирани към обучението на родители. (Scott & Dadds, 2009). Според тази 

теория поведението на дете, което не се подчинява и се държи предизвикателно и 

агресивно е продиктувано от и/или се дължи на семейната среда и най-вече се 

корени в реакцията на членовете на семейството към такова поведение. Подобно 

поведение  се заражда и установява в семейството на детето и поради това може 

да се коригира, намали или да се сведе до нормално поведение с приучаване, или 

като се променят водещите до такова поведение фактори в самото семейство. 

Задълбочените и общовалидни резултати от тези изследвания са от 

особено значение и трябва да се имат предвид при работа с такива семейства. 

В изследванията винаги се тръгва оттам, че природата на отношенията 

между родител и дете е свързана с модели на детско поведение като: 

неподчинение, предизвикателно държание и агресия, зародени в детството и 

продължаващи при порастването на детето и съществуващият риск от младежка 

престъпност и поведенческо разстройство на по-късен етап. Децата с 

опозиционно поведение показват голямо упорство, вербално изразяват явно 

неподчинение, избухват яростно, спорят, а понякога демонстрират и физическа 

агресия във взаимоотношенията си с родителите. От своя страна родителите на 

такива деца отвръщат на предизвикателното им поведение съвсем неадекватно. 

Не ги коригират, а понякога, дори приемат положително поведението им и така 

ги поощряват.  (Harvey & Metcalf, 2012; Dumas & Wahler, 1985; McMahon & 

Forehand, 2005; Patterson, 1982). Така упражняваният слаб контрол, 

неподлежащото на прогнозиране положително приемане на предизвикателното  
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поведение у детето, и дори несъзнателно оказваната му подкрепа може да се 

окажат решаващи за увеличаване и запазване на опозиционното поведение на 

детето и за в бъдеще. 

Когато децата не слушат родителите си и не изпълняват правилата им, 

избухват, агресивни са или пък направо се опълчват на родителите си, със 

сигурност е трудно за родителите да не отговорят на това поведение. Дори при 

положение, че ответната реакция на родителите е предимно отрицателна в своята 

същност и включва ясно изразена неприязън и други отрицателни чувства към 

това детско поведение , родителската реакция може да не прекрати и дори да 

увеличи опозиционното поведение на детето за в бъдеще. (Burke et al., 2008; 

Dumas & Wahler, 1985; Patterson, 1982). 

При други случаи, липсата на строгост от страна на родителя  допринася  

за задълбочаването на опозиционното поведение в процеса на израстване на 

детето, като по-скоро създава усещане у него, че последствия от опозиционното 

му поведение няма да има. (Harvey & Metcalf, 2012). Родителите също така може 

да покажат положително отношение или пък в старанието си да накарат детето 

да не “прави сцени” по магазини, ресторанти и други публични места му правят 

подаръци. Да купиш на едно дете лакомство или играчка, за да не избухва в 

гневни изблици, е повече от очевиден начин от страна на родителя да задържи и 

утвърди опозиционното поведение у детето. 

Обратно, родителите може да не обърнат достатъчно голямо внимание и 

съответно да не затвърдят с действията си просоциалното или приемливо детско 

поведение. Често в случаите когато детето с опозиционно поведение се държи 

добре родителите може да решат да не показват, че са забелязали това или пък не 

го похвалят поради няколко причини. Едната е, че много родители споделят, че 

когато похвалят или ясно покажат, че са забелязали доброто държание на детето 

си с опозиционно поведение, това допринася за някакъв изблик на лошо 

държание от детето. В следствие на това родителите възприемат една позиция на 

“да спи зло под камък” когато видят, че детето се държи приемливо.  

Изследванията не установяват, че има изблици на опозиционно поведение в 

следствие на похвали от страна на родителя, но  такова мнение се застъпва от 

родителите на тези деца. Действително ако детето продължи да се държи добре, 

родителите му може да престанат да се занимават с него и да продължат със 

своите работи и това да накара детето да се държи лошо, за да привлече 

вниманието на родителите си отново.   

Друга причина за родителите да решат да не отреагират положително в 

случаите когато тяхното дете с предизвикателно държание се държи добре е, че 

на родителите не им е приятно да се занимават с детето с опозиционно 

поведение, стараят се да избегнат контакта си с него и гледат да се занимават по-

малко с дете с такъв темперамент.Те развиват чувство на враждебност към 

детето, прекарват значително по-малко време с него, просто защото не е забавно 

да си до него и по тези причини, когато най-накрая то се държи добре, те не го 

хвалят за това. 

Възможно е също, родителите на деца с опозиционно поведение, да 

наблюдават децата си по-рядко и по-рядко да обръщат внимание на 

недопустимто поведение с цел избягване на допълнителни сблъсъци с детето. 

Проблемното поведение се подминава от родителите и така си спестяват 
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неприятните ситуации с трудното дете или пък да навлизат в други, често 

отрицателни, принудителни разправии относно детските провинения. Това може 

да обясни защо често при клинични наблюдения някои родители небрежно и 

разсеяно подминават напълно неприемливо поведение от страна на децата си (и 

то в тяхно присъствие) – детско поведение, което други родители нормално ще 

коригират. (Loeber et al., 2009; Patterson, 1982; Patterson et al., 1992) 

Наблюденията показват, че родителите понякога наказват просоциално или 

приемливо поведение поради обтегнатите и изпълнени с негодувание отношения 

с детето, натрупани през годините. Най-накрая родителите са в състояние да 

отвърнат обидно, като подхвърлят “неискрена похвала”  към детето задето 

накрая е извършило нещо съвсем в реда на нещата, като саркастичното “Време 

ти беше да подредиш стаята си! Защо още вчера не беше оправена?” Поради 

всички тези причини, родителите чисто и просто не подхождат с подходящите, 

последователни, или логични действия, с които да противодействат на детското 

поведение, да го коригират или контролират сполучливо.   

Цялата гама от променливи, пресилени, на моменти плахи или 

снизходителни и често непредсказуеми действия са отличителен белег на 

родители на деца със завишено предизвикателно поведение. Характеризира се с 

наказания и за просоциалното, и антисоциалното детско поведение, също така  

със стихийно и непредсказуемо хвалене  (Dumas & Wahler, 1985). Тези поведения 

се обозначават с термина “безсистемно” родителство. Децата с 

предизвикателно поведение при такива взаимоотношения са осъдени, без 

значение дали поведението им е социално приемливо или не. Dumas и Wahler 

(1985) предполагат, че тази форма на непоследователни действия от страна на 

родителите създава голяма социална непредсказуемост в семействата и особено 

в отношенията между детето и родителя. Подобна среда се усеща и при хората, 

и при животните като неприемлива. Като отговор, реакцията на детето в 

такава ситуация може да е инструмент за намаляване непредсказуемостта 

(увеличава се предсказуемостта)  и ще бъде отрицателно подкрепена със 

съответна реакция, и ще се случва по-често. Ето така, според теорията, децата 

може да се държат предизвикателно или агресивно към собствените си родители, 

като на базата на това, взаимоотношенията между родител и дете стават все по-

предсказуеми. Т.е. децата ще предпочетат негативните взаимоотношения 

пред непредсказуемите. 

Съществуват множество доказателства за ролята на отрицателното 

подкрепление при такива взаимоотношения, според изнесеното в теория на 

принудата на  Патерсън и колегия. (Patterson .1982.; Patterson et al., 1993.; Snyder 

& Patterson, 1995.) Тяхната изследователска група обосновава своите твърдения, 

че и родителите, и децата от семейства с предизвикателни или агресивни деца си 

влияят взаимно отрицателно и засилват агресията и принудата един към друг, 

като така се затвърждават взаимоотношения, наситени с много конфликти и 

враждебност. Значителни изследвания потвърждават тази теза. (Burke et al., 2010; 

Hinshaw & Lee, 2003; Patterson, 1982; Patterson et al., 1993; Snyder & Patterson, 

1995) 

За да се осмисли тази теория, необходимо е да се помни, че 

отрицателното подкрепление не е същото като наказанието – грешка, 

допускана често от по-неопитните по отношение  на поведенческата 
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терминология. Отрицателното подкрепление имаме, когато определено 

поведение служи за намаляване или прекратяване на нежелано или отблъскващо 

взаимоотношение или ситуация. Намаляването на неприятното или 

отблъскващото в една ситуация представлява подкрепление и в резултат на това 

има по-голяма вероятност човек да има същото поведение при следваща подобна 

ситуация или сходна отблъскваща ситуация.  

В тази теория (coercion theory ) отрицателното или отблъскващо поведение 

на единия от членовете на диадата родител-дете служи, за да прекрати 

продължаващото отрицателно поведение на другия член. Използването на 

гневно, враждебно, предизвикателно или агресивно държание от едната страна 

на тази диада трябва да принуди другата страна да намали или прекрати 

наситеното със напрежение взаимоотношение, откъдето произлиза и терминът 

теория на принудата. Тук е важно да се отбележи, че и двете страни ползват 

подобни тактики с принуждение един към друг (въпреки че може и да не е 

непременно осъзнато) и в такъв смисъл и от двете страни има проява на 

отрицателно подкрепление, служеща да утвърди една взаимна верига от 

негативни взаимоотношения. При някои случаи принуждението от страна на 

единия човек успява да  откаже другия от отношение или да го накара да намали 

отблъскващата природа на взаимоотношението.  И все пак при други случаи 

отрицателното поведение на другия успява, и така и двамата участници са 

въвлечени в частична схема на подкрепление.  Подобни схеми са познати с това, 

че генерират някои от най-упоритите форми на поведение, в този случай на 

отрицателно или враждебно държание, и тук се крие обяснението за 

продължаването на конфликтните семейни взаимоотношения. С течение на 

времето всяка от страните в семейството се научава, че се изисква все по-

увеличаващо се ниво на враждебност, агресия или най-общо казано непреклонно 

поведение, за да се накара другата страна да намали или прекрати дадени 

взаимоотношения. Това съвсем логично обяснява защо родители и деца, при 

които са възникнали напрегнати взаимоотношения, с времето засилват 

напрежението помежду си и нивото на гневни избухвания, враждебност, агресия 

или принуда в общ план, се покачва бързо. Освен това като следствие, 

вероятността такива форми на взаимоотношения да се зародят отново силно се 

увеличава. ( Pardini, Fite, & Burke, 2008; Patterson, 1982; Snyder & Patterson, 1995) 

Подобни семейни връзки могат да се илюстрират със следния пример. 

Родител на дете с опозиционно поведение се опитва да го накара да си легне 

докато детето гледа по телевизията любимо предаване. Както при повечето деца, 

нареждане от такова естество кара детето да се заинати, да се държи неприятно и 

да не иска да се подчини.  Детето може да се възпротиви, да не се подчини, или 

да избяга от нареждането, като държанието му стане предизвикателно, 

агресивно, или принудително. Ако родителят спре да настоява, поне временно, за 

спазване на нареждането си, държанието на детето ще е причина то да не си 

легне и му позволява да остане и да си гледа телевизия. Ето как успявайки да не 

се подчини на родителското нареждане, детето засилва своето опозиционно 

поведение в отрицателен план. При последващо родителско нареждане 

вероятността детето да не се подчини силно се е покачила. Колкото повече 

родителя ще настоява да се изпълни нареждането му, толкова по-настоятелно ще 

се противи детето, припомняйки си и основавайки се на предишния път, когато е 
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успяло да избегне изпълнението на нещо, което не му се иска. Както беше 

отбелязано преди, в края на краищата някои родители може да започнат да 

приемат безропотно и примирено принудителното детско поведение. Родителите 

не бива да се съгласяват с всяко желание на детето, за да придобие то 

резистентно поведение, само за някои случаи. Използването на принудата от 

страна на детето може да увеличи предсказуемостта в последващите разменни 

отношения между родител и дете  (без значение колко отрицателни), а при някои 

случаи дори детето да получи награди за това (например бонбони за гневно 

избухване в магазина). 

Родителите могат да придобият агресивно или принудително поведение 

спрямо предизвикателното дете по подобен начин. В този случай пък родителя 

успешно може да се е преборил със ситуация, в която детето хленчи, отказва да 

изпълнява каквото му се каже или избухва в гневни изблици и родителя, за да се 

справи с детето, вика, крещи или дори прибягва до физическа агресия към 

детето.  Родителят също може да е открил, че когато рязко покаже раздразнение 

и е гневен към детето, то по-лесно спира да се противи и се подчинява, особено 

ако първоначално детето се е възпротивило на това, което са му казали. Ето защо 

в последващи ситуации родителя бързо започва да вика, да заплашва, или да има 

друго отрицателно държание към детето предвид предишните пъти, когато с 

викане е накарал опозиционното дете да спре да се опълчва.  Дори и родителя да 

не постига желаното всеки път или повечето пъти, враждебното отношение към 

детето, което отказва да се подчинява, се запазва. Дори настъпващият от време 

на време успех спрямо принудителното поведение, е достатъчен да запази този 

модел на поведение у родителите.   

Погледнато от тази страна, и родителят, и детето в миналото периодично 

но с частичен успех са избягвали от ескалирането на едно непреклонно или 

принудително поведение. И двамата могат да се разглеждат едновременно като 

жертва и като архитект на този принудителен семеен процес (Patterson, 1982).  

Като резултат, всяка страна ще задълбочава тези взаимоотношения. С 

течение на времето всеки се научава, че при ситуация, когато трябва да се 

подчини на нареждане, колкото по-бързо ескалира отрицателното напрежение и 

принудително държание, толкова по-бързо другата страна ще се примири и ще 

спре да настоява за своето. В резултат, месеците минават и наситените на 

напрежение отношения между родител и дете се засилват, чувствата стават все 

по-отрицателни, и може дори да се стигне до физическа агресия.  В дадени 

случаи може да се стигне до физическа агресия от родителя към детето, 

разрушаване на собственост от страна на детето, детето да се нахвърли върху 

родителя, или дори да се стигне до самонараняване от страна на детето. 

Тази гледна точка защитава тезата, че опозиционното поведение на 

детето продължава да се проявява не заради  положително родителско 

отношение или подкрепление, а се проявява заради отрицателното 

отношение на родителя. (Patterson, 1982; Snyder & Brown, 1983). 

Примерът по-горе илюстрира функционирането на принудата при 

взаимоотношения на родител и дете в ранна детска възраст, но схемата, по която 

работи принудата е аналогична и при взаимоотношенията с юноши. Освен това, 

ако родителите се запознаят с тази теория, независимо в кой етап на 

развитието на детето им се случва това (разбира се, по-добре по-рано), те 
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биха могли да преосмислят собствените си реакции и да постигнат по-

адекватно решение. 

Както предполага Патерсън, обучителната програма за родители 

трябва да включи леко и последователно наказание (обикновено за времето 

извън подкреплението), както и да не позволява детето да се изплъзва от 

родителския контрол и да не се подчинява, ако трябва програмата успешно да 

постигне намаляване на детското неподчинение, получено в резултат на процеса 

на отрицателно подкрепление. 

Тук трябва да се поясни, че:  

- Същността на наказанието е в това, човек да изживее емоционално факта, 

че неговото поведение е осъдително; 

- Наказанието трябва да представлява и форма на изискване; 

- Наказанията трябва да разрешават конфликти, а  не да създават нови; 

- Наказанията трябва да са смислени и адаптирани към случая. 

(Шьонфелдер, 2003.) 

Патерсън също е отбелязал (1982), че родителите са склонни, след като са 

преминали курс на обучение, да разчитат предимно на наказания, методи, 

научени по време на програмата, и да не ползват толкова положителното 

подкрепление. Психолозите или социалните педагози, които евентуално биха 

провели подобно обучение, трябва да вземат под внимание тази тенденция и в 

последните сесии да посъветват родителите да не забравят за положителното 

подкрепление. На родителите трябва да се каже, че наказателните мерки губят от 

ефективността си, ако в преобладаващите случаи родителя разчита само на тях, 

за да се справи с детето си. Без наличието на достатъчно положително 

подкрепление като алтернатива, и приемливото поведение да се желае от детето, 

няма как да се постигне желаното държание. 

Патерсън твърди, че родителите на силно агресивните деца са типични 

лоши “мениджъри”, които нито съветват, нито контролират ефективно 

агресивното поведение на своите деца, и които наред с това не успяват да 

подкрепят по съответен начин тяхното просоциално поведение. Според него 

децата на такива родители обикновено не притежават социални умения, освен да 

бъдат агресивни, и като резултат от това, те по правило биват отхвърляни от 

своите връстници и срещат значителни затруднения в училище. (Patterson, 1982.) 

От особено значение за развитието на детето е възпитателният стил на 

родителите. „Децата изживяват педагогическите принципи, според които 

родителите действат съзнателно или несъзнателно, около две десетилетия.” 

(Шьонфелдер, 2003.) 

Това е още един важен момент, който трябва да се подчертае. От 

изключителна важност е родителите да осъществяват всяко едно 

взаимодействие с децата си съзнателно. А това, човек да бъде напълно 

осъзнат във действията си във всеки един момент и особено в по-трудни 

моменти изисква полагане на усилия. Животът в пълно съзнание (осъзнаване) 

изисква практика, опит. Относно осъзнатото общуване - родителят трябва да 

запази самообладание и да покаже на детето, че е господар на положението, 

запазвайки спокойствие, като по този начин осигурява положителен модел на 

подражание. Негова е отговорността да търси начини за хуманна организация на 

общуването, защото той е по-зрялата личност. 
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Друг важен момент е, че психичните качества (характера) на човек са 

обобщения и укрепвания  на връзките, в които детето влиза със средата, с най 

близките си и по-късно и с други хора. Или опитът бива обобщаван в 

поведенчески модели. Поведенчески модели, които стават стереотипи 

(навици). Ние действаме по навик- децата ни действат по навик. 

Три са основните стъпки за работата на педагозите, склонни да се 

ангажират с оказване на помощ на родители със затруднения в 

родителските си функции. 

 Осъзнаване 

 Мотивация 

 Работа за подмяна на трайни неефективни мисловни и поведенчески 

стереотипи с ефективни ! 
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СЪЩНОСТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СИСТЕМА 

 

Чавдар Г. Сотиров 

 

ESSENCE AND CHARACTERISTICS OF THE SOCIO-

PEDAGOGICAL SYSTEM 

 

Chavdar G. Sotirov 
 

 
ABSTRACT: Systems science is interdisciplinary and studies the structure of complex 

systems in nature, society and science. It covers the fields of formal sciences (such as complex 

systems), cybernetics, dynamical systems theory, systems theory, synergetics, and allows the 

creation of frameworks for describing and analyzing groups of objects that work together and 

produce results. A system is any set of parts that has its own structure (specific arrangement) 

and system property. A system property is that the parts of a set represent a separate whole, 

which has different properties and different characteristics from those of its elements, taken 

separately. 

 

KEYWORDS: socio-pedagogical system 

 
Увод 

Науката за системите е интердисциплинарна и изучава устройството на 

комплексните системи в природата, обществото и науката. Тя покрива полетата 

от формалните науки (като комплексни системи), кибернетиката, теорията на 

динамичните системи, системната теория, синергетиката и позволява 

създаването на рамки за описание и анализ на групи от обекти, които работят 

заедно и произвеждат резултат. Намира приложения в областта на природните и 

социалните науки, инженерната наука, теорията на управлението, изследването 

на операциите, теорията на социалните системи, системната биология, 

динамиката на системите, екологията на системите, инженеринга на системите и 

психологията на системите. 

Първият исторически опит за изграждане на обща теория на системите е на 

А. Богданов, под названието „Всеобща организационна наука“ (Богданов, 1927). 

Общопризнат и приет от изследователите вариант на обща теория на системите е 

този на Л. Берталанфи, който става популярен през 50-те и 60-те години на XX 

век и предизвиква масов интерес и дейности в областта на общосистемните 

изследвания. 

Система е всеки сбор от части, който има собствена структура 

(специфична подредба) и системно свойство. Системно свойство е частите на 

едно множество да представляват едно отделно цяло, което има различни 

свойства и различни характеристики от тези на елементите му, взети поотделно. 

В областта на „науката за системите” според Д. Митрев „..влизат всички 

типове отношения, съществени за отделните класове системи или в редки случаи 

съществени за всички системи“. 
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Тази класификация определя начина за разделяне на областта на 

изследванията в науката за системите на подобласти. Това се осъществява по 

същия начин, който е валиден и за традиционната наука – разграничени са 

научни области и научни направления. 

Характерно за всяка система е протичането на даден процес в нея. 

Аналогично в социално-педагогическата система трябва да визираме 

спецификата на социално-педагогическия процес, който интегрира и разширява 

границите на педагогическата и социалната дейност, както и тяхното 

взаимодействие, в резултат на което, според Д. Цветков, процесът на усвояване 

на опита има свои характерни черти в смисъл на „последователност от социално-

педагогически взаимодействия или социално-педагогически действия“ (Цветков, 

1988: 35). 

Тези особености ни дават основание да определим социално-

педагогическата система като система с интегрални педагогически и социални 

цели, система с единство на педагогически и социални принципи, методи, форми 

и средства.  

Изложение 

Теоретична основа и практически аспекти на социалните системи 

В теорията на системите измерението, най-общо, се определя като 

параметър на обект – реален или идеален. Доколкото обаче самият обект 

съществува в пространството и времето, да определяме измерението като 

параметър на обект е теоретична тавтология. За измерението се говори и като 

степен на свобода, но това също имплицитно предполага пространство и време, в 

които тази свобода се разгръща, т. е., отново стигаме до теоретичната 

тавтология. 

В науката е прието, че социалната система е обективна действителност, 

която съществува с появата на човешкия индивид, макар и примитивна. Разбира 

се, с развитието на човека и обществото, в продължение на хилядолетия, 

еволюира и самата система. Ч. Милков отбелязва, че човешката еволюция е 

свързана с „…адаптирането към новата околна среда – жива и нежива“ (2013: 

26).  

Философското определение за „социална система“ е „…сложно 

организирано подредено цяло, което включва отделни индивиди и социални 

общности, обединени от разнообразни връзки и взаимодействия, специфично 

социални по своята природа“ (Философский Энциклопедический словарь, 1983: 

610–612). Осмислянето и разглеждането на това понятие разкрива, че всяка една 

социална система определя действията на елементите (групи или индивиди) в 

нея.  

В последно време широко приложение намира и друго понятие. То се 

използва като синоним на социална система, общество, общност или социална 

среда – социум. Под това понятие трябва да разбираме „обкръжение, в което се 

формира човек“ (Крившенко, 2005).  

Един от видните теоретици и водещ изследовател в направлението на 

социалните системи е Т. Парсънс (1902 г.-1979 г.). Той, съвместно с Р. Мертън, 

Л. Берталанфи и А. Рапопорт, обосновават структурния функционализъм. 

Отбелязваме тези детайли, защото от концепциите за структурния 

функционализъм се отива към школата за социалните системи. Т. Парсънс в 
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съгласие със Х. Спенсер и Е. Дюркхейм, чрез привеждането на нови факти и 

аргументи, обогатява идеята за общественото развитие. Негово основно 

произведение е „Социални системи“. По-късно, в сътрудничество с Р. Бейлс и 

Ед. Шилс издава „Работни статии по теория на действието“, а съвместно с Н. 

Смелсер – „Икономика и общество“. 

Според Т. Парсънс социалната система е комплексна, към която се 

отнасят: индивидът, формалната структура, неформалната структура, ситуациите 

и ролите и физическото обкръжение. 

Човешкото действие е саморегулираща се система. Спецификата на тази 

система е в това, че в отличие от физическото и биологическото действие в нея 

има символика, т.е. в нея са включени такива символични механизми като език, 

ценности, култура, нравствени качества  и др. На второ място е нормативността, 

т.е. съществува зависимост на индивидуалните действия от общоприетите и 

функциониращи в обществото ценности и норми и накрая – в известна 

ирационалност и независимост от околната среда. 

Централно методологическо положение има теорията за връзката или 

свързващите процеси. Такива са: комуникациите, равновесието и вземането на 

решение. 

Комуникацията е средството, посредством което се предизвиква действие в 

различните части на системата, а така също тя е и средство за контрол и 

координация. Системата на комуникациите образува строежа, конфигурацията 

на организацията. Равновесието е свързващ процес и механизъм за 

стабилизиране на организационното цяло и адаптирането му към изменящите се 

условия. Вземането на решение е изключително важно средство за регулиране и 

стратегическо ръководство. 

Необходимо е да отбележим, че главният интегриращ фактор на 

организацията в една система, е целта.  

Според Т. Парсънс  социалните системи се разполагат на четири равнища: 

- Първично или техническо, където елементите непосредствено 

взаимодействат един с друг. 

- Управленческо, регулиращо този процес на обмяна, който се извършва на 

първо равнище. 

- Институционално (например Съвет на директорите, Борд, Управителен 

съвет и др.), където се решават въпроси от общ характер. 

- Регулиране на скритите напрежения на системата. 

Основен структурен принцип е функционалната диференциация. Самата 

социална организация Т. Парсънс определя като инструментален институт, като 

социална система, организирана за постигане на определени цели. 

Теорията за социалнaта система остава актуална и в по-ново време. Л. 

Станоев счита, че социалните системи осигуряват определени условия, които 

гарантират пълноценното съществуване на обществото. В зависимост от своите 

функции всяка от тях е предназначена за определена група от обществото и 

удовлетворява нейните потребности. Според автора (1986, 1995) в социалната 

система могат да бъдат откроени няколко типа (фиг. №1) със своите подсистеми: 

- икономически (производствени, търговски, финансови и др.); 

- политически (държавни, граждански, партийни и др.); 

- правови (законодателни, съдебни и др.); 
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- педагогически (развиващи, възпитателни, общообразователни, 

професионални, превантивни и др.); 

- културни (в сферата на литературата, различни изкуства, средства за 

масова комуникация, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 

др.); 

- научни – природо-математически, социални, хуманитарни, обществени и 

др. 

Тези подсистеми имат свои специфични системни качества и 

характеристики, които от своя страна предопределят и общото системно 

качество на дадената социална система.  

Същност и функции на педагогическата система 

В своето развитие през хилядолетията педагогическата наука винаги е 

изследвала, обосновавала  и развивала идеите за същността и съдържанието на 

общите въпроси и характеристики на педагогическата действителност. 

Специално внимание се отделя на изясняването на  тезауруса (понятийния 

апарат), който се използва в методологията на научно-педагогическите 

изследвания, при изграждане основите на науката „Педагогика” и при функциите 

на  педагогическата реалност. 

В многовековното си съществуване педагогиката винаги е „в крак” със 

социалните промени, заслужено  намира място в системата на социалните науки  

и поддържа изключително тесни връзки с философията. Педагогическата наука е 

теоретично и практическо  отражение на педагогическата действителност. Тя  

търси  и  осигурява  на семейната, училищната и университетската практика 

системи и подсистеми, форми, идеи, принципи и методи, чрез които успешно се 

реализират целите и задачите на обучението, образованието и възпитанието на 

децата и възрастните. По този начин се създават условия прогресът на 

човечеството да е един непрекъснат, продължителен и възходящ процес, с 

участието на всяко следващо поколение  развити в нравствено, естетическо и 

интелектуално отношение личности, възпитани и образовани, притежаващи 

способности за иновационна творческа дейност и нестандартно, евристично 

откривателско  мислене. 

Същността на педагогическата система трябва да се разглежда в контекста 

на педагогическата реалност и съдържанието на педагогическата дейност. 

Открояването на мястото на тази система е целесъобразно да се разглежда в 

рамките на макросоциалната система, тъй като тя е най-широкообхватното 

явление в нашето общество. В тази връзка А. Леонтиев (1978) констатира, че 

„…дейността на човешкия индивид представлява система, включена в системата 

на отношенията в обществото“. 

В общата теория на педагогиката и в специализираната литература се 

срещат разнородни определения за понятието „педагогическа система“. 

Историята на педагогиката като дейност, пише В. Безпалко, е история на 

развиване, усъвършенстване на педагогическите системи, както и на системите 

за управление на педагогическия процес. Според него всички системи, в които 

протича „педагогически процес“, са педагогически системи. Тези системи 

притежават елементи – обекти и тяхното взаимодействие, които се определят 

като структура и функции. Авторът достига до заключението, че системно-

структурният подход в педагогиката означава, че тя „…като приложна наука 



1003 

 

изучава педагогическите системи, тяхното възникване, съществуване и гибел 

като естественоисторически процес“ (Безпалко, 1982). Трябва да отбележим, че в 

своята теория  В. Безпалко не разграничава педагогическата и образователната 

система. Той разглежда целите на възпитанието, обучаеми, педагози, 

съдържанието на образованието, техническите средства, организационните 

форми, дидактическите процеси и начини на осъществяване на педагогическия 

процес като компоненти на педагогическата система. 

Според Н. Кузмина педагогическата система е „…множество от 

взаимосвързани структурни и функционални компоненти, подчинени  на целта 

на възпитанието, образованието и обучението на младите поколения и 

възрастните хора“. За такива компоненти авторката посочва: целите, педагози, 

учащи се, средства за педагогическа комуникация, учебна информация (Кузмина, 

1980: 10).  

Характерно за определенията на двамата автори В. Безпалко и Н. Кузмина 

е това, че отъждествяват и смесват педагогическата и образователната система, 

въпреки прякото и косвеното им взаимодействие. 

Спецификата на педагогическата система, по думите на Д. Цветков, е 

представена като „система за ръководство и управление на педагогическата 

дейност, педагогическите взаимодействия и педагогическия процес, без да е 

тъждествена на тях“ (Цветков, 1988: 37). 

Схващанията на Н. Кузмина, както и на В. Безпалко, М. Белова (1986), Сп. 

Караиванова, Ал. Левин, (1975), Л. Попов, Л. Станоев, приемат за основа 

дефиницията на М. Каган, че „педагогическата система е социално явление, 

цялост от определени елементи, проявление на човешката дейност“ (Каган, 

1974). Л. Станоев анализира „опорните точки“ в това определение за 

педагогическата система по следния начин:  

- социално явление, което възпитава и се развива с възникването и 

развитието на човешкото общество; 

- цялост от определени елементи, които както всяка друга структура 

социална система я прави много динамична; 

- проявление на човешката дейност и независимо каква е тя, 

(преобразователна, познавателна, ценностно-ориентировъчна и др.) създава 

предпоставки за определени промени у личността на човека; 

- предназначена да включва личности, групи, общности и др. в 

педагогически процеси, които предизвикват у тях определени промени на 

личностните и общностните характеристики; 

- съответства на потребностите на личността и на общността, което 

допринася за хармонизиране на социалните явления. 

Посочените акценти предопределят системното свойство (или „качество“ 

според Л. Станоев (1995г.) на педагогическата система, което е осигуряването на 

взаимодействие на личността и на общността със заобикалящата действителност, 

за целенасоченото придобиване на личностни характеристики, които да бъдат 

адекватни на личните и обществените потребности, т. е.,  в „съзвучие“. 

Ч. Куписевич отбелязва, че „под педагогическа система ние ще разбираме 

съвкупността от организационни принципи, а също така съдържанието, методите 

и средствата на обучение, които образуват единна вътрешно цялостна структура 

и която се подчинява на постигането на целите на обучението, приети в 
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обществото“ (1986: 42). Авторът диференцира наличието на общопедагогически, 

образователно-дидактически и възпитателни системи, които, според него се 

явяват подсистеми на глобалната педагогическа система и изпълняват различни 

функции, преследват специфични задачи и използват своеобразни  и специфични 

методи и принципи. 

Несъмнено, всички теоретични възгледи на посочените автори относно 

педагогическата система са продиктувани от спецификата на предмета и обекта 

на педагогиката като наука. Проблемът за предмета и обекта на педагогиката се 

разглежда подробно от Л. Попов (1997, 1998, 2006, 2010), който посочва пет 

основни становища/подходи: 

- антропологически; 

- социално-педагогически; 

- общонаучен; 

- философско-методологически; 

- чуждонаучен (2006: 288–294). 

Според друг автор Ал. Маджаров, предмет на педагогиката е „ефективното 

управление и функциониране на педагогическите системи“ (Маджаров, 1974, 

1989). 

За предмет на педагогиката Д. Цветков посочва „…свойствата и 

закономерностите на преднамереното образование в контекста на психо-

физиологическото развитие и социализацията на личността, на педагогическата 

дейност, взаимодействието (комуникацията) и процеса на предаване и усвояване 

на социалния опит, на педагогическите цели и средства (педагогическите 

системи) и на училищните институции“ (Цветков, 1994). 

Според Л. Милков (1997, 1993, 2004) предметът на педагогиката е 

„..свързан с целенасоченото формиране, развитие и социализиране на 

личността..“, като уточнява неговата същност за изграждането на ценностно-

светогледни позиции, нравствени, професионални и граждански качества. 

Според Л. Попов (2006: 284–288) „гносеологическите понятия „обект“ и 

„предмет“ се отнасят до въпроса какво изучава, отразява, изследва даден субект 

или наука“. Според него „предметът е отделна страна, част от обекта. В този 

смисъл като понятие „предмет“ е по-тясно от понятието „обект“. Предметът е 

аспект, от който се разглежда обектът. 

От тези определения за предмета на педагогиката изпъква най-вече 

социологизаторският подход на авторите към процеса, който протича в 

педагогическата система. Въз основа на това можем да приемем, че обект на 

педагогиката са различните социални явления, факти, сред които основно място 

заемат образованието, възпитанието и обучението като съставна част на 

педагогическата действителност. 

Както всяка една система, така и педагогическата система се характеризира 

със своя специфична структура, елементи, функции и свойства. Особеното при 

нея е открояването на няколко групи елементи, които корелират помежду си. 

Класификацията на педагогическите системи е твърде разнородна. В 

зависимост от системните им качества и показатели могат да се разграничат 

следните видове: 

- по йерархичен признак: първични, съставни, основни, регионални, 

национални; 
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- по възрастов признак: предучилищни, началноучилищни, училищни, 

университетски и др.; 

- за възпитание: според възрастта, институцията, използваните 

възпитателни методи и др.; 

- за обучение: по учебни предмети и видове учебни заведения; специални 

училища (за деца с хронични заболявания, със сензорни увреждания, с 

интелектуална изостаналост, с множествени увреждания), според институцията и 

др.; 

- за превъзпитание: превантивни, в зависимост от институцията, специални 

училища (възпитателни училища-интернати (ВУИ), социално-педагогически 

интернати (СПИ)), места за лишаване от свобода и др. 

Представените елементи могат да бъдат намерени във всяка една социална 

система, където представляват педагогически характеристики на съответната 

дейност (Станоев, 1995). Според автора във всяка социална система има 

различни видове подсистеми, една от които е педагогическата подсистема. 

Ив. Стаменов и Л. Милков (1993) обосновават принципната идея да се 

търси „водещата педагогическа триада“, която да изразява същността на 

педагогическия обект. Авторите възприемат тезата, че триадите са важна форма 

за описание на системите, чрез които са анализират изследваните обекти. 

Триадата (от гръцкото „триадос“ – троичен, тройствен), според тях,  дава 

възможност да се обхване цялото чрез „обособяване  в него на три опорни точки, 

на три елементи, които имат ключово значение в структурата на цялото“ (1993). 

Като най-обща цел на педагогическата система можем да определим 

изграждането на цялостен облик на личността на човек и социалната общност. 

Характерно за всяка една такава система са нейните специфични, частни 

особености в зависимост от целта й. 

Функциите, които изпълнява педагогическата система, са продиктувани от 

функциите на педагогиката като наука. Д. Цветков (1994) определя две основни 

функции на педагогиката:  

- Теоретико-експликативна (описателно-обяснителна); 

- Прогностично-конструктивна (приложно-технологична). 

В тези основни функции могат да се разграничат по-детайлно и да се 

анализират други конкретни функции като: методологическа, светогледна, 

системообразуваща, интегративна, конструктивно-технологична, образователно-

политическа. 

Л. Попов (1993) споделя, че функциите на педагогиката са производни на 

диалектическата връзка „педагогическа наука (теория) – педагогическа 

практика“. Основните функции според автора са: описателна, обяснителна, 

ръководна, светогледна, методологична. 

Посочените функции са присъщи на педагогическата система, тъй като са 

обосновани от спецификата на цялостния педагогически процес и 

интегративните връзките между елементите на системата. 

Изложените теоретични аспекти дават основание да направим 

заключението, че за да проучим и анализираме социално-педагогическата 

система с диференцираните елементи, е целесъобразно да изследваме отделните 

компоненти на системата, техните вътрешни и външни връзки, които оказват 

влияние за съществуването и, както техните отношения. 
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Заключение 

Всяка личност има своя неповторима система от възгледи и схващания 

както за заобикалящия свят, за човека и човешкото мислене, така и за себе си. Тя 

принуждава всеки индивид да насърчава и диктува съответстващо поведение и 

форми на общуване със самия себе си, с близки, приятели, роднини, колеги и 

групата, обществото като цяло. Тази система е усвоена в резултат на 

взаимодействието, което е осъществявано в семейната, училищната, етническата, 

религиозната група и имуществената, образователната и културната среда. 

Съвременната личност изпитва потребност от по-широк светоглед, от 

вникване в същността на събитията  и явленията, които го заобикалят, от 

спецификата на конфликтите и противопоставянето, от развитието на науката, 

техниката, изкуството и културата. Днешният начин на живот изисква личности 

с по-богати интереси, познания, възгледи и идеали. Обществото, в което живеем, 

често пъти извежда като приоритет приобщаването към знанията и изпуска 

ценностно-смисловия и нравствено-естетическия компонент на съществуване, 

както на социума, като цяло, така и на отделния индивид, издигащ се с помощта 

на социализацията, възпитанието, образованието и обучението до състоянието 

„личност“. За това е необходимо да се реализират възгледите и идеите на 

водещите учени в областта на системност, функциите, целите и задачите на 

педагогическата наука – развитието, възпитанието, образованието и обучението 

на всеки индивид, за да достигне той до собствения си интелектуален връх. 

Педагогическата наука е наука за човека, за неговия вечен и непрестанен 

стремеж към усъвършенстване и самопознание. Отлични възможности за това 

предоставя единението на философските и педагогическите позиции на най-

светлите умове на човечеството. 
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МИГРАЦИОННА СИТУАЦИЯ В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ 

СТРАНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

 

Чавдар Л. Милков 

 

MIGRATION SITUATION IN THE POST-SOCIALIST COUNTRIES 

OF CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPE 

 

Chavdar L. Milkov 

 
ABSTRACT: Modern migration processes and their consequences have rightly 

established themselves as one of the central fields of current policy in the European Union 

(EU). For centuries, Europe itself has been a continent of emigrants, with the inhabitants of 

European countries colonizing vast areas of the world in search of wealth, freedom and peace. 

Today, the trend is reversed: in the age of globalization, the Old Continent has become the 

ultimate goal of hitherto unknown, in scale and intensity, migration processes. 

 

KEY WORDS: migration; migration processes; migration situation; post-socialist 

countries; politics; socialization; integration; legal regulation of migration 

 
Предисловие 

Проблемите на миграцията, като значим социален феномен, засягащи, с 

особена острота настоящето и бъдещето на милиони хора по света, са в 

полезрението на органите на властта и управлението на много страни. Дейността 

на органите на законодателната и изпълнителна власт, при решаване на 

мигрантските въпроси, се характеризира със следните общи признаци:  

- Приемане на закони и други нормативно-правни актове от 

законодателната власт, чрез които ще се регулира принудителната и нелегална 

миграция; 

- Присъединяване на всяка страна към международните конвенции, 

декларации, пактове и протоколи, приети от ООН, международни конференции 

и, преди всичко, такива като Конвенцията за статута на бежанците и 

регионалните конвенции, аналогични на посочената Конвенция; 

- 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, изграждане и функциониране 

на нови ведомства, доказали своята ефективност в други страни, с голям поток 

принудителна и нелегална миграция. 

Създаването на законодателна база, свързана с въпросите на мигрантите, 

бежанците, националните малцинства, съотечествениците зад граница, изисква 

приемане на редица положения, инструкции както за всички проблеми, така и за 

отделните категории лица и за различните сектори на социалната дейност – 

социална адаптация и гражданска интеграция (получаване на образование, 

включително и висше, събиране на семействата, придобиване на професия и 
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бъдеща реализация в трудовата дейност, постоянно местоживеене, приобщаване 

към културните ценности и традиции на приемащата страна, гарантирано 

здравеопазване и др.). 

 

I. Миграционна ситуация в постсоциалистическите страни от 

Централна и Югоизточна Европа 

Към 1 януари 2015 година в държавите членки на Европейския съюз (ЕС) 

живеят 34,3 милиона, родени извън ЕС-28, и 18,5 милиона души, които са родени 

в държава членка на ЕС, различна от тази, в която пребивават. 

В абсолютно изражение броят на живеещите в държави членки на ЕС 

чуждестранни граждани към 1 януари 2015 година, е най-голям в Германия (7,5 

милиона), Обединеното кралство (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 представляват 76 % от общия брой на чуждестранните 

граждани, които живеят във всички държави членки на ЕС, като в същите пет 

държави членки живее 63 % от цялото население на ЕС-28. 

От 2008 година до момента събирането на данни в областта на миграцията, 

бежанците, гражданството и убежището се основава на Регламент (ЕО) № 

862/2007 на Европейския парламент. Анализът и съставът на групите от ЕС, 

ЕАСТ и от държави кандидатки към 1 януари на референтната година са дадени 

в Регламент (ЕС) № 351/2010 на Европейския парламент (People in the EU: who 

are we and how do we live? 2015).  

На 13 май 2015 година Европейската комисия представя Европейска 

програма за миграцията (COM 240 final), в която се очертават мерките, които ще 

бъдат взети незабавно в отговор на кризисната ситуация в Средиземноморието и 

Близкия Изток, както и стъпките, които трябва да бъдат предприети през 

следващите години, за по-добро управление на миграцията във всички нейни 

аспекти. 

Освен политиките за насърчаване на наемането на работа, имиграционната 

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 

обществото. В борбата срещу мрежите за превеждане през граница на нелегални 

имигранти и за трафик на хора в ЕС са мобилизирани значителни ресурси. 

Днес, в анализа на ситуацията в страните от централна и Югоизточна 

Европа, трябва да се отчитат следните факти: 

- Тези страни, от средата на 40-те години до началото на 90-те години  на 

ХХ век, се намират в единно геополитическо пространство. Те са съюзници, 

сателити и праволинейни поддръжници на тоталитарната командно-

административна съветската система, наложена на част от света след 1917 

година. Страните са обединени в единна военно-политическа структура 

(Варшавски договор), активни членки са на Съвета за икономическа 

взаимопомощ (СИВ), провеждат съгласувана политика на международната 

арена, начело със СССР. 

- След „нежните” революции, ликвидирането на Варшавския договор, 

разпада на СССР и СИВ, мнозинството страни от Централна и Югоизточна 

Европа (Унгария, Чехия, Полша, Словакия, Румъния и България) се ориентират  
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към Западна Европа, стават  пълноправни членки на НАТО и на европейските 

структури – Съвета на Европа и ЕС. 

Тази ориентация в областта на външната политика на 

постсоциалистическите страни оказва влияние и върху политико-правния 

характер на законодателството им в областта на миграцията. Те се 

присъединяват към международните и регионалните правни актове, призвани да 

регулират миграционните процеси. Мнозинството от държавите от Централна и 

Югоизточна Европа приемат закони за бежанците, за правното положение на 

чужденците и лицата без гражданство. В отговор на изискванията на ЕС, при 

подготовката за приемането им в Съюза, въвеждат визов режим за всички страни 

от бившия Съветски съюз (с изключение на Литва, Латвия и Естония, които 

заедно с тях встъпват в НАТО и ЕС). 

Общ ориентир в миграционната политика на посочените страни към Русия 

и бившите Съветски републики е стремежът да се следват международните и 

регионалните правни актове с универсален и конкретен характер, които са 

предназначени за регулиране на миграционните потоци в ЕС от Изток. 

Изграждането на миграционното законодателство в новите членки на ЕС 

се съобразява с редица документи: Европейското съглашение за отмяна на визите 

за бежанците от 20 април 1959 година; Препоръка № 293 от 1961 година на 

Съвета на Европа за правото на убежище; Резолюция № 14 от 1967 година на 

Комитета на Министрите на Съвета на Европа за убежище на лица, намиращи се 

под заплаха от преследване; Европейската конвенция за екстрадация от 13 

декември 1957 година; Декларацията за териториално убежище на Комитета на 

Министрите на Съвета на Европа, приета на 18 януари 1980 година; Конвенцията 

за гражданско-правните аспекти на международно-похитените и отвлечени деца 

от 25 октомври 1980 година. 

Тези особености се отнасят до статуса на бежанците и принудителните 

мигранти, процедурите за предоставяне на статут на бежанец, правото на 

жителство, депортацията  и екстрадацията от страната, ако молителят не 

отговаря на изискванията на Конвенцията на ООН от 1951 година. 

В някои от разгледаните страни, миграционните служби, като правило, са 

елемент от структурата на Министерствата на вътрешните работи, ползват се с  

голяма автономия в сферата на своята дейност. В разгледаните закони, в 

сравнително малка степен, са отразени въпросите, свързани със социалната 

адаптация и гражданска интеграция на мигрантите в приемащите страни.  

Всички страни, които приемат различни видове имигранти, трябва 

сериозно да преустроят политиката си именно в тази област, тъй като 

същинската адаптация и интеграция ще гарантират нормален живот на 

чужденците в страната, ще тушират проявите на ксенофобия, расизъм,  

престъпност. Осигуряването на достъп до предучилищно възпитание, начално и 

средно образование, прием във висшите училища, курсове за квалификация и 

преквалификация, овладяване на професионални компетентности от страна на 

мигрантите ще улесни процесите на приобщаването им към съответната култура, 

традиции, нрави, обичаи на приемащата страна, редом със запазването на 

тяхната културна, религиозна, етническа и национална идентичност. 

Страните в света, които  създават система от държавни органи по 

проблемите на миграцията, и онези страни, които са изключително съпричастни 



1011 

 

към съществуващите договорености и съглашения в международен план, макар и 

на субрегионално ниво, не само са действен фактор, но са и способни в 

значителна степен да повлияят позитивно върху миграционните процеси в 

планетарен мащаб. 

 

II. Политика и законодателство на Република България в областта на 

местната и външна миграция 

България приема закони за бежанците и чужденците и се присъединява 

към основните международно-правни актове. Тя парафира Конвенцията на ООН 

за статута на бежанците през 1993 година, но Конституцията, още през 1991 

година, гарантира убежище на търсещите закрила от преследвания, войни, 

екологични катастрофи. Българската система в областта на даване на убежище се 

опира върху „Закон за бежанците”, който влиза в сила през 1999 година. Чрез 

него всеки чужденец може да потърси убежище в границите на страната, във 

всяко поделение на полицията, вътре в страната, а също така и в посолствата. 

Ако лицето е пристигнало в България, то е длъжно да подаде молба в рамките на 

първите 72 часа от пребиваването си в нея. При положение, че молбата е 

подадена по-късно, възможно е да се даде отказ именно по тази причина. По 

силата на закона приемането на молбите и последващото събеседване с 

чиновниците от имиграционните служби трябва да се проведе в рамките на три 

месеца и да се издаде разрешение. На практика това става често пъти в рамките 

на една или две години. 

Молбата може да бъде отклонена веднага, ако за това има достатъчно 

основания: лицето не е бежанец, а икономически мигрант; търсено е за углавно 

престъпление в страната си или в друга държава; получило е убежище в трета 

страна. 

Социалните условия за търсещите убежище са следните: 

- След пристигане на лицата, търсещи убежище, те се настаняват в един от 

центровете за бежанци, разположени в различни части на страната. 

- След регистрацията и събеседването много от тях си намират частни 

жилища, като за това им съдействат редица доброволни неправителствени 

организации. 

- За целия период от престоя в центровете за бежанци се осигурява 

безплатна храна, безплатна медицинска помощ, предоставят се  финансови 

средства за лични потребности. 

- На бежанците се осигурява правна помощ (адвокати) чрез Българския 

Хелзинкски комитет, чийто услуги се заплащат чрез Управлението на Върховния 

комисар за бежанците на ООН. 

- Признатите за бежанци получават разрешение за пребиваване, документи 

за пътуване, по-късно –  българско гражданство, имат  права за посещаване на 

езикови курсове. 

- Във всички останали области бежанците имат същите права и 

задължения, като всички други български граждани – избирателни права, право 

на образование за тях и децата им (детски градини, училища, университети, 

квалификационни курсове, медицинска помощ, право на работа, съобразно 

професията и др.). 
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- Всички деца мигранти или родени на територията на България, без 

изключение и независимо от статута, са длъжни да посещават училище. 

„Имиграцията в България е различна от имиграцията в Западна Европа и 

страните от ЕС. Тя започва по-късно и е несравнимо по-малобройна. Образът на 

имигранта в България е различен и почти противоположен на „класическия”. 

Много често безработицата сред имигрантите на Запад е много по-висока от тази 

сред местното население, в голямата си маса те са на периферията на пазара на 

труда. За разлика от този образ, имигрантите в България наемат българи за 

работа, като така създават работни места“, се отбелязва в Обобщения доклад 

„Гражданите на трети страни в черноморския регион“ (2009: 10). 

Сериозен проблем, който поставя въпроси, свързани с ефективността на 

закрилата, предоставяна на децата бежанци в България, е установяването на 

родствените  връзки в семейството. „Бежанците, пристигащи в България, често 

пъти не притежават документи за самоличност и гражданско състояние, поради 

което родствените връзки между тях се установяват само въз основа на техните 

изявления. Това може да породи ситуации, при които малолетни и непълнолетни 

лица да попаднат под влияние на хора, с които те нямат родствена връзка и които 

по обичай или по закон не са отговорни да полагат грижи за тях”, се отбелязва в 

изследването на Бежанско-медицинската служба на БЧК, по проект на ВК за 

бежанците на ООН (Закрила на децата бежанци в България, 2004: 10). 

Никой не знае колко точно са българите по света. Напускат ни млади хора 

с високо образование – мозъци и интелекти, а внасяме смъртност – от страната 

излизат основно за учене и работа, а се връща възрастно поколение с пари. 

„Данните, които дават различните институции, се разминават, затова и този текст 

не претендира за абсолютна точност в цифрите, а се позоваваме на основните 

източници, които открихме. 

За първи път официална цифра влиза в правителствен документ през 2016 

година. До 3,5 милиона са българите извън границите на страната за последните 

30 години, се казва в Годишния доклад за състоянието на националната 

сигурност през 2015 година. Той е приет през май 2016 година от кабинета 

„Борисов 2” (Николов, Клисурова, 2020: 2). 

Младите хора в ЕС вече не се възприемат като мигранти, а гледат на 

преместването си като отлична възможност за обучение, специализация, 

допълнителна квалификация или работа – така както от малкия град отиваш в 

големия. „Двата часа от Брюксел или Берлин са им по-близо от шестте  часа до 

Варна. Те просто ходят на работа със самолет” (Николов, Клисурова, 2020: 2). 

Вътрешната миграция в България през 2019 година е обхванала 128 179 

души. Възрастовата група с най-голям дял на преселващите е на тези от 20 до 39 

години – 30,9% от общия брой на преселилите се, а младите под 20 години са 

24,9%. Най-голям е потокът към столицата София – 19 969 души, следват 

областите Благоевград и Пловдив. Най-малък е делът на преселилите се към 

Силистра и Разград – под 0,8%. „Кърджали е единствената област в страната, в 

която има положителен миграционен прираст, т. е., увеличава се стойността в 

числителя. Когато тези хора умрат, те ще влязат в знаменателя, но поне дотогава 

очакваната средна продължителност на живота в тази област ще е висока.  

Тази миграция към Кърджали се състои изключително от хора, които са 

живяли в Турция. За 2018 година там са се завърнали да живеят 4000 души, като 
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на 3600 от тях постоянното местожителство до този момент е било в съседна 

Турция. Близо е до ума, че става дума за хората, които бяха принудени да се 

изселят там по време на голямата екскурзия през 1989 година и сега се връщат да 

доживеят старините си в Родината“ (Николов, Клисурова, 2020: 3). 

Броят на българите, сменили настоящия си адрес от страната с такъв в 

чужбина през 2019 година е 39 941 души. Всеки втори емигрант е на възраст 

между 20 и 39 години. Като дестинации водят Германия с дял 20,3% от 

емигриралите, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия- 

17,7% и Италия –  13,5%.  

От чужбина в България са сменили местоживеенето си 37 929 души, 

включително и завърнали се българи. Най-много са имигрантите от Турция –  

38,6%, Руската федерация – 9,1% и Германия – 6,6%. 

 Според данните на НСИ през 2018 година България е напусната от 33 225 

български граждани, но за същия период други 29 559 българи са се завърнали 

трайно да живеят тук, т. е., нетната външна миграция е 3666 човека. 

През 2017 година тази цифра е била 6089 човека, а през 2016 година –  

9329 души. 

Най-старите данни за външната миграция, с които разполага НСИ, са за 

2007 година, когато има сравнително малко движение на хора през граница –  

2958 напуснали страната и 1561 завърнали се. За сметка на това през 2009 година 

извън граница са заминали 19 039 българи, а са се завърнали само 3310, т. е., 

нетната външна миграция е достигнала рекордните 15 729 човека. Това не бива 

да ни учудва – 2 години след присъединяването ни към ЕС, когато пазарът на 

труда на всички страни от общността вече приемаше българските граждани, от 

това са се възползвали рекорден брой наши сънародници“ (Николов, Клисурова, 

2020: 3). 

Най-много българи живеят в Германия – 416 хиляди, сочат данни, които 

МВнР е изпратило на 31 януари 2019 година до сайта eurochicago.com. В челната 

десетка са още Турция с 350 хиляди, САЩ и Гърция с по 300 хиляди, Испания – 

250 хиляди, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 200 

хиляди, Италия – 120 хиляди, Канада –  70 хиляди, Франция –  60–80 хиляди, 

Австрия –  35 хиляди. „През 2011 година МВнР е посочило общ брой на 

българите по света 2 018 792,   затова то отбелязва, че емигрантите ни са се 

увеличили с 400 хиляди“ (Николов, Клисурова, 2020: 3). 

В следващите десетилетия на XXI век развитият свят ще бъде изправен 

пред страшно демографско предизвикателство. С увеличаването на 

продължителността на живота и намаляващото ниво на плодовитост в Северна 

Америка, Европа и тихоокеанските страни –  Австралия, Япония и Нова 

Зеландия, населението във възрастта за пенсиониране ще расте, докато работната 

сила се свива. С други думи, богатите страни изчерпват младите хора. 

Единствената алтернатива за работещи хора в трудоспособна възраст, в сферите 

на материалното и духовно производство, на услугите и науката, са мигранските 

потоци от останалия свят, които могат чудесно да се вградят в социалните и 

икономическите системи на приемащите страни.  

Република България не прави изключение. Всички институции, свързани с 

бизнеса, с работодателите, от десетилетие бият тревога за необходимостта от 100 

до 150 хиляди млади хора, които да се влеят в производствената сфера. 
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Международният опит дава основание да се защитава позицията, че голяма 

част от проблемите на мигрантите могат и трябва да се решават на общинско 

(местно) ниво. Именно местните власти, в партньорства с централната власт и 

НПО, играят важна роля  в подготовката на съответстващите условия за 

установяване на нормални отношения между мигрантите и местното население, 

изхождайки от спецификата на всеки район (местоположение на общината, брой 

мигранти в нея, инфраструктура, училища, болници, заетост на работната ръка, 

културни институции, безработица, наличие или отсъствие на етнически и 

малцинствени групи на чужденци, религиозни и обредни домове и др.). Много 

общини в развитите държави имат дълголетен опит в областта на дейността с 

мигранти – настаняване, обхват на хората в работоспособна възраст, настаняване 

на децата и младежите в детски градини, училища и колежи, здравни, 

медицински и социални услуги, които, от своя страна, водят до успешна 

социална адаптация и гражданска интеграция на мигрантите. 

 

Заключение 

Насилствено преселените хора в резултат на военни, етнополитически, 

религиозни, екологически, социални конфликти са едни от най-уязвимите групи 

население на планетата в областта на здравното, психично, образователно, 

имуществено, професионално и социално осигуряване. 

В първите две десетилетия на ХХІ век в процесите на миграция са 

обхванати огромни маси хора от всички континенти, религии, етноси, цвят на 

кожата, възрасти. Принудителната миграция, от своя страна, води до тежки 

последствия както за отделния индивид, така и за много страни и световното 

съобщество, в цялост. 

Статията свидетелства, че общочовешките проблеми на миграцията засягат 

всички отрасли на научното знание, а от това се налага и изводът, че изучаването 

й е възможно само чрез комплексни възгледи, позиции и оценки. 

Миграцията на населението се разглежда в контекста на социално-

икономическото развитие, но и с отчитане на нравствено-педагогическите 

категории.  Изследването на миграцията  е проведено от позициите на цялостна 

концепция, осмислени са историческите и социално-педагогически процеси и 

явления върху основата на балансирани научни подходи. Това, от своя страна, 

изисква щателен подбор на източниците и тяхната оценка.  

Считаме за необходимо в основата на изследването да се положат 

документи от международен и национален характер, международни документи с 

универсален характер, приети от ООН, ВКБ на ООН, МОМ, МОТ, ЕС и др., 

както и материали на НПО. 

В света е натрупан достатъчно материал, свързан с миграционните 

процеси, който отразява различните аспекти от живота и дейността на хората, 

протичащи в непривични, често пъти екстремални етнико-расови, 

конфесионални, политически, икономически, екологически и природни условия. 

Анализът на многобройните литературни източници  показва, че могат да 

се изведат редица закономерности в процеса на миграция: повишена подвижност 

на мъжете в сравнение с жените; в районите, където са съсредоточени големи 

групи мигранти, броят на мъжете е по-голям от този на жените; повишена 
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миграционна подвижност притежават лицата в трудоспособна възраст, 

самотниците и юношите в края на периода (около 17-18 години).  

Разработката води до извода, че международната миграция, макар и 

отстъпваща по своя обем на вътрешната, определя бъдещото развитие на 

миграционното движение както по целия свят, така и в Обединена Европа, 

оказвайки съществено етнополитическо, социално-икономическо и демографско 

въздействие. 

Световната миграционна ситуация в първото двадесетилетие на ХХІ век, в 

условията на по-нататъшна социална поляризация, усилване на 

цивилизационните, културните, етническите и религиозни противоречия, ръста и 

заплахата от сепаратизъм и тероризъм, изисква от държавните ръководители, 

политици и учени засилено внимание над тези проблеми, насочване на средства 

и ресурси, търсене на мерки за смекчаване на факторите и причините, 

предизвикващи принудителната миграция на милиони хора, чиито основни 

човешки права непрекъснато се нарушават. 

В този контекст на развитие на световната общност, в политиката на 

страните-донори и страните-реципиенти, трябва да бъдат изработени ефективни 

мерки за регулиране и управление на миграционните процеси, съществуващи и 

трайно настанили се в живота на Човечеството. 
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ABSTRACT: This report presents the results of a survey of the opinion and attitude of 

students training basketball to the implementation of the training and competitive process of 

basketball and a direct assessment of the work of their direct teacher and coach. Feedback 

between respondents and sports educators will improve the work process in sports clubs and 

increase its efficiency. 

 

KEYWORDS: basketball, coaching, students 

 

Изследването е финансирано по проект „Съвременни тенденции в 

обучението по физическо възпитание и спорт“ № РД-08-155/05.02.2020 г. от 

бюджетната субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. 
 

Съревнователният характер, колективността на игровите действия, честата 

смяна на ситуациите и високата емоционалност правят баскетбола любим и 

популярен спорт за ученици и възрастни. Той е един от спортовете с най-висок 

социален статус сред населението [7].  

Клубовете, развиващи баскетбол са обединени в Българска федерация по 

баскетбол. Основни направления в дейността на клуба са спортна подготовка, 

селекция, трансфери, медицински надзор, реклама, работа с публиката, 

икономико-юридически въпроси, спонсори, информация, стратегия и пр.[5]. 

Детско - юношеския спорт се намира в криза поради закриване на много 

спортни училища и ученически спортни школи. Възникналите проблеми,  се 

дължат както на неблагоприятната икономическа обстановка, така и на 

недобрата  организация и контрол от страна на държавните институции [6]. Тези 

думи се потвърждават и от изследвания  на други автори. След 1990 г. въпреки 

политическите декларации, подчертаващи значението на системата за 

управление на таланти в спорта, селекцията на таланти, както и други свързани 

подсистеми на българския спорт започват да  корозират. Броят на младите 

спортисти и треньори постепенно намалява [1]. Усилията трябва да бъдат 
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насочени освен към популяризирането му и към подобряване на качеството на 

учебно-тренировъчния и възпитателния процес. 

Като основни изпълнители на тази мисия се натоварват треньорите с 

тяхната компетентност и квалификация. Те са специалистите, от които трябва да 

тръгне промяната и повишаването на качеството на баскетбола в България. 

Спортният директор на ФИБА Европа Коста Илиев смята, че 

българският баскетбол отново може да бъде важен фактор в Европа, но за целта 

трябва да бъдат положени повече усилия. ... „Според мен трябва да се положат 

малко повече усилия да се инвестира в развитието на треньорите. Нивото на 

един спорт зависи основно от тяхното ниво”[8]. 

МЕТОДИКА 

ЦЕЛТА на нашата разработка е да анализираме моментното състояние на 

организация и реализация на учебно-тренировъчния и състезателния процес по 

баскетбол. 

ЗАДАЧИТЕ за осъществяването на целта бяха: 

 литературен обзор на източници, касаещи качеството на работата на 

спортните педагози в България; 

 анкетно изследване на мнението и отношението на ученици, играещи 

баскетбол, към качеството на обучението; 

 препоръки за подобряване на работата в спортните клубове. 

За постигането на целта разработихме анкетна карта, чрез която 

реализирахме проучването,  обработихме получените резултати и извършихме 

планирания анализ. 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

За решаване на поставените задачи осъществихме анкетно проучване 

сред 66 ученици на възраст 14 – 16 години, трениращи баскетбол от град Русе и 

от град Шумен. Средният спортен стаж на анкетираните е 4,8 години. Анкетата 

включва 22 въпроса, които са с възможност за избор от 3 варианта на отговор. Тя 

е анонимна. На вашето внимание представяме по-значимите за нашето 

изследване отговори. В началото на нашия доклад изброихме някои от 

дейностите, с които се занимават спортните клубове. До голяма степен тези 

дейности лежат на плещите на треньорите в клубовете, които поради липса на 

финансиране съвместяват няколко позиции освен треньорските си ангажименти. 

Това без съмнение влияе на качеството на извършваната от тях работа.  
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На фигура 1 представяме отговорите на учениците на въпрос, касаещ 

кондиционната им подготовка. 76% от анкетираните изразяват мнение, че 

треньорът им ги подготвя „винаги” кондиционно, 24% имат леки резерви с 

отговор „понякога”. 

Баскетболъта е колективен спорт и определено фигурата на треньора и 

личният пример, който той дава на състезателите, са водещи за изграждането на 

добри спортисти и добри хора. На фигура 2 илюстрираме отговорите на младите 

баскетболисти, касаещи отношенията вътре в екипа. 67% са на мнение, че 

треньорът търси и поощрява по-близкия контакт. 

Един от основните принципи в ТМФВ и спорта е залегнал в следващия ни 

въпрос (фигура 3), където 58% отговарят, че поставените им цели и задачи са 

адекватни на техните възможности. 36% мислят, че това понякога е така и 6% 

смятат, че задачите към тях никога не са адекватни на техните възмозности.  

В следващата част от нашата анкета въпросите са насочени към това дали 

треньорите търсят мнението на състезателите си за определяне на тактиката за 

отделна среща или протичането на определени тренировки. Като се вземе под 

внимание фактаът, че контингентът от анкетирани са юноши между 14 и 16 

години и би трябвало вече да са овладели основите на играта, от една страна, и 

немалкият среден спортен стаж, от друга, един такъв диалог в умерени граници 

би помогнал да бъдат по-добре разбрани треньорските указания и планове за 

провеждане на тренировъчния и състезателния процес. От отговорите на въпроса 

„Моят треньор зачита страховете и недоволството на спортистите” 

разбираме , че голям брой анкетирани дават положителна оценка. Общо 58% 

мислят, че треньорът зачита страховете и недоволството на състезателите си и се 

съобразява с това (фигура 4). 
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От следващите две фигури добиваме представа за толерантността на 

спортния педагог към участието на спортистите в тактическата работа в отбора 

(фигура 5) и мнението за начина на провеждане на тренировки (фигура 6). 

Относно стратегията в конкретно състезание 30% казват, че треньорът винаги се 

вслушва и в тях, а 52%, че това се случва понякога. За сравнение при фигура 6 

мненията са на обратния полюс и категорично 58% от запитаните отговарят, че 

треньорът им никога не приема идеи как да протича тренировъчният процес. 
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От мненията на въпроса „Моят треньор използва нетрадиционни методи 

в случаите, когато усилията на състезателите са неуспешни по време на 

тренировка или мач” (фигура 7) получаваме информация за уменията за 

адаптиране и приспособяване на треньора при неуспешна реализация на 

поставените задачи.  46% от респондентите отговарят, че винаги при наличието 

на такива условия се използват нетрадициони методи на работа, други 30% 

твърдят, че това се случва понякога, и около ¼ от всички запитани (24%) смятат, 

че се подхожда изцяло консервативно.  

Мненията изобразени чрез фигура 8 засягат свободата, която играчите 

получават в своите действия, отнесена към грешките, които допускат. Тук 

притеснителен факт е, че 18% твърдят, че винаги могат да действат на своя глава, 

дори да правят твърде много грешки. 
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Последната част от анкетата е насочена към това да разберем какъв 

демонстратор е треньорът според спортистите (фигура 9) и дали обясненото от 

него е разбираемо (фигура 11). Според получените мнения 43% смятат , че имат 

добър демонстратор в лицето на своя треньор, а положителният процент е още 

по-голям при въпроса, отнасящ се за обясняването на елементите в играта. Тук 

61% са доволни от указанията и разясненията.  
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Друг важен момент за постигане на успех и производството на качествени 

състезатели е допълнителната подготовка, която всеки спортен педагог извършва 

в или извън залата със своите състезатели. Тази допълнителна дейност може да 

бъде както ментална, психофизическа и друга, но без нея крайният успех е 

подложен под съмнение. От попълнените 66 анкетни карти 49% твърдят, че 

никога не им се обръща индивидуално внимание за занимания извън 

тренировъчния план и в добавка към него. Този факт буди тревожност и показва 

негативни страни или по-скоро пропуски, допуснати от спортните педагози. 

На последната фигура 12 изобразяваме резултатите от отговорите на 

въпроса „Моят треньор избягва да прави компромиси с правилното 

изпълнение на поставените задачи”. Тук повече от половината запитани (55%) 

твърдят, че техният треньор винаги изисква, а 33% смятат, че понякога прави 

компромис с правилното изпълнение на поставените задачи. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От направения литературен обзор можем да направим обобщението, че за 

повишаване на резултатите и развитието на баскетбола в България е необходимо 

да бъде инвестирано в развитие на треньорите като барометър за бъдещ успех. 
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В резултат на  обработената анкета и направения анализ можем да 

заключим, че тренировъчният и състезателния процес по баскетбол в клубовете 

от градовете Шумен и Русе са на добро ниво. Респондентите имат доверие и 

положително мнение за своите треньори, което е една добра основа за бъдещо 

развитие. 

За постигане на желания резултат и производството на качествени 

състезатели, освен комплекс от знания и умения, които трябва да притежава 

треньорът по баскетбол, той се нуждае и от високо ниво на взискателност към 

изпълнението на поставените задачи и цели. Навременната корекция и контролът 

при изпълнение на баскетболните елементи са в основата на повишаване на 

качеството на работа в тренировъчния, а оттам и състезателния процес в 

клубовете. 
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