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PREVENTION OF THE USE OF TOBACCO, ALCOHOL AND OTHER 

DRUGS 

 

Pilar J. Santander 

 

 
Annotation: The article addresses challenges related to the prevention of the use of 

psychoactive substances in adolescence. Risks and protective factors for drug use in this age 

group are presented. Structural and substantive aspects of school prevention programs are 

indicated. The goals, basic principles and content of prevention programs are analyzed in more 

detail. The role of teachers and opportunities for partnership with parents and other 

stakeholders are presented. Methods and techniques for the implementation of preventive 

activities are analyzed. Good practices are summarized. 

Keywords: health education, school-based prevention of drug use, tobacco, alcohol, risk 

factors, protective factors. 

 

Introduction 

Consumption of drugs, alcohol and tobacco is a practice that nowadays is really 

common in young people. The most recently studies release that children intake drugs 

for the first time between 12 and 15 years old and start practicing a regular 

consumption from 13 years old [2], [6]. If we want to focus on the problem we have to 

take in account the social context where the problem is located, one of the best places 

to work with a program is choose a school or high school because students of that age 

are the most vulnerable and also about evolution, they are in a very special process of 

creation and consolidation of their own personality [1]. 

Analyzing preventive practices, it is possible to claim that prevention’s concept 

has changed in the last decade. P. Cuijpers (2002) summarized that by its beginnings, 

prevention was considered as just a simple action of information and accomplishment 

of awareness-raising campaign, while nowadays the preventive framework is designed 

from a more holistic conception [3 : 1009]. According A. Flynn, M.Falco and  

S.Hocini (2015) the modern preventive programs are more focused on having specific 

objectives, developing contents and defining indicators for the assessment [4 : 1046]. 

Local governments are creating and designing many programs, but they are not always 

known, because of the difficulties that testing and collecting information from 

preventive practices [13]. Professionals give priority in the development of their 

professional labor and daily work, to one of the most difficult facts they find, to spread 

and share their work with other professionals [14]. 

Time between 12 years old (end of the childhood) and 16 years old is featured 

by the huge changes in the person, physics and psychologically, and they will be a big 

impact on their position in their social environment. The  considered  age  group  is  a  

transitional  period  from  childhood  to adolescence.  Its  beginning  is  related  to  the  

still significant  impact  of  the family  environment  and  the  gradual  transition  to  

the  predominance  of  the influence  of  peers  and  friends.  The  relation  and  the  

significance  of  the  risk factors  and  the  preventing  factors  with  regard  to  the  use  

of  psychoactive substance changes in that period [6 : 446]. Teenagers of this age are 
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really needed of settle their own identity and search their autonomy and independence 

feat the adult world it also stimulates some risk behaviors such as drugs consumption.  

Never forgetting the peculiarities of this psychological changes to understand 

how big can be the influence of the drugs consumption at this age. By itself, this stage 

creates doubts linked to the personal requirement of reduce stress by new sensations. 

Herrera Paredes and Morales Córdova (2005) noted also, that cognitive changes 

produced in teenagers make them have a different awareness of the world around them 

starring by their selfishness and the feeling of invulnerability and that can be some risk 

behavior as well [5]. 

Another important fact is the partners and friend’s groups are decisive, so there 

is where we find a special relevance in personality building because it allows them 

compare and know them better to themselves. Friends group take more importance 

gradually as acquiring source of habits, attitudes, values and lifestyles. Identity 

searching apart from their family make them share experiences with their friends (as 

equals) and find in them security and support and that is the reason of the importance 

of socializations environments [12]. 

The problem comes when one of the components of the friends group begins to 

consume drugs, as one of the strongest influences of the student is influenced by what 

it must be avoided. Many times this is caused by an attempt to fit in with friends or to 

impress a new group of young people; to socialize because they reduce their inhibitions 

and make them feel more comfortable in social environments; by dealing with changes 

in life, change is not easy for anyone; or to relieve pain and anxiety as well as to deal 

with problems with family, school, mental health and self-esteem [6 : 446 - 447]. 

 

Good practices 

A prevention based on education and directed in an outstanding way to children 

and young people to promote their emotional and social maturation, oriented to the 

promotion of their critical capacity, their autonomy as persons and the clarification and 

strengthening of their values. To sum up, an education that makes them free and 

capable of making more appropriate decisions for their life projects and for their 

integration into society [2], [6]. 

 

Main objectives 

 Eliminate or delay in the participants the age of the beginning of alcohol 

consumption 

 Reduce the abusive consumption of alcohol and synthetic drugs 

 Knowledge objectives 

Know the short and long term negative effects of alcohol and synthetic drugs o 

Differentiate between use and abuse on the basis of repercussions on health o 

Analyze the motivation of young people to alcohol and drug consumption o 

Know the factors of risk 

 Modify the perception of the participants 

 Identify the forms of social pressure towards the consumption of alcohol and 

other legal drugs 
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 Recognize advertising strategies to promote attitudes favorable to alcohol 

consumption [9], [11]. 

Some programes aims to empower young people from an early age with a set of 

life skills, knowledge and attitudes needed to combat health threats. Raising awareness 

on the complexity of tobacco, alcohol and drug abuse through lessons, seminars, peer 

counselling, drama, painting strategy games and creative outdoor workshops the 

programes boosts teens’ self-confidence and encourages them to step off the track to 

unhealthy lifestyle. It aims at continual involvement of youth and the community – 

parents, teachers, authorities in series of friendly Drug-Free events providing a positive 

atmosphere of intergenerational tolerance [6 : 448]. 

The educational center, or the institution that carries out the program, will 

include another program aimed to families [8], [13]. P. Kozhuharova (2012) analized 

the interaction with the family realized in the form of informative sessions with the 

parents, taking part in discussions with the students, quizzes, contests and 

competitions, participating in the development of school projects or in activities, 

connected with promotion of health and recommendation of institutions, which could 

help with drug related problems [6 : 451]. 

With the aim of promoting the preventive environment at home, with the active 

participation of the family environment through suggested activities from the 

educational center, from teaching units specifically designed to be worked by parents 

and children in common. And also provide the prevention program with a supervision 

strategy carried out by the educational center and by any institution, association or 

organization with a national infrastructure to help against drug addiction. 

 

Periodicity of the sessions 

М. Nation and al. (2002) indicated that on important principle of the prevention 

is that the programe must be applied sistematicaly and in its entiret. It can be applied 

by a single teacher, reason for one session per week, or in a more intensive way (twice 

a week), if the collaboration of more teachers is available [9]. 

In the case that it is a single teacher who applies it, a highly recommended 

option is that it is the tutor of the course, since the contents are largely adapted to the 

objectives of promoting an integral personal development, reinforcement of the 

identity of the student and the decision-making process, promote the acquisition of 

social skills of coexistence, etc. 

 

The role of the teacher 

The role of the teacher/tutor is fundamental in the application of the program, 

because it will develop tasks of various kinds, but of equal importance: 

 With the students, he is the program's applicator in the classroom, so it will 

depend in large part on the fulfillment of the intended objectives. 

 With the families, it is in charge of checking that the activities proposed in the 

family program are carried out. 

 With other teachers of the educational center is responsible for transmitting the 

preventive messages that are derived from the application of the program and the 

motivator to participate in it. 
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 With the supervising technician of the association, etc. develops the necessary 

tasks for the subsequent evaluation of the application of the program in the 

educational center [4], [14]. 

P. Kozhuharova establishes, that a significant share of  the  teachers  are  

motivated  to develop  their professional  skills  for  the  implementation  of  the  

programme  for prevention,  the  use  of  interactive  methods  and  forms  in  the  

preventive activity,  interaction  with  parents,  partnership  with  institutions  and 

organizations  on  issues  related  to  the  prevention  of  the  use  of  psycho active  

substances  from  the  students.  The teacher training is essential, not only to master the 

strategies for the prevention of drug use, but also to give the meaning to the 

interdisciplinary and disciplinary links and to highlight how the themes for the 

formation of the health culture and social skills fit into the curricula of each class [7 : 

299]. 

 

General application methodology 

Those are the general principles for the application of the program: 

 Encourage student participation. 

 Encourage active discussion among students. 

 Lead discussions to ensure that the main points are addressed and that all 

erroneous information is corrected. 

 Encourage and positively reinforce students to participate in all activities. 

Whenever possible, try to treat the issues or problems suggested by the students 

in the moment they are happening [9]. In addition, the program includes lessons and 

intraactivities that enhance students' communication, self-esteem, decision-making and 

responsible selfmanagement skills. Tobacco, alcohol and drug education also offers 

many opportunities to infuse content into other curricular areas - language, arts, 

science, math, social studies, sport and utdoor leisure time activities [6 : 449]. 

It is good to establish explicit basic rules in the classrooms where the program is 

applied, in a way that differentiates them from others more traditionally typical of the 

school. The following standards have been proposed in different evaluation studies: 

 Everyone should be given the opportunity to participate. 

 Talk one at a time, although you have to try to intervene freely. In large classes, 

it is convenient that they raise their hands so that they do not speak at the same 

time. 

 Everyone is free to express their opinions or participate in class activities 

without being subject to criticism. 

 No one should be forced to participate if they really do not want to, although 

everyone should be encouraged and motivated to do so. 

 Everything that is discussed in class must be considered confidential. 

 Sometimes these rules are not suitable in all conditions and therefore must be 

modified to accommodate the particular situations of each classroom [2], [6]. 

  

Teamwork techniques 
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Some of the group work techniques that can be useful for the development of the 

sessions are the following [11], [3]. 

 ROLE-PLAYING. It provides the possibility that real situations arise in which it 

"opens" to opt for alternative skills to those that are usually established as 

normal and that can often be harmful to the health and education of the 

adolescent. The methodology consists of explaining a situation and distributing 

roles to represent it, placing more emphasis on the text than on the staging. 

 SURVEYS. It is a research technique in which a "survey file" is designed with 

questions to pass to other people nearby. Subsequently, the data obtained is 

collected and recorded in graphics. 

 PHILLIPS 6.6. It is useful when it is intended that all the young people of the 

classroom participate equally, since it is divided into small groups (of about 6 

members) to debate among themselves and in which tasks are distributed 

(secretary, spokesperson). 

 ADVERTISING ANALYSIS. It has the objective of analyzing different 

advertising campaigns, whether press, radio, TV. At first, cards prepared for this 

purpose are used, depending on the medium that will be used. The second part 

consists of designing alternative campaigns that define more the reality of the 

consequences of the product or the object that is promoted. 

 DEBATE. It is a very useful technique to enhance the exchange of ideas and the 

promotion of tolerance. Each student exposes their ideas and at the same time 

listens to what others think, establishing a debate / discussion between all the 

members of the class. 

 POLLS AND TEST OF KNOWLEDGE, ATTITUDES AND INTERESTS. 

They can be used to know the previous ideas and the topics that exist among the 

students in the subject that is going to work. An adapted questionnaire has been 

designed first. The results give us the opportunity to know how we should 

approach the chosen topic. 

 MORAL DILEMMA. It is based on the observation that progress in moral 

judgment is possible, but that this will not occur if students do not previously 

experience a cognitive conflict of a moral nature that breaks the security of their 

judgments. 

 BRAIN STORMING. Its objective is to promote the production of ideas. It is 

about each person contributing with as much freedom as possible ideas as 

possible; All suggested ideas are admitted and criticism or assessment is left for 

when new ideas do not arise. 

 

Conclusion 

The school and family prevention program for young people between 12 and 16 

years old is focused on the justification of the need for the program and the previous 

work that has been done on the subject. Work on the objectives is vital since many 

programs cannot be evaluated because their objectives are not specific enough. 

The objectives of the evaluation focus on topics such as the description of the 

phenomenon of drug dependence in general, and in particular how it affects the age 

group to which the program is directed, as well as the methods of intervention. 
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The main objectives of the process evaluation are to control the various phases 

of the program, as well as provide data that help explain the results of the intervention. 

Through the evaluation of results, we analyze the degree to which the objectives 

of the program have been achieved. 

The evaluation will be done applying a pretest and posttest, to an experimental 

group and another control. And also through discussion groups, which take place at the 

end of the applications, between the evaluation team and some of the teachers who 

participated in it. In turn, the technical supervisors in prevention, during that school 

year, were filling out an application diary that served as an instrument for recording 

and later evaluating the work done. 
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КОНФЛИКТНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

Александрина Г. Величкова 

 

 

CONFLICT INTERACTIONS IN THE EDUCATIONAL INSTITUTION 

 

Aleksandrina G. Velichkova 

 
Abstract: Pedagogical conflict as a kind of social conflict takes place in the educational 

environment, in the educational process. The pedagogical conflict is considered as a form of 

manifestation of the sharpened subject - subjective contradictions, creating a negative 

emotional background of communication, arising as a result of the professional and 

interpersonal interaction of the participants in the educational process. This presupposes the 

transition from clashes between the parties to the conflict to an interested elimination of the 

causes of its occurrence. 

Keywords: conflict, pedagogical conflict, pedagogical conflictology, conflict 

interactions. 

 

Причини за възникване на всеки конфликт са противоречията, с които се 

сблъсква личността при взаимодействието си със социума. В образователното 

пространство такива противоречия могат да бъдат: 

- от позицията на педагога: неудовлетвореност от избора на професия; 

повишени изисквания към качеството на образованието; отговорност за живота и 

здравето на децата /учениците; неудовлетворена потребност от признание и 

уважение както от страна на учениците, така и от страна на администрацията, 

педагогическия колектив, родителите, обществото; монотонност на 

педагогическата дейност; стриктно планиране, използване на традиционни 

форми на обучение и оценяване; 

- от позицията на ученика: наличие на възрастови периоди, водещи към 

изменения в поведението; индивидуално-психически особености на личността на 

ученика; неудовлетвореност от начина на преподаване на учебното съдържание; 

неразбиране на действията на учителя; 

- от страна на родителя: повишени изисквания към училището като 

образователна институция; социални и статусни противоречия (Курочкина и 

Шахматова, 2013:28-29). 

ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНФЛИКТОЛОГИЯ 

Конфликтите в педагогическата сфера се изучават от педагогическата 

конфликтология. Тя е научна област, която възниква от философията, 

социологията, етиката и други хуманитарни науки. Постепенно се отделя и става 

самостоятелен сегмент на специфично познание и практика, който се разработва 

предимно в Русия. Педагогическата конфликтология се дефинира като „област от 

научни психолого-педагогически знания за пътищата, начините и средствата за 

предвиждане, предупреждение и преодоляване на противоречията, възникващи в 

учебно-възпитателния процес“ (Хапаева, 2002). Педагогическата конфликтология 
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е специфична област, чиято цел е изучаването на закономерностите на 

възникване, развитие и управление на конфликтите в процеса на обучението и 

възпитанието, а така също и разработването на система за практическо прилагане 

на принципи, методи и техники за тяхното конструктивно регулиране. Предмет 

на педагогическата конфликтология са фактите, механизмите и 

закономерностите за възникване, развитие и разрешаване на конфликтите в 

областта на училищното възпитание (Минчева, 2021).  

В педагогическата конфликтология се споделят следните концепции:  

- конфликтите са характеристика на социалните системи, неизбежни са и 

трябва да се разглеждат като естествен фрагмент на човешкия живот;  

- конфликтът не винаги има разрушителен ефект, напротив, при 

определени условия, откритите конфликти могат да помогнат за поддържане на 

жизнеспособността и устойчивостта на социалната общност;  

- конфликтът съдържа потенциално положителни възможности - стимул за 

промяна, предизвикателство, което изисква творчески отговор и иновативни 

подходи. Конфликтите са обективна житейска реалност и не могат да бъдат 

избегнати. Нещо повече – те са необходими за по-пълното осъзнаване на 

проблемите, участниците в тях и същността на техните взаимодействия в процеса 

на общуване. 

Към педагогическите конфликти се отнасят най-вече различните варианти 

на междуличностните и междугруповите конфликти. От друга страна те се делят 

на системни, ситуативни, процесуални и резултативни. Прието е педагогическата 

конфликтология да се нарича и „училищна конфликтология“.  

РАВНИЩА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ 

Системата на образованието като социален институт взаимодейства с 

всички други сфери на обществения живот. Поради това противоречията и 

конфликтите в образователния процес на макро-равнище възникват между 

системата на образованието и обществото. На средно равнище линиите на 

противоречие преминават между: ръководството на образователната институция 

от една страна и педагозите от друга; ръководството и родителите; 

ръководството и учениците. На низово равнище противоречията преминават по 

линията „учител – ученик” и „родител – ученик”. Всички посочени по-горе 

конфликти могат да се определят като вертикални конфликти. 

Освен вертикалните, във всяко ниво на образователния процес намират 

място и хоризонталните конфликти: на макро – равнище могат да възникнат 

противоречия и конфликти по повод провежданата в обществото образователна 

политика; на средно равнище са възможни конфликти между ръководствата на 

различни образователни институции, както и конфликти от типа „учител – 

родител”, „учител – учител”, „родител – родител”; на низово равнище възникват 

хоризонтални конфликти от типа „ученик – ученик”. 

ПРИЧИНИ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

КОНФЛИКТИ 

Педагогическият конфликт е сложно явление, възникващо както от 

обективни, така и от субективни причини. Представяме типологията на 

педагогическите конфликти по М. Рибакова (Рыбакова, 1991:128): конфликти, 
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предизвикани от обективни причини; конфликти, свързани с поведението на 

участниците в образователния процес; конфликти, предизвикани от субективни 

причини. 

Най-разпространени в педагогическата дейност са междуличностните 

конфликти: „ученик – ученик”, „педагог – ученик”, „педагог – педагог”, 

„педагог – ръководство”, „педагог – родители”. В основата на тези конфликти са 

залегнали противоречия между ценностни системи, светогледни позиции, 

възгледи, мнения, нагласи (Курочкина и Шахматова, 2013: 29-30).         

Като причини за възникване на конфликти на равнище „общество – 

образование” биха могли да се посочат: отсъствие на цялостна и последователна 

политика в сферата на образованието (стратегия за развитие на системата на 

образованието); недостатъчно финансово и материално-техническо осигуряване 

на системата на образованието и др. 

Вертикалните и хоризонталните конфликти по линията на взаимодействие 

„ръководство – учител”, „учител – учител” и „ръководство – ръководство” са 

типични организационни конфликти.  

За учителските колективи в образователните институции са най-

характерни следните причини за възникване на конфликти: нетактично 

отношение един към друг; неудобно разписание на учебните занятия; 

необмислени нововъведения; неравномерно разпределение на задълженията на 

учителите; прехвърляне на чужди ангажименти върху учителите; незащитеност 

на учителите от несправедливите обвинения и нападки от страна на другите 

участници в образователния процес: ръководство, родители, ученици; проблеми 

на общуването (нетърпимост към недостатъците на другите, завишена 

самооценка, психологическа несъвместимост) и др. 

По линията на взаимодействие „учител - родител” главна причина за 

възникване на конфликти е ученикът. Обикновено учителите обвиняват 

родителите в неангажираност към процеса на обучение и възпитание на децата, а 

родителите от своя страна обвиняват учителите в преднамерено отношение към 

детето им или в некомпетентност. 

Основните причини за възникване на конфликти от типа „ученик – 

родител” се свеждат до: проблеми в учебния процес; взаимно неразбиране между 

деца и родители; грубо, невъздържано отношение; борба за самостоятелност при 

децата, непослушание, неизпълнение на поставените изисквания; 

неблагоприятна социално-психологическа обстановка в семейството и др. 

Конфликтите от типа „учител – ученик” според самите учители възникват 

поради следните причини: нарушаване на дисциплината; лошо изпълнение на 

поставените задачи за домашна работа и т.н. 

От гледна точка на учениците, причините за възникване на конфликти с 

учителите са: оскърбления от страна на учителя, грубост, невъздържаност; липса 

на обективност при оценяване на знанията и уменията; безинтересно провеждане 

на урока от учителя; неизпълнение на домашната работа; пропускане на учебни 

занятия и др. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ 

Мотивационни конфликти. Възникват между учители и ученици поради 

слабата учебна мотивация на учениците. Често тези конфликти се разрастват и 

между учителите и учениците възниква взаимна неприязън, противопоставяне, 

борба.  

Конфликти, свързани с недостатъци в организацията на обучение в 

училище. Определят се четири конфликтни периода, през които преминават 

учениците в процеса на обучение: 1 период – 1 клас, адаптация към училището; 2 

период – 5 клас, преход от начален към прогимназиален етап; 3 период – 8 клас, 

преход от прогимназиален към гимназиален етап; 4 период – 12 клас, завършване 

на средно образование. 

Конфликти на взаимодействието. Тези конфликти не са предизвикани от 

обективни причини, а се пораждат от личностните особености на 

конфликтуващите. Най-разпространени сред учениците са конфликтите на 

лидерството.  

ФУНКЦИИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ 

В педагогическата конфликтология още през 70-те г. на ХХ век се обръща 

внимание на това, че конфликтът може да играе както позитивна, така и 

негативна роля в педагогическия процес. Л.Д.Наумова отбелязва, че 

мнозинството съвременни автори разграничават не само деструктивни, но и 

конструктивни конфликти (Наумова, 2010: 181). Обобщавайки гледните точки на 

различните автори могат да се изведат следните конструктивни функции на 

педагогическите конфликти: конфликтът е източник на развитие на личността, 

на нейното самоусъвършенстване; конфликтът е източник на разногласия и 

противоречия, който позволява да се намерят способи за тяхното отстраняване; 

конфликтът снема психичното напрежение, освобождава опонентите от 

фрустрация; конфликтът способства за сплотеността на групата, укрепва 

неформалните отношения в колектива; конфликтът разкрива общественото 

мнение, социалните нагласи, хуманните ценности на членовете на училищния 

социум (Клименских, Ершова, 2015: 11)  

Към деструктивните функции на педагогическия конфликт се отнасят: 

негативно въздействие върху психическото състояние на участниците; 

психологическо (а също и физическо) травмиране на опонентите; стрес, 

повишаващ вероятността от соматични и психически заболявания; снижаване 

ефективността в дейността на участниците в конфликта; разрушаване на 

формалните и неформалните отношения; психологически дискомфорт в 

общуването и съвместната дейност (пак там: 12) 

Педагогическият конфликт не само създава проблеми в педагогическата 

дейност, но е и източник на развитие на самия образователен процес. Още 

повече, че правилното разрешаване на конфликтните ситуации способства за 

личностното развитие на участниците в тях (Андриенко, 2003: 354). 
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СТРУКТУРА И ДИНАМИКА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

КОНФЛИКТИ 

Структурните компоненти на педагогическите конфликти са 

конфликтната ситуация (включваща субекта на конфликта и неговия обект), 

инцидентът и конфликтното взаимодействие. 

Във всички конфликти, независимо от тяхното разнообразие, могат да се 

разграничат следните стадии: 

- формиране на противоречиви интереси, ценности, норми, които са 

потенциално конфликтни (конфликтна ситуация); 

- преход от потенциалния конфликт към реалния (осъзнаване от страна  на 

един от участниците в конфликта на факта, че неговите интереси са накърнени от 

другите; състояние на фрустрация); 

- конфликтни действия и емоционални проявления (обида, гняв, 

оскърбление, агресивни насилствени действия и т.н.); 

- регулиране или решаване на конфликта (Клименских, Ершова, 2015:13). 

Конфликтна ситуация възниква, когато удовлетворяването на потребност 

на един от опонентите възпрепятства удовлетворяването на потребност на другия 

опонент. Конфликтната педагогическа ситуация прадставлява съвкупност от 

обективни и субективни условия, възникващи в образователното пространство и 

създаващи определено психическо напрежение, вследствие на което отслабва 

рационалният контрол между субектите в общуването и се активизира 

емоционално възприемане на възникналите противоречия (Курочкина и 

Шахматова, 2013: 229). Както при всеки конфликт, така и в образователната 

сфера, конфликтната ситуация предшества конфликта. Тя включва субектите на 

конфликта с техните отношения и характеристики, и неговия обект.  

В педагогическата конфликтология теоретически не съществува 

разграничение между понятията „участници”, „субекти”, „опоненти”, 

„противници”, „страни в конфликта”. Те, по мнението на много учени, са 

синоними.  Под понятието субекти в педагогическия конфликт се разбира 

отделни лица или групи от хора в образователните институции, които са 

непосредствени участници в конфликта и са въвлечени във всички негови стадии 

(ученици, педагози, администрация, родители). Обект на конфликта – това са 

определени ценности, ресурси (материални, социални или духовни), към 

притежаването или използването на които се стремят субектите на конфликта. 

Обекти на конфликта могат да бъдат норми, изисквания, идеи. Именно по техен 

повод възниква стълкновението между противоборстващите страни 

(Клименских, Ершова, 2015:13). Предмет – това е същността на конфликта. По 

думите на Н.Б. Мелник (Мельник и Осипова, 2014: 39) „предметът на конфликта 

е обективно съществуващ или въображаем проблем, представляващ източник на 

раздора между страните, основното противоречие, от което възниква конфликта. 

...Най-често предмет на конфликта са права, потребности, интереси и ценности 

на участниците в него”. 

За да прерасне конфликтната ситуация в конфликт, е необходим инцидент. 

Инцидентът възниква като повод за конфронтация, това е конкретно 

обстоятелство,  „спусъкът”, пораждащ развитието на събитията. Инцидентът 
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провокира стълкновение между взаимодействащите си страни, което означава 

преминаване от конфликтна ситуация в конфликт. Конфликтът от своя страна се 

проявява в по-нататъшното поведение на участниците в него. Инцидентът 

способства за осъзнаване от участниците в конфликта на факта, че един от тях 

възпрепятства достигането на целите на другия. Според М.Р.Битянова (Битянова, 

1998: 298) инцидентът е ситуация на взаимодействие, позволяваща на 

участниците в него да осъзнаят наличието на обективно противоречие в 

интересите и целите им. 

„Ядреният” признак на конфликта е неговият биполярен характер. В 

процеса на конфликта тази биполярност се открива във взаимодействието между 

страните. Понятието взаимодействие предполага наличие на различни 

взаимодействащи си страни (става дума за взаимодействието между хората, 

както и за вътрешните преживявания на човека по време на конфликта). 

Действията на тези страни трябва да бъдат взаимонасочени и взаимообусловени, 

координирани и взаимосъгласувани, т.е. страните трябва да регулират процеса на 

конфликт (Гришина, 2008: 243). 

Осъзнаването на ситуацията като конфликтна и прехода към конфликтното 

противодействие предшества субективното възприятие и оценката на 

възникналата ситуация от страна на участниците. Именно възприемането на 

ситуацията като конфликтна принуждава субектите да реагират, избирайки стил 

на конфликтно взаимодействие, влияещ на последващото развитие на 

конфликта (Клименских, Ершова, 2015:15).  

В педагогическите конфликти нарушаването на социално значими норми 

от страна на единия от участниците предизвиква ответна реакция у другия, от 

формата и съдържанието на която в голяма степен  зависят динамиката на 

конфликта и резултатът от него. В конфликтното взаимодействие се 

реализират скритите за външното възприятие процеси, протичащи в мисловната, 

емоционалната и волевата сфера на опонентите. Действията на всеки от 

опонентите влияят върху действията на другите, произтичат от взаимните им 

реакции и са насочени към реализация на интересите на всяка страна, т.е. те са 

взаимообусловени, а това означава, че придобиват характер на взаимодействие. 

При това конфликтното взаимодействие е съпроводено и с нарастване на 

емоционалното напрежение (Курочкина и Шахматова, 2013: 229). 

Според двуфакторния модел за регулиране на конфликтите, предложен от 

К. Томас и Р. Килман, методите за регулиране и стиловете на поведение на 

хората в конфликтна ситуация се съотнасят към две основополагащи измерения – 

кооперация (човек проявява внимание към интересите на другите хора, 

въвлечени в конфликта) и асертивност (вниманието на човека е съсредоточено 

към защита на собствените интереси) (Гришина, 2006: 464). 

К. Томас и Р. Килман определят пет възможни стила на поведение в 

конфликтна ситуация: сътрудничество – съвместно изработване на решение, 

удовлетворяващо интересите на всички страни, което изисква интеграция на 

позициите на субектите на взаимодействие; компромис – регулиране на 

разногласията чрез взаимни отстъпки; избягване (игнориране) – укриване на 

конфликта, стремеж да се излезе от него, без да бъде решен; приспособяване 
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(отстъпка) – понижаване на собствените стремежи и приемане позицията на 

опонента; съперничество (конкуренция) – открита борба за собствените 

интереси, категорично отстояване на собствената позиция. 

Под стратегия на поведение в конфликт се разбира ориентацията на 

личността към конфликта, нагласата й към определени форми на поведение в 

ситуация на конфликтно взаимодействие (Елисеев, 2000: 560). Стратегията е 

устойчиво поведение на личността, готовност към реализация на един от 

стиловете на поведение в различни ситуации и по-рядко – приемане или отказ от 

другите. 

Съзнателното управление на педагогическия конфликт, конструктивните 

действия по неговото решаване са свързани с отчитане на особеностите на 

участниците в него (различен социален статус, възраст, жизнен опит, степен на 

отговорност при решаване на конфликта и т.н.) (Клименских, Ершова, 2015:16).  

Доколкото един от опонентите в повечето педагогически конфликти е 

човек с педагогическо образование и съответно с психолого-педагогическа 

подготовка (с изключение на конфликтите в диадата „ученик – ученик“) на него 

се пада отговорността за предотвратяването и решаването на конфликтната 

ситуация и за регулиране на конфликта (ако все пак е въникнал). В конфликтите 

от типа „педагог – педагог“ и „педагог – ръководство на училището“ тази 

отговорност е взаимна. В конфликтите с учениците тяхното решаване трябва да 

бъде инициирано от учителя, при това отчитайки значението на конфликта за 

ученика от гледна точка на натрупването на определен жизнен опит. Конфликтът 

играе възпитателна роля в процеса на социализация на учениците, поради което 

от поведението на учителя зависи дали той ще окаже позитивно или негативно 

влияние върху формирането на личността на ученика (пак там).  

СПЕЦИФИКА НА КОНФЛИКТИТЕ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

В педагогическата конфликтология са идентифицирани основните 

фактори, определящи особеностите на конфликтите между учениците. 

Първо, спецификата на конфликтите между учениците се определя от 

възрастовата психология. Възрастта на учениците оказва значително влияние 

както на причините за възникване на конфликтите, така и на особеностите в 

тяхното развитие и разрешаване. 

Основен конфликтогенен фактор, определящ особеностите на конфликтите 

между учениците, е процесът на тяхната социализация. Социализацията е 

процес и резултат от усвояване и активно възпроизводство от индивида на 

социалния опит, който се проявява в общуването и дейността. Едно от 

проявленията на социализацията у учениците е междуличностният конфликт.  

Второ, особеностите на конфликтите между учениците се определят от 

характера на дейността в училище, основното съдържание на която е ученето. 

Междуличностните отношения в ученическия и в педагогическия колектив се 

отличават от отношенията в другите видове колективи и групи. Тези различия в 

голяма степен са обусловени от спецификата на педагогическия процес в 

училище. 

Конфликтите „ученик – ученик” най-често възникват в следните сиуации: 

оскърбления, обиди, сплетни, интриги, завист, доноси, лъжа, високомерие; 
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неразбиране; борба за лидерство; съперничество; противопоставяне между 

личността на ученика и колектива; между момичета – в спор за момчета и др. 

Върху конфликтността на учениците сериозно влияние оказват техните 

психологически особености, в частност агресивността.  

Трети фактор, въздействащ върху конфликтите във взаимоотношенията 

между учениците, са жизненият стандарт и съществуващата социално-

икономическа ситуация.    

ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОНФЛИКТИТЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ И 

УЧЕНИЦИ 

Процесът на обучение и възпитание, както и всяко развитие, е невъзможен 

без противоречия. Според М. Рибакова (Рыбакова, 1991) конфликтите между 

учителите и учениците могат да се класифицират така: действия, свързани с 

успеваемостта на ученика, с изпълнението на извънучебните задачи; поведение 

(постъпки) на учителя като реакция на нарушаване от ученика на правилата за 

поведение в училището и извън него; отношения, възникващи в сферата на 

емоционално-личностните отношения между учениците и учителите. 

Конфликти на дейността. Възникват между учители и ученици и се 

проявяват в отказа на ученика да изпълнява учебните задачи или в лошото им 

изпълнение. Причините за това могат да бъдат различни: умора, трудности в 

усвояването на учебния материал, неудачна забележка от страна на учителя 

вместо конкретна помощ и др. Конфликти на постъпките. Те възникват в 

случаите, когато учителят е сгрешил при анализа на постъпката на ученика, не си 

е изяснил неговите мотиви и е направил необоснован извод. Конфликти на 

отношенията. Често възникват в резултат на неумелото разрешаване от страна 

на педагога на проблемна ситуация и като правило, имат продължителен 

характер. Тези конфликти приемат личностна окраска, пораждат неприязън у 

ученика към учителя и задълго нарушават тяхното взаимодействие. 

ОСОБЕНОСТИ НА КОНФЛИКТИТЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИТЕ 

Междуличностните конфликти при учителите са изучени по-слабо в 

сравнение с другите видове конфликти в училищните колективи. Това е свързано 

с факта, че конфликтите между учителите са значително по-сложни и 

многообразни, отколкото конфликтите с участието на учениците.Особеностите 

на конфликтите във взаимоотношенията между учителите са обусловени от 

различни фактори: 1.Съдържанието и характерът на педагогическата дейност; 

2.Преимуществено женският състав на педагогическия колектив; 3.Социално-

икономическата ситуация и стандартът на живот.  

Конфликтните ситуации в средите на педагозите възникват не само поради 

своеобразието на темперамента и характера на всеки от тях, но и в случаите на 

недостатъчно високо равнище на личностно развитие. Биха могли да се 

разграничат  няколко варианта на поведение в учителските среди: съперничество 

на учителя, който се стреми към по-високо равнище на професионалната 

дейност, с вече признати авторитети; поведение, подчертаващо степента на 

превъзходство на опитните учители над младите им колеги; създаване от някои 

учители на благоприятно впечатление за себе си не чрез продуктивна дейност, а 

имитирайки я. Педагогическият стаж също влияе върху характера на конфликта. 
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Характерът и особеностите на конфликтите между педагозите са 

обусловени и от това, с кого от околните се сблъскват интересите им или 

възникват противоречията: ръководство – учител; ръководство – 

административен/помощен персонал; учител – учител; млад учител – учител със 

стаж; учител – ученик; учител – родител. 

Без знания за причините, педагозите трудно биха могли да разберат 

механизмите за развитие и решаване на конфликтите, поради което най-главното 

е да се заемат с тяхната профилактика. Защото профилактиката представлява 

преди всичко отстраняване на условията и факторите, предизвикващи 

конфликтите и управление на причините, които ги пораждат.   

ПРИЧИНИ И УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОНФЛИКТИ 

- Недостатъчна отговорност у учителя по отношение на педагогически 

правилното разрешаване на проблемните ситуации. 

- Различен социален статус на участниците в конфликта (учител – ученик), 

което и определя тяхното поведение в конфликта. 

- Различно разбиране за събитията и причините за тях. 

- Присъствието на другите ученици ги превръща в наблюдатели, а 

конфликтът придобива възпитателен смисъл за тях. 

- Професионалната позиция на учителя в конфликта го задължава да 

предприеме инициатива за неговото решаване, доколкото приоритет винаги са 

интересите на ученика като формираща се личност. 

- Всяка грешка на учителя при решаване на конфликта поражда нови 

проблеми и конфликти, в които се включват и други ученици. 

- Конфликтът в педагогическата дейност е по-лесно да се предотврати, 

отколкото да се реши. 

Важно е учителят да умее правилно да определи своята позиция в 

конфликта. За конструктивния изход от конфликта са важни и 

взаимоотношенията на учителя с родителите на ученика. 

Често общуването на учителя с порасналите ученици се изгражда върху 

същите принципи, от които се ръководи при общуването с учениците от 

началните класове. Такъв тип отношения не съответства на възрастовите 

особености на подрастващия, още повече че неговата представа за себе си е 

свързана със стремежа към равнопоставеност във взаимоотношенията с 

възрастните. Благополучното решаване на конфликта е невъзможно без 

психическата готовност на учителя да премине към нов тип отношения с 

порастващите деца. Инициатор на такива отношения трябва да бъде възрастният. 

СПОСОБИ ЗА ИЗХОД ОТ КОНФЛИКТНИТЕ СИТУАЦИИ 

„Грешките, които не се поправят, са истинските грешки” – Конфуций 

Когато попадаме в конфликтна ситуация е необходимо да насочим своята 

активност към регулация на собственото си психическо състояние, за да 

разберем по-добре своя събеседник. Може да се използват различни методи, 

които помагат да разберем другия: метод  интроспекция – човек се поставя на 

мястото на другия, а  после  възпроизвежда мисли и чувства, които по негово 

мнение той изпитва в такава ситуация; тук обаче съществува опасност 
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собствените ни мисли и чувства да приемем за мисли и чувства на другия; метод 

емпатия – „вчувстване” във вътрешните преживявания на другия човек; метод 

логически анализ – за рационалистите, опиращи се на мисленето. 

При всеки вариант на развитие на конфликта задачата на педагога се 

състои в това, да превърне противодействието между страните във 

взаимодействие, а деструктивния конфликт – в конструктивен. 

Г. Козирев (Козырев, 2000) счита, че за да се постигне това е необходимо 

да се извършат редица операции: 

- да се постигне адекватно възприемане между опонентите – 

емоционалната възбуда пречи на участниците в конфликта адекватно да оценят 

ситуацията и да се отнесат подобаващо към опонента си. Контролирайки своите 

емоции, е необходимо педагогът да намали емоционалното напрежение във 

взаимоотношенията си с учениците, родителите, колегите.  

- диалогът може да се разглежда и като цел, и като средство. В първия 

стадий  диалогът се използва като способ за установяване на комуникации между 

опонентите. Във втория – като средство за обсъждане на спорните въпроси и 

търсене на взаимоприемливи способи за регулиране на конфликта. 

Ние всички сме привикнали към монолозите, особено в педагогическия 

процес. Главното в диалога е не само да говориш и да слушаш, но и да чуваш 

събеседника си и да бъдеш чут. В хода на диалога опонентите уточняват 

отношенията си, позициите, намеренията и взаимните си цели. Те стават по-

информирани и по-добре си представят възникналата конфликтна ситуация. И 

ако им се удаде да установят и определят конкретните източници и причини за 

спора, могат да преминат към завършващия етап на регулиране на конфликта. 

- взаимодействието е завършващият етап в регулирането на конфликта. То 

включва и възприемане, и диалог, и други видове съвместни (съгласувани и 

несъгласувани) дейности и общуване. Тук под взаимодействие се разбира 

съвместната дейност на всички опоненти, насочени към решаване на конфликта. 

В хода на взаимодействието опонентите уточняват кръга от проблеми и 

вариантите за тяхното решаване, разпределят видовете работа, определят срокове 

за тяхното изпълнение и определят начини за контрол. 

И така, адекватността при възприемането на конфликта, готовността за 

всестранно обсъждане на проблема, създаването на атмосфера на взаимно 

доверие и съвместна дейност при разрешаване на съществуващите проблеми 

способстват за превръщането на деструктивния конфликт в конструктивен, а 

вчерашните опоненти - в съюзници и дори в приятели. Освен това успешно 

решеният конфликт подобрява психическия климат в колектива. 

Интерес представляват препоръките на И.Ф.Демидова (Демидова, 2003) за 

решаване на конфликти, които могат да се класифицират в три варианта: 

конфликт между учител и ученик; конфликт между ученици, а учителят е 

посредник; конфликт между учители и ученици. 

Конфликт между учител и ученик. Ако учителят иска да реши този 

конфликт, той трябва да задържи ученика след учебните часове и да се постарае 

да организира диалогично взаимодействие.  
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Учителят – посредник/медиатор в конфликта между ученици. 

Дейността на посредника/медиатора се състои не в това да изясни кой е прав и 

кой е виновен, а да сближи участниците, да развие и укрепи конструктивните 

елементи в тяхното общуване, да облекчи уреждането на конфликта. Главните 

моменти в посредничеството/медиацията са поддържането на неутралитет и 

запазването на спокойствие. Методиката на посредничеството/медиацията се 

състои от 4 стъпки: І - ва фаза: „намерете време, за да поговорите”. На този етап 

посредникът/медиаторът помага на участниците да се договорят за времето и 

мястото на преговорите; ІІ - ра фаза: планира се организацията за решаването на 

конфликта. Заедно с учениците вие изработвате нова позиция, в която ще бъдат 

отчетени позитивните моменти, предложени от всички страни; ІІІ – та фаза: 

изяснява се обектът на противоречието и се формулира проблемът. Необходимо 

е да се даде възможност на всеки да изкаже своята позиция и да чуе позицията на 

другите; ІV – та фаза: съставя се споразумение, което е най-добре да се запише. 

След известно време трябва да се обсъди изпълнението на решенията. 

Решаване на конфликт между учители и родители. 

Позициите на родителите в конфликта могат да бъдат три: отбранителна 

(„няма време – нищо не се получава”); нападателна („възпитанието е работа на 

училището”); объркана („помогнете!”). 

Основната цел в общуването на учителите с родителите се състои не в 

оправдаващи или агресивно-отбранителни действия на учителите и не в 

поемането на цялата тежест на възпитателната корекция на поведението, а в 

обединяването на усилията на учители и родители в корективната работа, 

насочена към децата. Решаването на конфликта между учители и родители 

включва три фази: І – фаза – устойчивост на учителите спрямо емоционалното 

въздействие на родителите - за целта учителят трябва да бъде психологически 

дистанциран от ситуацията, да не се включва в нея емоционално; ІІ – ра фаза в 

общуването с родителите – организация на равноправното взаимодействие - за 

целта трябва да се започне с изтъкване на положителните качества на 

събеседника, да се демонстрира стремеж към равнопоставена позиция с 

родителите, да се прояви загриженост към ученика; ІІІ – та фаза – намиране на 

форми на сътрудничество с родителите - тук в най-голяма степен трябва да се 

приложат знанията и уменията на учителите за възпитателна работа. 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОНСТРУКТИВНО РЕШАВАНЕ НА 

КОНФЛИКТИТЕ 

С цел конструктивното решаване на конфликтите е желателно педагозите 

да имат предвид следните предпоставки: 

1.Качества на личността на учениците, които могат да бъдат основа за 

конструктивно решаване на конфликтите. 

2.Високо равнище на самооценка на учениците – в този случай ще им бъде 

по-лесно да концентрират вниманието си върху ученето и постигането на успех в 

него. 

3.Способност и готовност за излагане на собствено мнение и за изразяване 

на собствени чувства, а така също и за слушане и разбиране на другите.  
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4.Способност за самоутвърждаване. Развитие на способността за 

удовлетворяване на собствените желания и потребности, без да причиняваш 

вреда на другите.  

5.Придобиване на навици за съвместна работа в групи за решаване на 

конфликти. Способност за откритост и критично мислене по време на конфликт 

и способност за промяна на собственото мнение съобразно новата информация.  

6.Способност за творческо решаване на конфликтите. Обсъждането на 

необичайни, дори нереални предложения, може да доведе до разреждане на 

напрежението и намиране на приемливо решение.  

Педагогиката има на въоръжение редица алгоритми на поведение, 

необходими за успешната работа на учителите: в училище трябва да се установи 

работна атмосфера – отрицателните емоции, свързани с личните проблеми 

трябва да останат извън прага на училището; конфликтите не трябва да се 

избягват, а да се направлява процесът на тяхното решаване в конструктивна 

посока; еднакво справедливо да се отнасяме към всички ученици; 

съсредоточаване на цялата дейност върху процеса на обучение и възпитание; 

учениците да не бъдат унижавани, а да ги „издигаме“ до нашето ниво; да 

развиваме у учениците умението да учат; в отношенията си с колегите да 

демонстрираме само асертивно поведение.  

УЧИЛИЩНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО/УЧИЛИЩНА МЕДИАЦИЯ 
В последно време т.нар. „училищно посредничество“ („училищна 

медиация“) се утвърждава като важно явление в училищния живот. Според Д. 

Шапиро „училищните посредници/медиатори са ученици, обучени да 

провеждат обсъждания между спорещи ученици или групи с цел търсене на 

решения. Тяхната задача е да създадат възможност спорещите страни да общуват 

продуктивно и да разберат по-добре другия, което нерядко позволява да се 

намери взаимоприемливо решение на конфликта. Ценните умения за регулиране 

на конфликтите, придобити в най-ранна възраст, биха били полезни на ученика 

през целия му живот“ (Шапиро, 1997).  

Специалистите се съревновават да посочват позитивние ефекти от 

обучението на учениците в умения за осъществяване на 

посредническа/медиаторска дейност и внедряването на 

посредническата/медиаторската практика в училищния живот. По тяхно мнение 

на това обучение трябва да се осъществява в началния, в прогимназиалния и в 

гимназиалния етап. 

Д. и Р. Джонсън (Johnson D. and R., 1994: 117 - 137) изтъкват три 

обстоятелства, които по тяхно мнение са важни аргументи в ползата от 

обучението на учениците в конструктивно управление на конфликтите: 

1. интересите на самите училища, свързани с осигуряването на 

благоприятна и миролюбива атмосфера за осъществяване на образователен 

процес; 

2. възможност да се използва потенциалът на конфликта за поддържане на 

вниманието, засилване на мотивацията за учене, възбуждане на интелектуалното 

любопитство, повишаване качеството на работа и развитието на творческия 

подход при решаване на проблемите; 
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3. подготовката на бъдещите поколения за конструктивно управление на 

конфликтите в собствения живот, кариерата, семейството, обществото, в 

национални и международни ситуации.  

Д. Шапиро (Шапиро, 1997: 210-212) подчертава следните позитивни 

функции на училищното посредничество/училищната медиация: 1. създава се 

алтернативен път за решаване на конфликтите; 2. конфликтът се превръща в 

положителен, съзидателен процес; 3. подобряват се взаимоотношенията; 4. 

подобрява се дисциплината; 5. учениците се учат не само да решават; 6. 

поощрява се ангажираността към демократичния стил на общуване. Към 

позитивните функции на посредничеството/медиацията, предложени от Д. 

Шапиро, Н.В.Гришина (Гришина, 2008: 497) добавя и още една – ползата от 

посредничеството/медиацията за учителите. 

За осигуряване на обучение по посредничество/медиация според Д. и Р. 

Джонсън (Johnson D. and R., 1994: 117 - 137) са необходими три условия: 

кооперативно обучение, учебни дискусии и медиация. 

1.Кооперативното обучение създава контекст, в който конфликтите могат 

да се решават конструктивно. Кооперативният контекст се създава преди всичко 

в организацията на учебните ситуации като кооперативни. Кооперативното 

обучение в сравнение със съревнователното и индивидуалното обучение изисква 

по-големи усилия, насочени към достижение, по-позитивни отношения между 

учениците и по-добро психологическо приспособяване.  

2. Учебните дискусии имат своите преимущества: в тях се съчетават 

кооперативност и конфликт, доколкото кооперативността сама по себе си още не 

осигурява висок резултат. За организация на учебната дискусия на учениците се 

предлага тема, те се разделят по двойки и подготвят аргументация в защита на 

противоположни позиции.  

3.Програмите по медиация, според авторите, са най-добрият способ 

учениците да се научат да водят преговори за постигане на съгласие и да бъдат 

посредници в конфликтите при другите. Всяка преговорна процедура предполага 

определяне на конфликта, обмен на позиции и предложения, разглеждане на 

ситуацията през двете гледни точки, търсене на взаимоудовлетворяващи 

варианти и постигане на разумно съгласие. 

Д. и Р. Джонсън операционализират този процес в следния алгоритъм: 1. 

Съобщете за своите желания („Аз искам да получа тази книга сега“); 2. Съобщете 

за своите чувства („Аз се притеснявам“); 3. Съобщете причините за своите 

желания и чувства („Ти вече ползваш тази книга цял час. Ако не я получа сега, 

няма да успея да подготвя доклада си. Притеснявам се, защото чакам толкова 

дълго“); 4. Обобщете вашето разбиране за това какво иска и какво чувства 

другия, както и причините за това („Аз разбирам, че ти...); 5. Намерете три 

алтернативни решения на конфликта; 6. Изберете едно от тях и се здрависайте.  

За обучение в процедурите по медиация Д. и Р. Джонсън предлагат 

следните стъпки: 1.Прекратете враждебността; 2. Включете участниците в 

конфликта в процеса на медиация; 3. Помогнете на участниците да водят 

успешни преговори един с друг; 4. Формализирайте съгласието.  
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ПРАКТИЧЕСКИ МУЛТИСЕНЗОРНИ МОДЕЛИ ЗА УСВОЯВАНЕ НА 

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ У ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ПОТРЕБНОСТИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП  

 

Антоанета Д. Тодоранова 

 

 

PRACTICAL MULTISENSORY MODELS FOR ACQUIRING SOCIAL 

SKILLS IN CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS FROM 

THE INITIAL STAGE 

 

Аntoaneta D. Todoranova 

 

 
Abstract: The rise of multisensory teaching methods, especially supported by digital 

technologies, is constantly expanding and developing our understanding of what education 

means for different people in different contexts. An inclusive school can and should unite and 

offer an alternative to each child to feel valued and meaningful. The multisensory approach 

provides such an opportunity not only to differentiate teaching, but also the learning content, 

which consists of knowledge, concepts and skills that students must acquire on the basis of the 

curriculum. Multisensory is defended as a more optimistic and realistic mechanism not only for 

the intellectual development of children with special educational needs, but also for their 

overall social harmonization and personal self-affirmation. 

Keywords: practical multisensory models, inclusive education, children and students 

with special educational needs, social skills. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Традиции и иновации в 

предоставянето на социална услуга – част II“ РД-08-119/03.02.2021 г. 

 

В продължение на години традиционното образование се е превърнало в 

една твърда система, която не успява да се огъне около неизмеримото 

разнообразие от предпочитани стилове или способности на хората. Всички ние 

сме сложна мозайка от личностни типове, интереси и способности. И 

образованието трябва да отразява това разнообразие. За щастие през последните 

години образователната система в България започна да се променя и да се 

развива, за да отговори на разнообразието от потребности на своите ученици. 

Възходът на мултисензорните методи на обучение, особено подкрепени от 

дигиталните технологии, непрекъснато се разширява и развива нашето разбиране 

за това какво означава образованието за различните хора в различни контексти. 

Приобщаващото училище може и трябва да обедини и предложи алтернатива на 

всяко едно дете да се чувства ценно и значимо. Ролята на учителя се разширява и 

изисква все повече усилия. Учителите трябва да могат да избират измежду 

голямото разнообразие от техники на преподаване и активни стратегии за учене, 

за да работят ефективно с всички ученици, които въпреки че се намират в една и 

съща учебна среда, имат различни потребности и предпочитания за учене. 

Новата нормативна уредба в образованието налага все повече използването на 
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диференциран подход на преподаване, съобразен с индивидуалността на децата и 

отговарящ на техните възможности. Наборът от умения, необходим за 

диференциране, изглежда твърде мистичен за едни и неразбираем за други, но 

истината е, че всеки учител трябва да притежава инструментите, с които да 

диференцира своето преподаване по подходящ начин за всички ученици. 

Мултисензорният подход дава една такава възможност не само за диференциране 

на преподаването, но и на учебното съдържание, което се състои от знания, 

концепции и умения, които учениците трябва да придобиват на базата на 

учебната програма. Мултисензорната учебна среда включва използването на 

различни формати за представяне на информацията и учениците получават 

възможност да избират къде да бъде фокусът на съдържанието на базата на 

своите интереси, „така схващанията за сензорната компенсация постепенно 

отстъпват място на сензорната интеграция на информацията, достигнала по 

различни сетивни пътища“ [2:99].  

От друга страна, съвременната образователна парадигма извежда на 

водещи позиции изискването за обогатяването на професионалния профил на 

съвременния учител. Той е изправен пред предизвикателството да разшири 

обсега на своята професионална компетентност като в йерархически аспект 

надгражда към базовите педагогически умения и такива компетентности, които 

са насочени към адаптиране на методите на преподаване и учебното съдържание, 

за да бъде ефективно приобщаването на децата със специални образователни 

потребности към образователната среда в масовата училищна практика. Според 

Радулов, (2004) добрата информираност на преподавателите по въпросите, 

свързани с приобщаващата култура и политика, която учебните заведения трябва 

да провеждат в условията на приобщаващо образование, биха ги окуражили и 

мотивирали за създаването на добри приобщаващи практики за работа с деца с 

увреждания. 

Това провокира нашето изследователско внимание да се насочи към 

проблема, свързан с използването на мултисензорни техники на работа при 

усвояването на социални умения у деца със специални образователни 

потребности от начален етап. Едно от възможните решения в това отношение е 

разработването на обучителна програма с включен комплекс от задачи за 

обогатяване на професионалната практика на учителите. Затова и основната цел 

на научното изследване е да се разработи обучителен инструмент в помощ на 

общообразователни учители и специалисти, работещи с деца със специални 

образователни потребности в начален етап, за изграждане на ефективна 

мултисензорна среда, която развива техните социални умения и подкрепя 

личностното им развитие. 

Направеното анкетно проучване в началото на научното изследване показа, 

че 31 % от анкетираните 80 общообразователни учители от четири области в 

България – Шумен, Силистра, Враца и Пазарджик, знаят какво представлява 

мултисензорното обучение и 92% от тях, които го познават го използват в своята 

работа. 70 % от специалистите /ресурсни учители, логопеди и психолози/, 

работещи с деца със специални образователни потребности от същите четири 

области познават този вид обучение, а 82 % от тях го прилагат в своята практика. 
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Проучването потвърди нашата хипотеза, че ако повече учители познават 

същността на мултисензорното обучение, то вероятността те да го използват в 

своята практика е по-голяма. Идентифицирането на потребностите ни даде 

информация за подготовката на анкетираните общообразователни учители и 

специалисти за работа с деца със специални образователни потребности. 

От тази анкета стана ясно, че 39% от общообразователните учители и 44% 

от специалистите предпочитат да участват в обучения като вид квалификационна 

форма. Затова следващият период от изследването беше свързан с подготовката, 

организацията и провеждането на тридневно обучение на тема: „Стратегии в 

помощ на преподаването и работа с деца със специални образователни 

потребности“ с общо 30 учители от област Шумен – 20 общообразователни и 10 

ресурсни учители, което премина през четири основни етапа: 

І ЕТАП: АНАЛИЗ НА ОЦЕНКАТА НА КОНКРЕТНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕМАТА  

За повишаване на мотивацията за участие в обучителната програма са 

спазени следните условия: 

1. Обвързване на обучението с потребностите на обучаваните и спецификата 

на тяхната педагогическа квалификация; 

2. Планиране на подходяща интерактивна обучаваща технология; 

3. Избор на компетентни и квалифицирани /сертифицирани/ обучители; 

4. Подготовка на учебната среда; 

5. Анализ на нивото на съществуващите знания, умения и опит на 

обучаваните специалисти, свързани с избраната проблематика; 

6. Отчитане на груповия и индивидуалния потенциал за учене на 

педагогическите специалисти, които ще се обучават и очакванията им по 

отношение на обучението. 

ІІ. ЕТАП: ДИЗАЙН НА ОБУЧЕНИЕТО 

ІІ. 1.Определяне на целите и задачите на обучението 

1.1. Да се дадат знания на участниците в обучението за използване на 

ефективни стратегии за работа с деца със специални образователни потребности: 

 Да се запознаят със същността на мултисензорния подход и с теоретичните 

основи на мултисензорността като познание; 

 Да се даде възможност да открият и упражнят някои формиращи 

механизми за реализиране на мултисензорното познание в обучението, 

свързано с усвояване на социални умения при децата със специални 

образователни потребности. 

 Да разберат предимствата на мултисензорната образователна среда за 

ефективно и пълноценно включване на децата със специални 

образователни потребности в образователния процес. 

1.2. Да се усъвършенстват уменията на учителите за диференцирано 

преподаване и подобряване на условията за обучение на деца със специални 

образователни потребности: 

 Да се запознаят с елементите на диференцираното преподаване; 

 Да усвоят инструментите за диференциране и да доразвият набора от 

умения за това; 
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 Да усвоят умения за ефективно планиране на диференцираното 

преподаване като гаранция за качественото обучение на всички ученици. 

1.3. Да се повиши информираността на педагогическите специалисти по 

отношение на приобщаващото образование, неговата философия и принципи, 

възможностите, които то дава за обучение и подкрепа за личностно развитие на 

всяко дете в зависимост от неговите индивидуални потребности. 

 Да се запознаят с приобщаващата мисия на българските училища, които 

трябва да функционират според принципите на универсалния дизайн. 

 Да бъдат информирани какви трябва да са взаимоотношенията в 

училищната среда, училищната култура и какви са отговорностите на 

всички участници в образователния процес. 

 Да усвоят умения за съвместно решаване на проблеми. 

ІІ. 2. Съдържание на обучителната програма 
2.1 Съвместно учене в масовата класна стая. Универсален дизайн за 

обучение. 

 Какво представлява диференцираното обучение и възможностите за 

неговото приложение; 

 Стратегии за съвместно учене в масовата класна стая; 

 Типове образователна среда; 

 Универсален дизайн за обучение; 

 Подобряване на условията за обучение на учениците със специални 

образователни потребности чрез универсалния дизайн за обучение. 

2.2.  

Мултимодални стратегии за обучение – стратегии за всеки стил и за всеки 

ученик. 

 Теория за множеството интелигентности; 

 Стилове на обучение; 

 Мултимодални режими на обучение, осигуряващи цялостно образователно 

преживяване. 

2.3. Мултисензорни подходи за подобряване на паметта и работата на 

децата със специални образователни потребности. 

 Мултисензорен подход в обучението – същност; 

 Мултисензорни техники на преподаване; 

 Предимства на мултисензорната учебна среда. 

2.4. Социално емоционалното учене през призмата на мултисензорното 

обучение. Подходящи дейности и материали. 

 Какво представлява социално емоционалното учене; 

 Ключови социално-емоционални компетенции; 

 Преподаването на социални и емоционални умения като част от 

темата на урока; 

 Практически мултисензорни модели за усвояване на социални умения при 

деца със специални образователни потребности – работа в малки групи. 

2.5. Ефективни приобщаващи училища – взаимоотношения и училищна 

култура 

 Приобщаваща култура; 
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 Приобщаваща политика; 

 Приобщаващи практики. 

ІІ. 3. Определяне на формата, вида и методите на обучение 

Форма – тридневно обучение с откъсване от работа. Първият и вторият ден 

са присъствени, третият се организира под формата на индивидуална 

дистанционна работа. Времетраене – общо 24 астрономически часа. 

Методи – презентиране на новото съдържание; дискусия; мозъчна атака; 

работа в малки групи; работа по казус; ролеви игри; импровизиране и 

симулиране; методическо моделиране; демонстрация, взаимно рецензиране. 

ІІ. 4. Планиране на необходимите ресурси и провеждане на 

обучителната програма 

ІІІ. ЕТАП: ПЛАНИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА НА 

ПРОГРАМАТА 

Самостоятелна работа на участниците в дистанционна форма: „Писмена 

разработка на обучаващ модул, развиващ социални умения на основата на 

мултисензорния подход на дете със специални образователни потребности по 

конкретен случай“ 

ІV. ЕТАП: ОБРАТНА ВРЪЗКА  

Попълване на Въпросник и Анкета 

По време на обучението и работата в малки групи бяха изведени и 

представени на участниците следните практически мултисензорни модели: 

1. За овладяване на негативни чувства и емоции: 

 Релефни карти на емоции 

 Имитиране на емоции в огледалото 

 Пресъздаване на емоции чрез жестове и мимики; 

 Пресъздаване на емоции чрез мелодии; 

 Изразяване на емоции и чувства чрез цветове; 

 Коментар на стимулирани и реални ситуации; 

 Разиграване на ситуативни роли. 

2. За контрол на неприемливо поведение: 

 Мултисензорно табло за правила на позитивно поведение; 

 Записване на правилата с различен шрифт, цвят на шрифта и цвят хартия; 

 Аудио запис на правилата; 

 Изобразяване на правилата чрез символи и графични знаци; 

 Барометър на шума; 

 Стол за размисъл; 

 Избор на поведение в конкретна ситуация. 

3. За безконфликтна ситуация и ефективно общуване: 

 Вербално представяне при запознанство; 

 Да нарисувам най-важното за себе си; 

 Да изтананикам любимата си мелодия; 

 Да моделирам себе си 

 Отборни игри; 

 Съвместно строителство – лего терапия; 

 Себеизразяване чрез приказка. 

http://zdrasti.info/otchet-na-metodichesko-obedinenie-prirodni-nauki.html
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Една година след провеждане на обучението, в периода 15.10.2020 г. – 

30.10.2020 г., бе осъществено анкетно проучване сред участниците. Въпросите, 

включени в анкетната карта, дават възможност да се определи влиянието на 

мултисензорния подход при усвояването на социални умения от децата със 

специални образователни потребности в начален етап от 14 училища в различни 

населени места в област Шумен. Целта на анкетата е да се получи информация 

на базата на професионалния опит на учителите, преминали през тридневния 

курс на обучение, която би ни помогнала да определим степента на усвоените 

социални умения чрез използването на изведените от обучението проктически 

мултисензорни модели. В анкетата се включиха общо 30 педагогически 

специалисти – 20 общообразователни учители и 10 ресурсни учители от две 

начални училища в гр. Шумен – НУ „Илия Р. Блъсков и НУ „Княз Борис I“, три 

средни училища – СУ Васил Левски“, гр. Шумен, СУ „Панайот Волов“, гр. 

Шумен и СУ „Васил Левски“, гр. Нови пазар; осем основни училища от различни 

населени места в областта – ОУ „Димитър Благоев“, гр. Шумен, ОУ „Д-р Петър 

Берон“, гр. Шумен, ОУ „Ено Марковски“, гр. Шумен, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. 

Нови пазар, ОУ „ Св., Св. Кирил и Методий“, гр. Велики Преслав, ОУ „П.Р. 

Славейков“, с. Изгрев, общ. Венец, ОУ „Васил Левски“, с. Градище, общ. 

Шумен, ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара, общ. Шумен и едно обединено 

училище – Об.У „Пенчо Славейков“, с. Марково, общ. Каспичан. По отношение 

на населеното място превес в извадката има делът на учители, работещи в учебни 

заведения в областния град и в общинските центрове на областта. Анкетата 

съдържа общо 13 въпроса, 12 от които са от затворен тип и са за измерване на 

степента на усвоените социални умения с  помощта на мултисензорния принцип 

и 1 от отворен тип, при който респондентът има възможност да изброи три 

мултисензорни техники, които използва в своята работа и които помагат на 

децата със специални образователни потребности от първи до четвърти клас за 

усвояване на социални умения. 

Анкетата даде възможност да бъде измерена степента на усвоените 

социални умения на децата със специални образователни потребности чрез 

използването на мултисензорния принцип по следните показатели: 

 
СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ 

П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
И

 

общуване самостоятелност сътрудничество и 

отговорност 

съпричастност 

Умения да се представя 

 

Умения за 

самообслужване 

Умения за 

създаване на 

приятелства 

Самоуважение и 

уважение към 

другите 

Да поздравява Умения за 

ориентиране в 

пространството 

Умения за работа в 

група 

Умения за 

възприемане на 

несъгласия 

Да помоли за помощ Следване на 

инструкция 

Умения за вземане 

на компромисни 

решения 

Умения за 

разпознаване на 

емоциите 
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Способност да се 

изразява 

Следване на заданията 

в задачите 

Отговорност към 

поставената задача 

и към другите 

За контрол на 

собствените 

емоции и за 

овладяване на 

чувствата 

Как да се обръща към 

възрастните 

Умения за вземане на 

решения 

Умения за 

самооценка и 

самокритичност 

За изразяване на 

емоциите по 

подходящ начин 

 Умения да изслушва  Умения за 

взаимопомощ 

 

 

Във възрастов аспект структурата на извадката от анкетирани учители е 

както следва: от 31 до 40 години – 27%; от 41 до 50 години – 58%; над 51 години 

– 15%. Тя съответства на състоянието и тенденциите в генералната съвкупност, а 

именно завишеният относителен дял на учителите в по-късна възраст, работещи 

в системата на училищното образование. Сходни тенденции се наблюдават и във 

възрастовата структура на учителската гилдия в страните от Европейския съюз.  

Разпределението на анкетираните участници в обучението според 

педагогическия стаж е следният: от 6 до 10 години – 20%; от 11 до 20 години – 

44% и над 20 години – 36% и е съотносимо на процентното съотношение по 

възраст. 

На въпроса „Използвате ли мултисензорния подход в работата си“ при 

възможни три отговора: “Да“, „Не“ и „Частично“ с „Не“ няма отговорили, 

частично – 22% и да – 78%. От този отговор на респондентите можем да 

направим извода, че процентът на педагогическите специалисти, които използват 

мултисензорния подход след обучението се е увеличил с 8%. Това ни показва, че 

след като са запознати с теоретичните основи на мултисензорността, те вече имат 

готовност, възможност и желание да използват и упражняват някои формиращи 

механизми за реализиране на мултисензорното познание в обучението. 93% от 

участниците в анкетното проучване декларират, че мултисензорният подход 

помага на децата със специални образователни потребности за усвояване на 

социални умения. Това показва, че въведените чрез обучението подходи на 

методическо осъществяване на мултисензорния принцип чрез демонстрираните 

практически модели като дидактически стратегии е обогатил опита на учителите, 

работещи с деца със специални образователни потребности, по отношение на 

една сравнително нова педагогическа интерпретация на синтезията и 

синергетиката в обучението. От това можем да направим извода, че 

мултисензорността се защитава като един по-оптимистичен и реалистичен 

механизъм не само за интелектуалното развитие на децата със специални 

образователни потребности, но и за тяхното цялостно социално хармонизиране и 

личностно себеутвърждаване. 

„Социалното възпитание на подрастващите се развива и оформя под 

въздействието на различни субективни фактори. Превръщането на детето в 

полезна за обществото личност е свързано с условието, че то трябва да живее с 

хората, да общува с тях, да взаимодейства със света около себе си, да се 

възпитава от възрастните” [3:374]. Социалните умения са много важни и активно 

се преподават в училищна или в извънкласна форма през последните няколко 
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десетилетия в много страни по света. Изследванията в тази посока твърдят, че 

при децата със слаби социални умения има риск за потенциални проблеми в 

развитието в училище, а в последствие и на работното място. А това важи с 

особено голяма сила при децата със специални образователни потребности. 

Добрите социални умения са предпоставка за тяхното успешно реализиране в 

живота. Тези умения им помагат да знаят какво да кажат и как да го кажат, как да 

правят добри избори и да вземат правилни решения, както и как да се държат в 

различни житейски ситуации. „Социалната интеграция (чрез социалната 

адаптация, развитие на адаптивните механизми и възможности, усвояването на 

похвати и средства за адаптация и интеграция) е основна цел и съществен 

компонент на социализацията на социалните индивиди. Обикновено 

адаптационните процеси се разглеждат като субективни, като процеси на 

вътрешната и външната активност на индивида, които се диференцират условно 

на активна и пасивна адаптация към условията на средата.”[1:59]. 

Според Шошева (2008) дезадапционните процеси се усложняват при 

неправилно взаимодействие със средата. Степента, в която децата и младите хора 

със специални образователни потребности притежават добри социални умения 

може да повлияе на тяхното академично представяне, поведение, социални и 

семейни взаимоотношения, както и участия в извънкласни активности. 

Социалните умения са също свързани и с качеството на училищната среда и 

толерантността. Добрите социални умения помагат на децата със специални 

образователни потребности да създадат по-добри, по-пълноценни 

взаимоотношения с хората, да създават приятелски контакти, които са 

изключително важни за тяхното социализиране, дават им възможности да водят 

един по-забавен, разнообразен и пълноценен живот, освобождават ги от 

проблеми като срамежливост и несигурност, самота, ниско самочувствие, 

предлагат им възможност за бъдещо професионално развитие. 
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ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА МОТИВАЦИЯТА ЗА ТАНЦУВАНЕ НА 

БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТАНЦИ  

 

Борис Илиев Иванов 

 

 

PILOT STUDY OF THE MOTIVATION FOR DANCING  

OF BULGARIAN FOLK DANCES 

 

Boris Iliev Ivanov 

 
Abstract:The art of dance could have effects not only on physical and mental health but 

also is a possibility for social learning and personal development. This report presents a 

research with a group of dancers about their motivation to study bulgarian folk dances. 

Keywords: dancing, motivation, Bulgarian folk dances 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Традиции и иновации в 

предоставянето на социална услуга – част II“ РД-08-119/03.02.2021 г. 

 

Танцът е едно от най-първичните проявления на художествено-творческата 

дейност на човека. В продължение на векове тази специфична поведенческа 

форма е обслужвала живота и като религиозна обредност, и като средство за 

формиране на морални, правни и войнствени качества. Двойнствената приложно-

практическа и художествено-естетическа функция на танца създава възможност 

и за естетическо наслаждение.  

С развитието на човечеството и достигането до етапа на технологичния 

прогрес се наблюдават редица промени, свързани с присъствието на танците в 

живота на хората [3]. Най-видимата е промяна е свързана с намаляване на 

приложно-практическата функция на танца и нарастване на художествено-

естетическата му функция. В исторически план ХХ и ХХI-ви век са преломни за 

танцът като изкуство, тъй като условията благоприятстват професионализацията 

му.  

В своята многовековна история българският народ е създал едно богато 

разнообразие и оригинално традиционно музикално-танцово творчество, което и 

до днес удивлява и буди възхищение в зрителите по света като фолклор и 

отпечатък за самобитната ни национална култура. Условията за 

професионализация на българските народни танци се създават едва в средата на 

XX век, в резултат на големи политически, икономически, социално-битови и 

културни промени, които настъпват в България.  

В „Композиция и форма на танца“ Г. Абрашев [1] отделя внимание на 

някои от промените засегнали битието на фолклорното творчество в средата на 

ХХ век:  

1. Коренно се изменя затворения патриархален бит на хората, който е 

обуславял развитието на традиционното народно творчество. Фолклорът 

престава да се развива в бита и се превръща в наследство. 
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2. Променят се условията, в които се създават и изпълняват народните танци. 

От дворовете и мегданите танците все повече заемат място на сцените. От 

„танци за себе си“ те се превръщат в „танци за публиката“.  

3. Анонимният, бавен и почти незабележим метод на колективното народно 

творчество, се заменя с новия по-прогресивен метод на индивидуалното 

професионално хореографско творчество. 

4. Официалната държавна власт и обществото като цяло променят 

отношението си към българското фолклорно наследство. Българските 

народни танци се възприемат като национално богатство, което трябва да 

се събира, изучава и творчески доразвива в съвременни сценични форми 

[1]. 

 

В началото на XXI-ви век в България се наблюдава тенденция и силен 

интерес към изучаване на народни танци като част от учебната програма на 

дадена образователна институция, частна школа за хора, танцов състав към 

читалище или под други свободни форми на организация. В стремежа за 

изучаване на народни танци, освен любовта на хората към историческото и 

фолклорно народно творчество се забелязват и редица социални мотиви за 

включването им в танцови колективи. Танцовите състави са възможност за 

развитие, себереализация, социално включване, учене, споделяне и 

себеизразяване в колективи, в които има хора от различни възрасти, с различен 

опит в танцуването и образование, семейно положение, както и обществен 

статус.  

Настоящият доклад представя пилотно проучване относно мотивацията да 

се изучават български народни танци в клуб за народни хора „Борев “ при 

Народно читалище „Тодор Петков 1964“ в гр.Шумен.  

Проучването е осъществено онлайн с помощта на Google-формуляр. 

Събрани са данни за пола, възрастта, трудовата заетост, образованието, 

семейното положение и етноса. За изследване на мотивацията е използван 

специален инструмент, т.нар. Въпросник за изследване на мотивацията за 

танцуване или the Dance Motivation Inventory (DMI) [3], след получено съгласие 

от авторите на методиката и осъществен прав и обратен превод на текста. 

Въпросникът е съставен от 29 въпроса-твърдения, които започват по един и същ 

начин с „Аз танцувам, защото…“ , например твърдение №28 „Аз танцувам, 

защото с танците забравям ежедневните си проблеми.“ Участниците в 

изследването отговарят, чрез 5-степенна Ликертова скала, в която 1 е 

категорично не съм съгласен/-на; 2- не съм съгласен/-на; 3- нито съм съгласен, 

нито не съм; 4- донякъде съм съгласен/-на; 5- напълно съм съгласен/-на. 

Твърденията в DMI са разпределени в 8 скали (вж. Таблица 1), след проведен 

факторен анализ от авторите на оригиналното изследване. 

 

Таблица 1. Примерни айтеми по скалите от Въпросникът за изследване на 

мотивацията за танцуване (DMI) [3]. 
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Име на скалата Примерен айтем 

Фитнес „Аз танцувам, за да съм здрав/а.“ 

Подобряване на 

настроението 

„Аз танцувам, защото това ме изпълва с енергия.“ 

Интимност „Аз танцувам, защото ми харесва физическата близост с 

другите.“ 

Социализация „Аз танцувам, защото се срещам с хора като мен.“ 

Транс „Аз танцувам, защото така освобождавам ума си.“ 

Майсторство „Аз танцувам, защото това подобрява контрола на тялото ми.“ 

Самоувереност „Аз танцувам, защото в танца мога да изразя мъжкото/женското 

в мен.“ 

Бягство „Аз танцувам, защото с танците забравям ежедневните си 

проблеми.“ 

 

В изледването участие вземат 26 лица, от които 61,5% са жени. Средната 

възраст на участниците е SD=28,15 години, най-голям е делът на хората под 35 

години (почти 2/3 от общия брой изследвани лица), възрастовият диапазон е в 

границите от 17 до 50 години.  

В града живеят 96,2% от участниците в проучването.  

Разпределението по образование е както следва – 57,7 % от изследваните 

лица са със средно образование, а 42,3% със средно, като 38,5 % са посочили, че 

са безработни.  

По отношение на етническата си принадлежност – 92,3 % са посочили 

български етнос, а 7,7 % - турски.  

На въпроса „Аз танцувам, за да изглеждам добре“ максимален брой (88,8 

%) от анкетираните отговарят с „Донякъде съм съгласен“ и „Напълно съм 

съгласен“ (вж. Фигура 1). От тези отговори достигаме до заключението, че за 

много танцуващите танците са средство за поддържане на тялото във форма. 

 
Фигура 1. Процентно разпределение на отговорите за айтем „Аз танцувам, 

за да изглеждам външно по-добре“. 
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На въпроса „Аз танцувам за здраве“ анкетираните отговарят с максимален 

брой „Напълно съм съгласен“ (вж. Фигура 2). Грижата за здравето е важна за 

участниците и възможността за неговото поддържане. Танцът е здраве. 

 

 
Фигура 2. Процентно разпределение на отговорите за айтем „Аз танцувам 

за здраве“. 

 

На следващите два въпроса „Аз танцувам, за да бъда във форма“ и „Аз 

танцувам, за да се упражнявам“ еднакъв брой от анкетираните отговарят с 

„Донякъде съм съгласен/на“ и „Напълно съм съгласен/на.“ (вж. Фигура 3). 

Физическото натоварване, което съпровожда танците допринася за 

поддържането на тялото, подобрява издръжливостта и физическите способности 

на танцуващите.  

 
Фигура 3. Процентно разпределение на отговорите за айтем  

„Аз танцувам, за да бъда във форма“ от скала „Фитнес“. 
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На въпросите  „Аз танцувам, защото ми е приятно.. ; … защото 

танцуването подобрява моето настроение… защото танцуването ме изпълва с 

енергия“ максимален отговор „Напълно съм съгласен“ са дали 88,5 % от 

участниците (вж. Фигура 4). Изброените айтеми са част от скалата 

„Подобряване на настроението“. 

 

 
Фигура 4.Разпределение в абсолютен брой на отговорите за айтем 

„Аз танцувам, защото танцуването подобрява моето настроение.“ 

 

 По отношение на айтемите от скалата „Интимност“ и твърденията „Аз 

танцувам, защото търся връзка…; … защото търся секс партьор; … 

физическа близост.“ анкетираните отговарят с „не съм съгласен“ или „напълно 

не съм съгласен“. Участниците категорично отричат мотивът интимност при 

изучаване на народни хора, въпреки предразполагащата физческата близост, 

която се реализира при танцуване и която в миналото е имала точно такава 

функция. 

По отношение на социализацията „Аз танцувам, защото това прави лесно 

общуването…; …защото ми харесват участниците; …защото съм заобиколен 

от съмишленици.“ преобладаващите отговори са „Напълно съм съгласен“, „До 

някъде съм съгласен“. Физическата близост и срещата с хора със сходни 

интереси към народните танци е предпоставка за реализиране на общуване, 

откриване на съмишленици и социализация.  

Танцът е палитра от движения, форми на изразяване, начини на 

изпълнение, предаване на история и въобще комуникация. Проучването на 

мотивацията на участниците в танцов клуб „Борев“ към Народно Читалище 

„Тодор Петков 1964“, град Шумен, макар и да разкрива сходни тенденции все 

пак е добре да се тълкува и индивидуално. Водещите мотиви при избора на 

народните танци са поддържането на добра физическа форма и нуждата да 
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изглеждат добре и да управляват тялото си. Използването на танците за 

освобождаване от стрес, както и за бягство от ежедневното натоварване е добра 

отправна точка за бъдещи изследвания, които могат да проучат възможността на 

българските народни танци да подобрят качеството на живот. 

 Проведеното проучване относно мотивацията на танцьорите разкрива, че 

приложно-практическата функция на народните танци не е намаляла, а се е 

променила. За изследваните лица българските народни танци имат пряко 

влияние върху мирогледа им, те са средство за поддържане на здравето, за 

социализация, но и за личностно развитие.   
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НА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 

Боряна И. Тодорова 

 

 

PERSONAL QUALITIES IN SUPPORT OF 

METHODOLOGICAL LITERACY FOR CONDUCT 
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Boryana I. Todorova 

 

 
Abstract: Research skills, also considered as knowledge and creativity, are not isolated 

qualities of the individual. Skills develop and evolve together with other qualities, some of 

which are prerequisites, complement each other and support human development to perfection. 

The current report compares the characteristics related to the primary and secondary levels of 

creativity. Some personal qualities that determine the primary level of scientific knowledge and 

creativity are discussed and these qualities are cathegorised in three groups according to the 

way they modulate the scientific cognitive and creative process. 

Keywords: Research Skills, Primary Level of Creativity, Secondary Level of Creativity 

Personal Qualities. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Способностите и уменията за научноизследователска работа, разглеждани 

още като способности и умения за познание и творчество, не са изолирани 

качества на индивида. Те се проявяват, развиват и усъвършенстват съвместно с 

други качества, опирайки се на някои от тях като необходима предпоставка, 

допълват се взаимно и са в подкрепа на човешкото развитие към съвършенство.  

Преценени според пирамидата на потребностите на Е. Маслоу [1], хората, 

проявяващи способности и умения за познание и творчество, са тези, достигнали 

ниво на себеактуализация – най-високото в петстепенната пирамида. Те са 

задоволили и без усилия поддържат задоволени в удовлетворяваща ги степен 

потребностите си от първите четири равнища – физиологични, за сигурност, за 

обич и принадлежност, за оценка и признание. Чувстват се сигурни и спокойни, 

обичани и обичащи, уважавани и уважаващи другите, с ясни жизнени цели и 

приоритети. 

В книгата си „Мотивация и личност“ Е. Маслоу прави анализ на най-

характерните черти на хората, които достигат до върха на пирамидата. 

Проследявайки изложените от него характеристики, можем да отбележим, че при 

формулирането им се откроява едно надграждане на личностни качества, 

започвайки от максимално обективното възприемане на действителността и 

достигайки до умението за боравене и обединяване на противоположности – 

постигане на единство и цялостност на битието и рефлексията спрямо него. Тази 
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поредица от способности отчетливо води към себеизразяване чрез познание и 

творчество.   

Действително, в дългия списък от качества на себеактуализиращия се 

човек Е. Маслоу отделя специално внимание на способността за творчество. 

Определя я като всеобща характерна черта на себеактуализиращите се, 

проявяваща се не толкова като разгръщане на специфична дарба, а по-скоро като 

потенциал, даден на всички човешки същества при раждането им, оригиналност, 

находчивост, които докосват всяка тяхна дейност.  

Авторът очертава две равнища на творчество – първично и вторично, както 

и обединяващото ги, наречено от него, интегрирано творчество. Той свързва 

първичното равнище с играта и импровизащията, обяснява този вид творчество с 

първичните процеси на дълбочинната човешка психика, имащи по-скоро 

познавателен отколкото волеви характер. Вторичното равнище на творчество 

дава израз на вторичните процеси, на логиката и преценката. В Таблица 1 сме 

направили съпоставка между характерните особености на двата аспекта в 

творчеството. 

 

Таблица 1. Съпоставка на характерни особености, свързани с първичното 

и вторичното равнище на творчество 
Първично равнище на творчество Вторично равнище на творчество 

Вдъхновение, проблясък Обучение, подготовка 

Оригиналност Рутинност 

Върхово изживяване Контрол на изживяването 

Импровизация Организация 

Интуиция Логика 

Спонтанност Преднамереност 

Приемане Критичност 

Откритост, отворено съзнание Поставяне на рамки 

Безусловност Ограничения 

Въображение, фантазия Прагматизъм 

Ин/женското Ян/мъжкото 

Пасивност, възприемчивост Активност, съзидание 

Без усилие, с лекота Усилена работа 

Дясно мозъчно полукълбо Ляво мозъчно полукълбо 

 

Хармоничното съчетаване на двата типа творчески процеси в подходяща 

последователност, така че да се допълват по най-добър начин, е основата на 

интегрираното творчество, на забележителните постижения във философията, 

науката и изкуството. Заедно с това се постига интеграция в психиката, единение 

и цялостност на личността на твореца. Той достига до най-скритите и дълбоко 

заложени в него потенциали, придава им импулс за развитие и разгръщане в най-

висшите прояви на личността. 

 

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА, ОПРЕДЕЛЯЩИ ПЪРВИЧНОТО 

РАВНИЩЕ НА НАУЧНО ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО 

Определеното от Е. Маслоу [1] вторично равнище на творчество може да 

се усвои като умение, нагласа и дори като навик чрез правилно и подходящо за 
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конкретния случай обучение и възпитание. Не може същото да се отнесе и към 

първичното равнище на творчество. 

За целите на настоящото изследване ще представим разглежданите 

личностни качества, имащи специално отношение към първичното равнище на 

научно познание и творчество, като ги обединим в три групи.  

 

I група: Качества, проявяващи се директно при познание и творчество. 

Развити в задоволителна степен, те са необходима предпоставка за проява на 

познавателни и творчески способности и умения. 

В тази група включваме две категории качества – свързани с обекта на 

научното изследване и такива, свързани с процеса на възприемане и мислене. 

А/ Качества, имащи отношение към обекта на научно познание или 

творчество: 

- специфично възприемане на действителността, основано на пряка, 

максимално обективна и реалистична връзка с действителността, осигуряваща 

вярност на преценките и прогнозите за хора, явления и обстоятелства; 

- приемане, често подсилено от усещане за привличане и 

предизвикателство по отношение на  неизвестното, двусмисленото, 

неструктурираното;  

- решаване на дихотомии, способност за балансиране, неутрализиране и 

обединяване на противоположностите, които се разглеждат като по-скоро 

синергетични, отколкото като антагонистични, разрешаване на привидните 

конфликти между полярности, при което противоположностите се сливат и 

образуват единства. 

Определено можем да твърдим, че обективната връзка с действителността 

е най-добрата опора за разбирането на нещата и придобиване на познание за тях. 

Приемането на нещата, такива каквито са, силно ограничава субективния фактор 

и изкривяването на истината, а привличането от неизвестното е мощен стимул за 

познание и творчество. Третото качество има връзка с принципа за полярностите 

в естествените науки. То е признак за зрялост, тъй като само мъдростта и 

любовта виждат единството на противоположностите, както в познанието, така и 

в творчеството.  

Б/ Качества, описващи самия начин на мислене, възприемане и рефлексия: 

- мотивация, естествено ориентирана към развитието на собствения 

характер, към неговото изразяване, съзряване и растеж, т.е.  към 

себеактуализация; 

- проблемна ориентираност, центрираност върху проблем, външен за 

индивида (мисия, задача за изпълнение за доброто на общност от различно 

йерархично ниво), а не его-центрираност (задача, основана на лични желания);   

- самоопределение, готовност за вземане на решения и инициативност, 

самоуправление, отговорност за себе си и за собствената съдба; 

- спонтанност, проявявана в поведението, и още повече в импулсите, в 

мислите и в съзнанието, подкрепена от добро себепознаване – познаване на 

собствените желания, импулси, реакции и мнения;  
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- автономност, независимост от доброто мнение на другите, от тяхната 

привързаност, от почестите, положението, наградите, популярността, престижът 

и обичта; висока устойчивост при незадоволеност на дефицитни потребности;  

- по-различно отношение към самотата и уединението, които не са в 

тежест, а напротив, необходими са за дълбокото съсредоточаване върху мислите 

и дейностите без да се обръща особено внимание на средата и всекидневните 

неща; 

- свежи реакции, непринудено възприемане на действителността и 

богатство на субективното изживяване, постоянно преживяване ценността на 

благата (на природата), непрекъснато усещане за сполука и благодарност за нея; 

- способност за върхови изживявания, отдаденост на собствени силни 

усещания, предизвикани от силата и богатството на сетивата, на чувствата или 

мисълта и способността да им се отдават изцяло.  

Изброените качества влияят на познанието и творчеството в значителна 

степен. Спонтанността препятства вмъкването на възникналите оригинални 

мисли и идеи в рамките на изградени шаблони, а мотивацията за личностно 

развитие и себеизразяване задава вътрешния импулс на тези процеси. 

Поставените цели и задачи са резултат от проблемната центрираност и чувството 

за собствена мисия. Тези личности имат смелостта да проявяват самоинициатива 

и да носят отговорност за делата си. Тази смелост както и автономността им е 

сигурна защита за истината в познанието и творчеството им. Истината, 

разглеждана като глобалната цел по пътя на човека. Последните три качества 

отразяват високата степен на концентрация, на сензитивност и изживяване при 

докосването до всяко нещо, предпоставка за оригиналност на мислите, идеите и 

реакциите. 

 

II група: Качества, даващи насока или подпомагащи познанието и 

творчеството. 

Тук включваме качества, задаващи определено отношение към 

действителността. От една страна това са качества, свързани с ценностната 

ориентация, а от друга – със социализацията и междуличностните отношения. 

А/ Качества, свързани с ценностната ориентация: 

- ценностна система, устойчива, цялостна и пълноценно функционираща, 

основана на ясни принципи, включително на реалистичното възприемане на 

действителността, философското разбиране за нещата и тяхното приемане; 

- съотнасяне средства-цели, разграниченост на целите от средствата за 

постигането им, като вниманието е насочено по-скоро към целите, самите 

средства понякога се разглеждат като цели; 

- индивидуална етична система, високо етични, със строги морални 

стандарти, постъпващи винаги правилно и никога – неправилно, „хора на Бога“ 

[1]. 

Това са качества, които определят насоката на интересите, приоритетите в 

мислите и дейностите на индивида. Високата етичност ги предпазва от 

конюктурност, залитания и заблуди, които могат да ги отклонят от истината в 
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техните търсения, а хората на познанието и творчеството са преди всичко 

търсещи хора. 

Б/ Качества, свързани със социализацията и междуличностните 

отношения: 

- съпротиви към социализацията, недобра адаптираност към културната 

среда, в която са потопени, в смисъл на одобрение и отъждествяване с нея, и 

запазване на определена вътрешна автономност, изразена принадлежност към 

човешкия род въобще, толерантно и спокойно ежедневно усилие да се 

усъвършенства културата отвътре, вместо да се отхвърля или да се води с нея 

борба отвън;  

- идентификация с човечеството, силно чувство за идентичност с 

човешкия род, подкрепено от дълбока обич към хората и стремеж да им служат; 

- присъщо смирение и уважение, способност да се открива и цени 

положителното във всеки и уважение към него дори и само затова, че е човешко 

същество, дружелюбност и търпение към човека, независимо от неговите класа, 

образование, политически убеждения, раса или цвят на кожата, стига да носи 

нещо ценно в характера си, възхищение и смирение пред таланта, готовност да 

научат нещо ново от всеки, който е майстор в своята област. 

Присъщото смирение позволява на тези хора да се учат от всекиго и от 

всичко. Стремежът им да служат на човечеството корелира с проблемната им 

ориентираност. От друга страна, те са наясно със себе си и не правят компромиси 

със собствените ценности, идеи и възгледи, за да бъдат приобщени към някаква 

социална група. В това се осланят на високата поносимост, която притежават за 

незадоволеност на дефицитни потребности, работят тихо и спокойно без да 

очакват награда и признание. 

  

III група: Качества с косвено отношение към познанието и 

творчеството:  

- дълбочина на междуличностните отношения, способност за дълбоки 

и цялостни междуличностни връзки с малко на брой хора, на които се отделя 

цялото необходимо време и енергия, изключителна привързаност към 

приятелите; 

- способност за човешка близост, за повече любов, за по-пълно сливане и 

идентификация, за заличаване границите на егото; 

- особености на чувството за хумор, свързан по-тясно с философията, 

отколкото с нещо друго, дълбокомислен, присъщ на ситуацията, спонтанен, 

трудно възпроизводим, будещ по-скоро усмивка, отколкото смях; 

- несъвършенствата са им така присъщи, както на всички нас, 

проявяват много от по-дребните човешки слабости, понякога гневливи, 

безскрупулни и хладнокръвни или потиснати и дразнещи, друг път ставащи 

жертва на невротици, досадници или нещастници поради собствената им доброта 

и алтруизъм.  

Тези качества могат да бъдат подкрепа за индивида в трудния път на 

познанието и творчеството. Те изразяват силните чувства, които неизбежно 

съпътстват дълбоката концентрирана мисъл.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изводът, с който можем да приключим този анализ, показва, че 

спокойствието, позитивната нагласа, дълбоката и искрена любов към нещата 

прави хората способни да ги разбират и опознават. Омразата към обекта на 

познание или страхът от него винаги водят до заблуди и отклонение от 

истината [2]. 
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ПРОЕКТНАТА РАБОТА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ В 

ПОМОЩ НА ДЕТСКИЯ УЧИТЕЛ ЗА КОМПЛЕКСНО РАЗВИВАНЕ НА  

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ У 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА 

 

Валентина В. Георгиева 

 

THE PROJECT WORK ON DESIGN AND TECHNOLOGIES IN HELP 

OF THE CHILDREN'S TEACHER FOR COMPLEX DEVELOPMENT OF 

KEY COMPETENCIES IN 6-7 YEAR-OLD CHILDREN 

 

Valentina V. Georgieva 

 
Abstract: After a study, it was found that project-based learning is applied in some of the 

educational areas in kindergarten in different interpretations. At the same time, there is not 

enough information about its application, specifically in the educational field of Design and 

Technology. This article aims to present the teaching experience of a different model of 

pedagogical interaction, which creates effective conditions for increasing the cognitive, 

creative and productive activity of preschool children. A didactic model of project training has 

been proposed, tested in 6-7 year old children, aimed at maximizing the potential of each child, 

adapted for application in the situations of Design and Technology. 

Keywords: design and technologies, project-based training, competencies  

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

В съвременните образователни стандарти за предучилищно образование на 

преден план са изведени уменията на XXI век, които се формират и развиват 

благодарение на активно, целенасочено възприемане и осмисляне на новите 

знания, умения и отношения за заобикалящата действителност. В детските 

градини все повече се наблюдава внедряването на проектния метод като част от 

интерактивното преподаване в отговор на нуждите възпитателно-образователния 

процес да бъде обвързан с реалните житейски събития на децата и да се създаде 

естествен интерес и мотивация за активност в различните дейности.  

След направено проучване на добри практики се установи, че проектно-

базираното обучение е широко застъпено в някои от образователните 

направления. В същото време не съществува достатъчно информация за 

приложението му, конкретно в образователно направление Конструиране и 

технологии. Ето защо, предлагам иновативен дидактически модел на проект, 

апробиран при 6-7 годишни деца.    

Настоящата статия има за цел да представи преподавателски опит на един 

по-различен модел на педагогическо взаимодействие, който създава ефективни 

условия за повишаване на познавателната, творческата и продуктивната дейност 

на децата в предучилищна възраст. Предложен е вариант на проектно обучение, 

насочен към максимално разгръщане на потенциала на всяко дете, адаптиран за 

приложение в ситуациите по конструиране и технологии.  
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Споделената практика представя организацията на педагогическия процес 

в система от ситуации с акцент върху образователното направление 

Конструиране и технологии, при която фокусът е поставен върху личностно 

ориентирания подход, където детето е в центъра на технологичното обучение. 

Описани са дидактически инструменти, чрез които се създават условия, при 

които детето прилага на практика придобитите знания, умения и натрупан 

собствен опит. Очертани са възможностите за излизане от рамките на 

традиционния модел на взаимодействие, за сметка на създаване на интерактивна 

образователна среда, която предполага повишаване на интереса, стимулира 

детската активност и засилва мотивацията за продължаващо обучение.  

Моделът е в подкрепа на тезата, че в условията на проектно-базираното 

обучение по Конструиране и технологии в по-висока степен се стимулира 

интереса на 6-7 годишните деца към предложените дейности, което до голяма 

степен се обуславя и от крайния, значим продукт. В процеса на реализация на 

проекта у тях се формират ключови умения като: отговорност, сътрудничество, 

работа в екип, инициативност, увереност в собствените възможности, планиране 

на собствена дейност и др. 

В Наредба №5 за предучилищното образование е разписано, че 

„Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, 

социалното, емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид 

значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие. 

Предучилищното образование създава условия за: цялостно развитие на детската 

личност; придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и 

отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното 

образование”. Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от 

възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група 

по различните образователни направления [1]. 

Играта и ученето са две неразделни дейности от живота на детето, които го 

съпътстват през целия предучилищен период. Чрез играта детето се учи – 

открива, анализира, сравнява и придобива жизнен опит в света на възрастните. 

Тези две дейности съдействат за развитието на емоционалната, интелектуалната 

и социалната сфера на детската личност. Според редица учени една от най-

добрите педагогики в света е Реджио-педагогиката. Нейното учение е, че “децата 

притежават голям потенциал, който невинаги използват; те са конструктори на 

знанията си; отличават се с любознателност; децата са малки изследователи и 

откриватели; още след раждането си те чувстват необходимост от контакти; …. 

непрекъснато се стремят да обогатят знанията и уменията си“ [3, с.25]. 

В търсене на иновативни решения за задоволяване на потребностите на 

децата от предучилищните групи много от основните методически иновации в 

педагогиката са свързани с интерактивни методи на обучение. Такъв е и методът 

на проектно-базираното обучение, чрез който се усвояват знания и умения, като 

се работи продължително време, за да се проучи автентичен въпрос или реален 

житейски проблем. С тази педагогическа технология, знанията се придобиват 

самостоятелно и след това се прилагат на практика. Моделът на обучение 
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променя и ролята на учителя, като го прави съизследовател в процеса на 

конструиране на новите знания и опит.  Той не е главен източник на 

информация, а консултира и направлява обучаемия сам да достигне до желания 

резултат. Според Й. Пейчева „Практико-приложният характер на технологичното 

обучение разкрива големи възможности за участие в проекти“ [2, с. 83]. 

Това мотивира поставянето на целта да се изследват възможностите на 

проектно-базираното обучение по Конструиране и технологии за комплексно 

развитие на ключови компетенции у децата от предучилищна възраст.  

Беше разработен краткосрочен проект на тема „Кварталът на моите мечти“ 

и апробиран с децата от четвърта група на ДГ “Щурче“ гр. Шумен.  

Обект на изследването са резултатите от учебно-възпитателната работа 

по Конструиране и технологии на децата от подготвителната група. 

Предмет на изследването са ключовите компетенции на децата в процеса 

на експерименталното проектно обучение. 

За разработването на проекта бяха поставени следните задачи: 

1. Проучване на информационни източници, свързани с проблема за 

проектното обучение. 

2. Проучване на учебното съдържание за четвърта възрастова група по 

отношение на възможностите за реализиране на проектно обучение. Избор на 

тема за проекта. 

3. Разработване и реализиране на система от ситуации, свързани с темата 

на проекта.  

4. Осъществяване на вътрешно-съдържателна и външно-съдържателна 

интеграция. 

5. Създаване на дидактически инструментариум за осъществяване на 

условия за активно овладяване на знанията от децата. 

6. Създаване на положителна мотивация у децата за участие в проектна 

дейност.  

7. Създаване на условия за презентиране на крайния продукт. 

Както всяка друга педагогическа дейност, така и технологичният проект 

имат определени етапи в планирането и реализирането, като следват общия 

принцип на проектирането: подготовка, организиране и планиране, изпълнение, 

презентация, оценяване. 

В организационен план проектното обучение се осъществи в следните 

етапи: 

Подготвителен етап  

Първоначално се проучи цялото учебно съдържание за четвърта възрастова 

група. Беше направен подбор на конкретния проблем и определена темата на 

проекта. Обмислиха се дейностите и вида на крайния продукт – макет на тема 

“Кварталът на моите мечти” като беше поставен акцент върху превозните 

средства, пътните знаци и маркировка. Бяха набелязани и осигурени част от 

материали за изработването му. Изготви се проектен план, бяха уведомени 

родителите на децата. Темите бяха планирани предварително в годишното 

тематично разпределение по начин, който позволява да бъдат логически 

свързани с темите от останалите образователни направления за деня и за 
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седмицата. За период от четири седмици беше подбрано и адаптирано за нуждите 

на проектната работа следното образователно съдържание:  

Околен свят: “Моят път до детската градина”, „Градът в който живея“, 

„Какъв искам да стана“, “На улицата”. 

Български език и литература: “Моята улица”, “Кой как се движи на 

улицата” 

Математика: “Правоъгълник”, “Изравняване”, “Ориентиране” 

Изобразително изкуство: “Улично движение”, “Моят квартал”. 

Физическа култура: “Уличен баскетбол”, “Около квартала”, “Сред 

природата“, “Строители”, “ Движа се по правилата“. 

Конструиране и технологии: “Сградите около нас”, „Жилищен блок“, “На 

далечно плаване”, „Различните къщи“, “ Пътувам по земя и въздух”.  

Организиране и планиране на проекта 

През втория етап беше изготвена и проведена процедура за проследяване 

нивото на постиженията на децата преди проектната дейност и ключ за оценка на 

постигнатите резултати. Образователната среда беше организирана по начин, 

който да позволява работа по групи, да предоставя възможност за презентиране 

на изделията от отделните ситуации. Бяха изготвени критерии за оценка на 

крайния продукт и обмислени варианти за презентирането му. Беше определен 

срок за изпълнение на проекта от 1 месец.  

През този етап именно възникна идеята за макета и ролята му за изучаване 

на правилата за безопасно движение от децата, беше създадена мотивация у тях 

за извършване на дейностите, предвидени в проекта.  

Комуникацията с децата беше подчинена на четири основни въпроса 

свързани с набелязаната цел: „Какво знам?“, „Какво искам да разбера?“, „Какво 

ми е нужно да науча?“, „Как мога да го науча?“. В ситуацията по Околен свят на 

децата беше предложена тема “Моят път до детската градина”. По този начин се 

въведе темата за уличното движение, активизираха се знанията за правилата за 

движение по улицата и спазване на пътните знаци. По Български език и 

литература чрез темата “Моята улица” децата съставяха разказ по картина, 

описваха безопасен маршрут до дома. Това уточни представите им за улицата и 

актуализира знанията за елементите от пътната среда. С насочващи въпроси 

споделяха още какво биха желали да има на тяхната улица. В образователно 

направление (ОН) Изобразително изкуство беше планирана дейност рисуване на 

тема “Улично движение”. Тук децата трябваше да изобразят как си представят 

кварталът на техните мечти. Беше използвана една от любимите им дейности, за 

да предложат своят план за бъдещия проект. В ОН Математика беше предвидена 

тема “Правоъгълник”. Децата анализираха  и сравняваха различни по големина и 

форма сгради, елементи от пътната среда (пътно платно, тротоар, пейка, алея, 

площадка за игра и др.), актуализираха знанията за геометричните фигури  

квадрат и правоъгълник и придобиха умения да получават квадрат от 

правоъгълник.  

В темата “Уличен баскетбол” по Физическа култура получиха 

допълнителна мотивация и съпреживяха идеята, че в кварталът може да има 

място за отмора и практикуване на любим спорт. 
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Изпълнение на проекта  
През този етап се осъществи същинската част на проекта, която включи: 

събиране и обработване на информация необходима за реализацията на проекта; 

комуникация в екипа и извън него (в семейна среда) за обсъждане, анализиране и 

решение на изпълнението; изпълнение на технологични операции и реализиране 

на технологичен процес; решаване на задачи и преодоляване на проблеми; 

изготвяне и тестване на крайния продукт и изработване на материали за 

презентация на проекта.  

Децата обсъждаха по между си по какъв начин биха могли да постигнат 

набелязаната цел. Беше им предоставена възможност сами да избират дейностите 

и екипите по между си в зависимост от предпочитанията и самооценката на 

собствените си  възможности. В зависимост от това кой в каква област се чувства 

най-добър бяха разпределени задачите за изпълнението на макета. Екип разгледа 

предложенията с рисунки от предходната ситуация, в която трябваш всеки да 

представи идеята си за мечтания квартал и решиха какво ще включат в макета. 

Друга част от децата отговаряше за проектирането му – къде ще са разположени 

различните сгради, как ще изглежда уличното движение – видове автомобили, 

светофари, пътни знаци, мястото за отдих и др. В първите ситуации част от 

децата, които прецениха, че се справят добре с изпълнението на технологичните 

операции като изрязване, прегъване, биговане и лепене изработиха от хартия и 

картон жилищните сгради и автомобилите. В следващи ситуации се наблюдава 

увеличение на желаещите, което потвърди тезата, че проектната работа води до 

мотивиране за дейност и повишаване на детската активност. Екипите сами 

оценяваха и решаваха кои от изделията ще бъдат включени в макета. 

В процеса на изпълнение на същинската част бяха използвани различни 

интерактивни методи на педагогическо взаимодействие като: ситуационни, 

дискусионни, проблемни ситуации, мозъчна атака, грешката на учителя, 

презентация и др.   

За изпълнението на проекта бяха предвидени следните теми от различните 

образователни направления: 

Конструиране и технологии: „Сградите около нас“, „Жилищен блок“, 

„Различните къщи“– изработване на различни сгради (къщи, блокове, болница, 

пожарна) от хартия и картон с помощта на технологични операции изрязване, 

прегъване, биговане, залепване, промушване.  

„На далечно плаване“ – беше предложена задача да се проучат в семейна 

среда видове сгради по света и атрактивни места за отдих и почивка. На постер 

разположихме различни снимки. Това обогати представите на децата и 

подпомогна изпълнението на задачите. Изработиха различни по вид дървета и 

храсти за макета. Предоставиха изработени в дома с помощта на родителите 

басейн и пейки, които самостоятелно декорираха.  

„Пътувам по земя и въздух“ – изработване на различни по вид превозни 

средства от хартия и картон – леки коли, пожарна, автобус. 

Околен свят: децата осмисляха и анализираха основни факти от 

заобикалящия ги свят 
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 „Градът, в който живея“ БДП – децата придобиха умения за спазване на 

правила при движение в града. Научиха различни начини за придвижване и 

пресичане по булевард, подлез и надлез.  

„На улицата“ БДП – демонстрираха спазване на правила, когато са на 

улицата, на място за отдих и на място за развлечение. 

„Какъв искам да стана“ – екипите изразяваха собствените мисли и 

впечатления като отчитаха идеите на другите. Изразява своето право на избор и 

инициатива. Вдъхновени от различните професии, децата генерираха идеи за 

проектната работа – взеха решение в макета да бъдат включени сградите 

пожарна и болница. 

Български език и литература: децата възприемаха, анализираха и 

обсъждаха факти, мисли и чувства.  

 „Кой как се движи на улицата“ – съставяха описателни текстове по дадена 

тема. Изразяваха лични впечатления и даваха оценка на постъпките на различни 

участници в движението. Използваха думи и термини подходящи за контекста на 

общуването.  

„Живот в града и на село“ – разказват за лични преживявания в населеното 

място където живеят.  

Математика: “Изравняване“  – сравняваха и изравняваха количества от 

обекти (къщи, блокове, етажи, автомобили), определяха принадлежност или не 

на обект към дадена група.   

 „Ориентиране“ – упражняваха ориентирането в двумерното пространство, 

определяха пространствено положение на даден обект спрямо друг като 

използваха термините вляво, вдясно, отпред, отзад, между и др.  

“Геометрични фигури” – затвърдиха знанията за изучените геометрични 

фигури, придобиха умения да получават квадрат от правоъгълник. 

Изобразително изкуство: „Моят квартал“ – изразяваха лични впечатления 

при рисуване, което подпомогна всяко едно дете да се чувства значимо за 

решаване на проектните задачи. 

Физическа култура: „Около квартала“, „Сред природата“, „Строители“, “ 

Движа се по правилата“ – в изпълнението на образователните задачи по 

физическа култура децата имаха възможност чрез подходящи теми да 

съпреживеят отново идеята на проектната работа, да се мотивират за изпълнение 

на задачите, да се научат на правила, организираност, работа в екип.  

Презентация на проекта 

За презентирането на проекта избрахме празника по Безопасност на 

движението по пътищата на детската градина, който се провежда ежегодно в 

края на учебната година. Децата с гордост представиха своя макет пред 

аудиторията, споделиха етапите през които са преминали, емоциите, които са 

преживяли, демонстрираха своите знания и умения. Похвалите и грамотите, 

които получиха в края на празненството допринесоха за общото удовлетворение 

от постигнатите резултати.  

Оценяване на проекта  
По време на изпълнение на проекта след наблюдение и анализ на 

ситуациите се попълваха чек-листове за всяко дете, в които се отразяваха 
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постиженията и напредъка по различни критерии. Те служат и за насоки за 

последваща педагогическа работа. Получените знания, умения и компетенции в 

резултат от проектната работа са описани като очаквани резултати и са 

използвани ДОС по всички образователни направления, които покриваха 

работата в индивидуалния план на проекта. Проведе се анкета за установяване на 

отношение към проектната работа у децата. Обект на оценка беше натрупания 

познавателен и технологичен опит на децата. Под внимание се взеха както 

индивидуалните постижения на всеки участник така и на екипа като цяло. 

Критериите за ефективност на проекта са: актуалност, цялостност, оригиналност, 

обективност и оформление. 

След обобщаване на резултатите от проектната дейност се направиха 

следните изводи: 

1. Проектно-базираното обучение по Конструиране и технологии създава 

предпоставки за развиване на комплекс от знания, умения и отношения по 

всички образователни направления. 

2. Формира ключови компетенции у подрастващите като: практическо 

овладяване на книжовния език в процеса на общуването; овладяване на 

елементарни знания за обекти от живата и неживата природа, за техните 

признаци и свойства; възприемане на връзки и зависимости между форма и 

функция, част и цяло, количествени, пространствени и времеви отношения 

в околната среда; формиране на умения за учене, за изпълнение на учебни 

задачи, творческо представяне на идеи; осъзнаване и самооценка и др.  

3. Дава свобода на всеки участник в зависимост от собствените му 

възможности да се включи в различни по вид дейности като планиране, 

организиране, проучване, изпълнение на практическа задача, 

манипулиране с инструменти и материали, комуникиране, търсене на 

решения и др.  

4. Създава положително отношение към продуктивната дейност. 

5. Стимулира познавателната активност у децата. 

В заключение може да се обобщи, че проектно-базирано обучение може да 

се приложи в ОН Конструиране и технологии и неговата ефективност се 

повишава в условията на тясна интеграция с останалите направления. 

Достигането до по-значим резултат с практическа приложимост повишава 

мотивацията на децата за активно участие в дейностите и усвояването на знания 

и умения. Осъществяването на връзка между теорията и практиката води до по-

висока степен на осмисляне на новата информация, развиват се умения и 

отношения, които водят до качествени познавателни резултати, отговарящи 

изцяло на целите на обучение в предучилищна възраст. 
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Abstract: Along with the proven means, it is increasingly necessary to seek and apply 

innovative mechanisms for organizing and conducting the learning process of physical 

education in primary school, in order to stimulate and maintain physical activity of students at 

a high enough level. This is what draws our attention to the current statistical survey. In this 

way, a continuation of the process of liberalization of physical education and sports in schools, 

laid down in the foundations of the state educational requirements for the curriculum in 

"Physical Education and Sports". Of particular importance is the need for examination, 

effective detection of patterns and progressive trends in the field of diagnostics in the education 

of students in primary education [4]. 

Keywords: student-girls, results, variation analysis, correlation analysis, pedagogical 

analysis, induction, deduction, education. 

 

 

Introduction: Спортно-педагогическото наблюдение, което е отразено в 

научната публикация, се провежда в часовете по физическо възпитание и спорт и 

са анализирани момичетата от 5. клас на средно училище в гр. Русе. Целта е да се 

отрази влиянието на акселерационните фактори върху психо-физическото 

развитие на момичетата. Добре проведената и спазена последователност на 

методиката на обучение на момичетата от 5. клас допринася за техния успех в 

началното обучение [2]. През последните години се наблюдава намаляване на 

интереса на децата да се занимават със системна и целенасочена двигателна 

дейност. Задължителните учебни занимания в образователната система са не 

достатъчни за решаване проблемите с подрастващото поколение [5]. В 

съвременното ежедневие с особена актуалност се откроява проблемът за 

съхраняване и укрепване на физическото и психическото здраве на 

подрастващото поколение. 

Analysis: В нашата програма на обучение установяваме, че желанието на 

учениците се повишава и се зареждат с положителни емоции. С по-голям интерес 

и желание момичетата бързо усвояват приложените еврофит тестове. В резултат 

от прилаганите методи и средства се подобряват не само психо-физическите им 

качества, но се съкращава и времето за усвояване на нови двигателни умения, 

повишава се двигателната активност на момичетата от 5. клас. 

 



74 

 

Таблица 1. Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка на 

момичетата от 5. клас (експериментална група) и значимост на прирастите. 

 

№ Показатели n Av1 Av2 р-ка 
р-ка 

% 
S1 S2 V1 V2 t Pt 

1 

скок дължина от място 

- см. 22 152,3 159,7 7,4 4,9 20,3 25,2 13% 16% -2,5 98,1 

2 

сила на ръката 

динамометър 22 55,1 61,9 6,8 12,4 14,3 16,1 26% 26% -3,1 99,5 

3 

коремни преси  за 30 

сек.бр. 22 20,1 24,7 4,6 22,7 3,9 3,4 19% 14% -7,2 

100,

0 

4 

задърж.във вис със 

свити лакти - сек. 22 2,7 3,7 1,0 39,2 5,2 6,5 194% 176% -2,5 98,2 

5 

совалково бягане 10х5 

сек. 22 24,2 37,0 12,8 53,0 2,5 53,3 10% 144% -1,2 74,4 

6 

равновесие бр. стъпв. 

хрон.стоп 22 1,4 1,3 -0,04 -3,1 1,8 1,7 128% 128% 0,3 19,7 

7 

честота на почукв.  25 

цикъла - сек. 22 13,2 12,6 -0,6 -4,8 2,1 1,9 16% 15% 4,0 99,9 

8 

подвижност в та- 

зобед. стави - см. 22 3,3 2,9 -0,4 -11,8 5,0 6,1 153% 209% 0,6 46,0 

9 тепинг тест 22 215,7 228,6 12,9 6,0 25,9 21,0 12% 9% -3,0 99,3 

1

0 тест Перон 22 4,5 4,0 -0,5 -10,7 0,7 0,8 15% 20% 3,4 99,8 

 

За момичетата от 5. клас експериментална група значими стойности се 

установяват при тестове 1, 2, 3, 4, 7, 9 и 10. Броят на тестовете, показали значим 

прираст с гаранционна вероятност не по-ниска от 95%, е по-висок. За тестове 5 и 

6 не са налице значими стойности, заради отчетения с по-нисък емпиричен 

коефициент на Стюдънт спрямо табличната стойност за него, определена според 

степените на свобода за изследването. Обстоятелството, че броят на тестовете 

при експерименталната група момичета, при които е налице значим прираст, 

превишава броя при контролната група, ни дава основание да твърдим, че 

иновативната методика и комбинацията от средства за обучение по народни хора 

и танци оказва очакваните високи резултати, и те рефлектират при стойностите 

на критерия на Стюдънт при експерименталната група.  

 

Таблица 2. Показатели, характеризиращи общата физическа подготовка на 

момичетата от 5. клас (контролна група) и значимост на прирастите. 

 
7

№ Показатели  n Av1 Av2  р-ка 

р-ка 

% S1 S2 V1 V2 t Pt 

1 

скок 
дължина от 

място - см. 31 159,0 156,5 2,5 1,6 19,9 19,7 13% 13% 1,63 88,6 

2 

сила на 
ръката 

динамометър 31 58,2 66,8 -8,6 -14,8 12,9 12,0 22% 18% -3,81 99,9 

3 

коремни 

преси за 30 
сек.бр. 31 21,2 21,5 -0,3 -1,3 3,5 3,3 17% 16% -,74 53,3 

4 

задърж.във 

вис със 
свити лакти - 

сек. 31 3,1 4,1 -1,0 -33,9 4,6 6,7 150% 

163

% -1,82 92,2 
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5 

совалково 

бягане 10х5 

сек. 31 24,2 24,2 0,1 0,3 2,1 2,2 9% 9% ,21 16,7 

6 

равновесие 
бр. стъпв. 

хрон.стоп 31 0,5 0,7 -0,2 -43,8 0,8 1,8 161% 

248

% -,67 49,3 

7 

честота на 
почукв.  25 

цикъла - сек. 31 13,0 11,9 1,1 8,6 2,2 1,1 17% 9% 3,18 99,7 

8 

подвижност 

в тазобед. 
стави - см. 31 4,1 4,8 -0,7 -16,0 4,6 4,4 112% 93% -1,54 86,5 

9 тепинг тест 31 230,4 250,2 -19,8 -8,6 23,6 20,7 10% 8% -3,98 100,0 

10 тест Перон 31 4,4 3,5 0,8 19,3 0,9 1,0 22% 28% 5,19 100,0 

 

За контролната група момичета 5. клас броят на тестовете, за които е 

налице значим прираст, е 4 – това са тестове 2, 7, 9 и 10 (показано на таблица 2) с 

гаранционна вероятност не по-ниска от (Pt) 95%. Броят им е значително по-нисък 

от броя на значимите тестове при експерименталната група (6 броя), които са с 

№ 1, 2, 4, 7, 9, 10. При момичетата от експерименталната група значимите 

показатели са 7 от общо 10 изследвани характеристики. Както знаем от теорията 

за развитието на човешкия организъм, ефектът на акселерацията оказва по-

голямо значение върху женския организъм, затова и двигателните и 

антропометрични характеристики при експерименталната група са с 

преимуществено изразен прираст спрямо контролната такава. Процентният 

прираст при момичетата е по-нисък от този при момчетата. Коефициентите на 

вариация, надвишаващи 30% (0,3), показват разсейване на опитните данни от 

изследваната извадка извън границите на нормалното разпределение. 

Rezults: В научната публикация се извършва статистически анализ на 

степента на разсейване при получените резултати; установява се има ли 

съществена разлика в постиженията на момичетата в отделните паралелки от 5. 

клас между началото и края на срока; набелязват се основните концептуални 

опори на емпиричното изследване; както и се аргументира практико-

теоретичната актуалност и перспективност на изследователския проблеми [1]. 

Съгласно таблица 1 резултатите за теста са значими за експерименталната 

група и достигат разлика в абсолютни стойности от 7 см., докато при 

контролната група е 3 см. и не достига значими стойности, което се наблюдава 

като по-ниска (Pt) 88% от граничната гаранционна вероятност (Pt)  95%. 

Прирастите при експерименталната група (6 кг.) и при контролната група 

(8 кг.) са значими, което е показано от високата гаранционна вероятност, 

надвишаваща от 95% (вж. таблици 1 и 2). 

Прирастът при експерименталната група е значим според високата над 

95% гаранционна вероятност, а при контролната няма промяна на стойността от 

началото на изследването спрямо това в края на периода. 

Прирастът при експерименталната група от 1 сек. е значим според 

високата над 95% гаранционна вероятност, а при контролната също е в 

границите на 1 сек. от началото на изследването спрямо това в края на периода, 

но само доближава граничната гаранционна вероятност. 
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Av1 експериментална Av2 експериментална Av1контролна Av2 контролна

 
Фиг. 1. Динамика на средните стойности за теста совалково бягане. 

 

При теста совалково бягане няма значими стойности на прираста както при 

експерименталната, така и при контролната група. Стойностите на 

гаранционната вероятност и при двете групи е под (Pt) 95%. 

1,4 1,3

0,5

0,7

0,0

0,5

1,0

1,5

равновесие бр. стъпв. хрон.стоп

Av1 експериментална Av2 експериментална Av1контролна Av2 контролна

  
Фиг. 2. Динамика на средните стойности за теста равновесие. 

 

При теста равновесие по-добри стойности показват момичетата от 

контролната група, но както при експерименталната, така и при контролната 

група стойностите на гаранционната вероятност е под (Pt)  95%. 
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Фиг. 3. Динамика на средните стойности за теста честота на почуквания. 

 

При теста честота на почукванията е установена значимост на 

постигнатите резултати и при експерименталната и контролната група, което е 

показано като висока над (Pt) 95% гаранционна вероятност. 

3,3
2,9

4,1

4,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

подвижност в тазобед. стави - см.

Av1 експериментална Av2 експериментална Av1контролна Av2 контролна

 
Фиг. 4. Динамика на средните стойности за теста подвижност в 

тазобедрените стави. 

 

При теста за подвижност в тазобедрените стави промяната на 

резултатите в края на периода, сравнена с тази в началото на изследването, е 

незначителна под 1 см., което е видно от по-ниската гаранционна вероятност 

46% при експерименталната и 86% при контролната спрямо минимално 
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допустимата (Pt) 95%, което поставя резултатите, като недостигаща значимост в 

изследвания времеви период. 

При тепинг-теста измерените стойности на прираста (13 при 

експерименталната група и 20 при контролната група) от началото и края на 

периода са значими, което е показано от високата гаранционна вероятност, 

надвишаваща (Pt) 95% както при експерименталната (Pt) 99%, така и при 

контролната (Pt) 100%. 

При теста на Перон измерените стойности на прираста (0,5 за 

експериментална група и 0,9 за контролна група) от началото и края на периода 

са значими, което е показано от високата гаранционна вероятност, надвишаваща 

(Pt) 95% както при експерименталната (Pt) 99,8%, така и при контролната (Pt) 

100%. Съгласно резултатите от тестове 1, 2, 4, 6, 9 и 10 се удовлетворява 

изискването за значимост на резултатите, тъй като емпирично определеният 

коефициент надвишава критичната стойност, определена таблично според 

степените на свобода за изследването. За тези тестове с гаранционна вероятност 

не по-ниска от 95% са налице значими резултати от изследваната извадка. 

В сравнение с учениците от 5. клас от експериментална група се открива 

повтаряне на значимите резултати за 1, 2, 4, 9 и 10. Това са упражнения 

предимно свързани с развитие на двигателните качества сила, но тестовете 9 и 10 

показват усъвършенстване на качеството ловкост и бързина. 

Conclusion: Проучените и анализирани научно-теоретични постановки в 

специализираната литература допринасят за набелязване на концептуални опори 

на емпиричното изследване, както и за аргументиране на практико-теоретичната 

актуалност и перспективност на изследователския проблем, означен в темата на 

настоящата научна публикация. Конструираният инструментариум за 

емпиричното изследване доказва своята плодотворност за неговото реализиране 

така, че да се събере значителен по обем и съдържателност емпиричен масив от 

данни по темата. 

 

 

Литература: 

1. Иванов, С. (2012). Културно-образователната област „Физическа 

култура” и учебният предмет „Физическо възпитание и спорт” в 

среднообразователното училище. –  СН, №3. 

2. Йорданов, В., Т. Тодоров. (2014). Характеристики на постиженията на 

момичета от 5, 6 и 7 клас на училище „Хр. Ботев” за учебната 2013/2014 

година. Научна конференция на Русенски университет, том 53, серия 8.2, 

IISSN - 1311-3321. 

3. Николов, П. и колектив. (2007). Педагогическа психология. Благоевград, 

УИ „Неофит Рилски”. 

4. Симеонова, Т. (2020). Оценяване на спортно-техническите действия на 

ученици от 6 клас. Годишник на ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

Том ХХIVD, Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски“, 2020, с. 965-

971. 



79 

 

5. Танкушева, Н. М. (2019). Физическо развитие на 9-10 годишни ученици в 

България, Европейски стандарти в спортното образование, Враца. 

6. Щерев П., И. Мангъров, Д. Илиев. (1959). Промени във физическото 

развитие и физическата дееспособност на учащите се от 8-18 годишна 

възраст. Научна конференция, БАН. 

7. Конференция за съвременните тенденции на физическото възпитание и 

спорта. (2016): 

http://sporta.bg/?load=OtherSports::Article&sportId=6&id=1073524 – 

проверен на 20.05.2021 г. 

8. Специализиран софтуер за статистическо картографиране. (2016): 

www.statgraphics.com – проверен на 20.05.2021 г. 

 

 

D-r Valeri Yordanov 

Senior Lecturer Valeri Yordanov, PhD 

Head of Department 

Physical Education and Sport 

Angel Kanchev University of Ruse 

tel .: +359 82 888 652, 

e-mail: viordanov@uni-ruse.bg 

http://sporta.bg/?load=OtherSports::Article&sportId=6&id=1073524
http://www.statgraphics.com/
mailto:viordanov@uni-ruse.bg


80 

 

УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯ 

СПОРЕД РОДИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИЦИ 
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SCHOOL EDUCATION IN THE CONDITIONS OF A PANDEMIC 

ACCORDING TO THE PARENTS OF STUDENTSИ 

 

Veliko A. Kosev 

 
Abstract: Attitudes of parents of students regarding the organization of e-distance 

learning in Bulgaria are presented. 

Keywords: e-learning, distance learning, students, teachers, parents 

 

Проведено проучване по поръчкана УНИЦЕФ за България в национален 

мащаб от декември 2020 година, констатира различните икономически, 

социални, психологически и организационни аспекти на организирането на 

електронно-дистанционно  обучение в Република България.  

В проучването са включени и нагласите на родителите на ученици, като 

показва, че комбинирането на учене с игри или други дейности е предимство за 

31,2% от родителите, като това важи не само за по-малките ученици в 

прогимназиален етап, а и за тези в най-големите класове на гимназиално 

образование. 

За 30 на 100 от родителите положителна черта на дистанционното 

обучение е възможността да придобият повече знания и по-ясен поглед върху 

учебните процеси на своите деца. Това е валидно за по-голяма част от 

родителите на ученици в частни училища и гимназии, между шести и осми клас, 

които се занимават със собствен частен бизнес или са се определили като 

квалифицирани специалисти (учител, лекар, адвокат и др.). 

Родителите обръщат специално внимание на начина на хранене и 

възможността да прекарват повече време със своите деца по време на 

извънредното положение, като за близо 30% предимство на ученето от вкъщи е 

по-здравословната храна у дома, а една четвърт от родителите свързват престоя 

вкъщи с увеличено внимание и подкрепа, която указват на децата си. 

Над 20% от анкетираните родители, отбелязват, че благодарение на 

дистанционната форма на обучение намаляват случаите на насилие и тормоз 

между децата в училищна възраст.  

Престоят на учениците вкъщи носи своите предимства и недостатъци, с 

които трябва да се справят не само самите ученици, а и техните родители. 

От гледната точка на последните, най-големият позитив на 

дистанционното учене е свързан с отпадане на ангажимента на децата за ранно 

ставане и придвижване от дома до училището. Близо половината родители са 

избрали тази опция и са я отличили на първо място сред позитивите на създалата 

се извънредна ситуация.  
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Друга положителна страна, според анкетираните родители, е възможността 

децата да осъществяват учебните си занятия където пожелаят вкъщи. Това е 

смятано за предимство предимно за тези лица, които са посочили, че тяхното 

домакинство се състои от двама или най-много трима члена, от които само един 

посещава училище. 

Комбинирането на учене с игри или други дейности е предимство за 31,2% 

от родителите, като това важи не само за по-малките ученици в прогимназиален 

етап, а и за тези в най-големите класове на гимназиално образование. За успешно 

внедряване на дистанционното обучение в страната, след началото на 

извънредното положение, можем да говорим след като 91,7% от анкетираните 

родители споделят, че техните деца са се включили успешно в образователния 

процес по време на пандемията. 

Малко над 7% са споделили, че децата им са взели участие в новата форма 

на провеждане на учебни занимания, но не редовно, докато едва 0,9% са тези, 

чиито деца в училищна възраст са останали необхванати от дистанционното 

обучение 

Въпреки трудностите и предизвикателствата, с които се сблъскват 

родителите по време на дистанционното обучение, по-голямата част от тях 

смятат, че използването и внедряването на технологиите в обучението на децата 

е подходящо. 

Над 50% от анкетираните са положително настроени спрямо методите на 

преподаване използвани по време на онлайн обучението, като смятат, че те са 

подходящи както за учениците в пети и шести клас, така и за тези, които се 

подготвят да кандидатстват за университет. 

Критичните родители, които не одобряват използването на технологии в 

процесите на обучение на техните деца, са малко над 30% общо, като най-

негативно настроени са предимно младите родители между 25 и 30 години, 

чиито деца са в пети и шести клас. 

Бързото преминаване от една традиционна форма на учене към друга, 

модерна и иновативна такава, оказва влияние върху представянето и резултатите 

на децата в училищна възраст. 

70% от всички анкетирани родители са съгласни, че въпреки 

нововъведенията, техните деца се справят с образователните изисквания по 

време на дистанционното обучение. Тези, които отбелязват, че това е така, но в 

малка или в много малка степен, са предимно родители на деца в малките 

класове, които посещават основни училища, в малки населени места, а самите 

родители са със средно или по-ниско образование. 

Все пак, всички родители отбелязват области, в които децата трябва да 

бъдат допълнително подкрепени и подготвени, за да могат да работят 

пълноценно с всички ресурси на онлайн средата на обучение. 

На първо място, те поставят необходимостта от по-детайлно запознаване 

на децата с начините, по които работят платформите за онлайн обучение и 

начините на подготовка на домашни и друг тип задачи, така че да бъдат 

подходящи за използваните софтуери и пространства на учене. Това пряко 

кореспондира и с нуждата от допълнително обучение, свързано с работата с 
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програми за създаване на текст или друг вид електронно съдържание като Word, 

Excel, Power Point и др. Тези нужди са идентифицирани предимно от родителите 

от областните и малките градове, които са на възраст между 25 и 40 години и са 

със средно или висше образование, а децата им посещават основно или средно 

общообразователно училище 

На другата крайност, близо 30% от родителите са отбелязали, че децата им 

нямат нужда от подкрепа за справяне с дигиталното учене и образование. 

Отново над 70% от родителите са положително настроени и споделят, че 

децата им са наясно с изискванията и задачите, които са им поставяни по време 

на дистанционното обучение. 

Близо 20% са на обратното мнение и споделят, че указанията и задачите са 

били по-скоро или напълно неясни за децата им Въпреки че процесът на учене е 

променен, комуникацията между учители и ученици е област, в която се полагат 

специални усилия, за да бъде непрекъсната и поддържана дори и от дистанция. 

Най-голям дял от анкетираните родители споделят, че децата им получават 

редовно и често обратна връзка от своите учители за работата си по време на 

дигиталното обучение. Положителни в тази област са настроенията на по-

голямата част от родителите на ученици в прогимназиалните и малките 

гимназиални класове (осми и девети клас) от различни по тип населени места и 

видове училища. 

Случаите, в които комуникация с цел обратна връзка се е случвала рядко 

или никога. са общо 21%, като по-голямата част са от ученици в столични 

основни и средни училища, а учениците са предимно в по-големите гимназиални 

класове. 

Най-голям дял от тях се съгласяват, че в резултат на дистанционното 

обучение научават повече за трудностите, които децата им имат или се чувстват 

по-запознати с учебното съдържание, с което са заети техните деца. Това са 

предимно работещи родители, изпълняващи ръководни или изпълнителски 

функции, чиито деца са от девети клас нагоре. 

Ученето онлайн позволява на родителите да разберат повече за работата на 

учителите и да обменят повече информация с тях. Близо една трета от 

родителите споделят своя опит от комуникацията и взаимодействието с тях, като 

по-активни са родителите на деца в пониските прогимназиални класове, без 

значение типа училище, което посещават учениците или населеното място, в 

което живеят.  

Същевременно една трета от учителите считат, че родителите улесняват 

тяхната работа като се включват в разясняването на поставените задачи на децата 

си, като това се случва по-често в областните градове и столицата. Доста по-

занижена е оценката за участието на родителите в регулиране на поведението на 

децата при онлайн уроците провеждани в реално време, както и за следенето на 

сапзването на реда и дисциплината по времето на виртуалните занятия. 

Изследването сочи, че включването на родителите в процеса на образование и 

обучение се оценя като положително от 78,6% от педагогическите специалисти 

участвали в изследването.  
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В преобладаващата част поводите за осъществяване на контакт са свързани 

с общи разговори за работата на децата или получаване на обратна връзка за 

тяхното представяне и резултати. Съществуват и обаждания по повод на 

неспазени изисквания или неизпълнени задачи от страна на учениците, а дори и 

отсъствия или напускане на онлайн часовете и проява на лоша дисциплина. 

Подобни забележки са получавали родителите на гимназистите след девети клас, 

от профилирани училища с разширено изучаване на хуманитарни науки или 

средните общообразователни училища в областните и малките градове 

Данните от проучването на УНИЦЕФ сочат, че едва 20% от родителите се 

чувстват напълно подготвени да подкрепят своите деца по време на 

дистанционното обучение, докато 50% от родителите споделят, че не успяват да 

подкрепят децата си в учебния процес.  

По-критични към собствените си възможности за оказване на подкрепа по 

време на учебния процес са родители със средно или по-ниско образование, без 

значение в кой клас е детето им. 

В по-голямата си част те са се самоопределили като работници с 

изпълнителни функции или неквалифицирани работници, което вероятно е 

причина да се чувстват отдалечени и несигурни в способностите си да 

подпомогнат децата в техните учебни задачи. На другата крайност, тези 

респонденти, които смятат, че са готови да помагат на децата си в техното учене, 

са високо образование лица, от големите градове и Столицата, които имат едно 

или две деца в училищна възраст, без значение в кой учебен клас е всяко от тях. 

Относително равен дял от родителите помагат на учениците в 

изпълнението на специфични учебни задачи или ги подпомагат в планиране на 

времето им за учене, писане на домашни или други занимания, а процентите 

намаляват когато става въпрос за родители на ученици над десети клас и помощ 

за намирането на информация, свързана с уроците или наблюдаване на целия 

процес на учене. 

Между 3 и 4 часа на ден отделят предимно жени, попаднали в 

изследването, които са се самоопределили като безработни или домакини и в 

домакинството си имат повече от едно дете, от които едното е в пети клас. Малко 

над една четвърт от анкетираните казват, че не се налага да помагат в процесите 

на учене, като в тази категория попадат родители на ученици в големите класове 

на гимназиалния курс на обучение. 

Възможността да наблюдават отблизо учебните занятия на своите деца, е 

възможна причина голям процент да посочват, че учениците трябва да полагат 

повече усилия, за да постигат добри учебни резултати. Висок е процентът и на 

тези родители, които смятат, че децата трябва да продължат образованието си в 

университет, като по-голямата част от посочилите този отговор са предимно 

лицата, които не са променили представите и нагласите си за образованието, в 

следствие на пандемията. Други приблизително 30% от лицата са на мнение, че 

трябва да подсигурят допълнителни възможности за учене на децата си, за да 

получат по-добро образование от предоставяното до сега. Опцията е избирана от 

по-голям от дял от родителите, които донякъде са променили отношението си 

към учебните процеси по време на дигиталното обучение. 
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Изводите от направеното изследване при дистанционното обучение, 

отчитащи мнението на родителите и тяхната роля в дистанционното и 

електронното обучение на учениците могат да се сведат до следното:  

 занижена е ролята на родителите за мотивацията на учениците, особено от 

горните курсове за по-добро усвояване на учебния материал; 

 почти половината от родителите не са подготвени да осигурят достатъчно 

внимание и подкрепа на децата си, поради незнание как могат да бъдат 

полезни в учебния процес; 

 необходимо е да бъдат изготвени правила за подпомагане на родителите 

при регулиране на ученето и спазването на дисциплината; 

 намиране на възможности за предоставяне на финансови средства и 

социална подкрепа на социално слабите семейства, при което акцента би 

трябвало да бъде с приоритет върху семействата с безработни и 

икономически неактивни родители. 
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РАЗБИРАНЕТО ЗА ЧОВЕШКИТЕ ОБЩНОСТИ. СОЦИАЛНА 

КАТЕГОРИЯ.  

 

Веселина Н. Илиева 

 

 

THE UNDERSTANDING ABOUT THE HUMAN COMMUNITIES. 

SOCIAL CATEGORY. 

 

Veselina N. Ilieva 

 
Abstract: Sociology constructs various thought constructs that try to explain social 

reality in its various forms in its various forms. It shows what are the main forms that cover the 

life cycle of human societies and the place of people in it. Such constructs are the terms 

"community" and "society". In the presented to the reader's attention is the development of the 

idea of them and their significance for each person. It focuses on the social category as a form 

of social community. 

Key words: sociology, society, community, life units, social category 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Традиции и иновации в 

предоставянето на социална услуга – част II“ РД-08-119/03.02.2021 г. 

 

Социологията изгражда различни мисловни конструкти, които се опитват 

да обяснят социалната реалност в нейните многообразни форми в нейните 

многообразни форми.  Тя показва кои са основните форми, които обхващат 

жизнения цикъл на човешките общества и мястото на хората в него. Такива 

конструкти са понятията „общност“ и „общество“. В представената на 

вниманието на читателя е развиване на идеята за тях и значението им за всеки 

човек. 

Общността представлява съвкупност от членовете на едно общество, 

които имат емоционална връзка помежду си, преживяват се като част от по-

голяма група, която надхвърля границите на семейството и обикновено са 

групирани по някакъв значим за тях признак – например, време, интереси, 

местоживеене или други. Чувството за групова отговорност в общността е 

силно, тъй като се основава на споделени ценности, което сплотява  и чувството 

за групова отговорност е много силно. В социологическата литература има голям 

брой и различни дефинирания на понятието общност [1], [2], [3]. 

Първият задълбочен анализ на понятието в социологическата литература 

прави ФЕРДИНАНД ТЬОНИС в своя значим научен труд „Общност и общество” 

(1887) [10]. За пръв път той прави разграничение между два вида обединения: 

общност - Gemeinschaft и общество - Gesellschaft. Общността е близкият, 

съвместен живот на малка група от хора които с нещо са свързани, а обществото 

е публичността - голяма група от хора по-голяма от общността. В общността 

човек живее от самото си раждане в добро или лошо, докато в обществото човек 

е сам, там той влиза в нещо чуждо, непознато. Обществото е нещо голямо 
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състоящо се от голям брой хора, които пък от своя страна се делят на най-

различни общности. Авторът разглежда обществото като изкуствен механичен 

агрегат, резултат от наличието в него на многобройни общности. Ф. Тьонис в 

общността връзките между отделните членове са по-силни, защото се основават 

на обща воля. Типични примери в това отношение са семейството и родството. 

Налице са и други общи интереси,  които също могат да доведат до създаването 

на такива общности, като типичен пример в това отношение е вярата. В 

посочената монография Ф. Тьонис развива и своята концепция за доброволните и 

недоброволните членове та общността. Встъпвайки в брачни отношения една 

двойка доброволно създава своя брачна общност, състояща се от съпруга и 

съпругата. Но децата на тази двойка обаче са неволни членове на тази брачна 

общност. При тях няма избор дали да се присъединят или не към тази общност.  

В реалния живот не е възможно да се направи разграничението дали една група 

не е изцяло общност или общество. Тя винаги е смес от двете [10], [4]. 

В областта на социологическата интерпретация на общностите, освен Ф. 

Тьонис своя принос имат редица социолози от цял свят, включително и 

България, измежду които изпъкват със своите тези следните: 

РОБЪРТ МАКАЙВЪР  - „Общност: социологическо изследване” (1917) 

пледира, че освен приетата представа за общност - град или село, където хората 

живеят заедно и си създават определени отношения, той смята че тази общност е 

повлияна и от историята. Човешкият живот можe да бъде изцяло  и пълноценно 

изживян в тази общност [13]. 

РЕНЕ КЬОНИГ - „Общността” (1968) При него общността има 

патриархални измерения, където основни понятия са: локално единство, 

социално взаимодействие, общи  ценности и т.н. Особен акцент той придава на 

системното образование, чиято специфика се определя от наличната система на 

общуване, от груповите структури, от властта, класовата структура и културната 

традиция. Всички те се явяват в качеството си на структурно обединяващ момент 

[12]. 

ЯН  ШЧЕПАНСКИ - разбира общността като реално пространствено и 

времево обединение, основано на социални връзки. Това той прави в научната си 

разработка „Елементарни понятия в социологията” (1968). Според него, 

социалната връзка е форма на съвместен живот. Този съвместен живот става 

възможна само тогава, когато хората имат общи ценности и интереси. 

Социалната връзка е обединяващото звено в този живот, когато хората имат общ 

план за съществуванието си [11].  

РОБЪРТ НИЗБЕТ - смята, че стремежът към общност не може да се 

пренебрегне, защото произтича от една от най-властните нужди на човешката 

природа – нуждата от ясно чувство за принадлежност към нещо по-голямо от 

статус и приемственост. Тоталната държава поглъща социалните функции на 

по-малките общности и предлага на хората такава общност, в която на 

индивидите ще бъдат задоволени всички изброени по-горе нужди. Въпреки 

добрите си намерения националната политическа общност със своята 

всеобхватност се явява най-голямата заплаха за свободата в човешката история 

[9]. 
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В българската социологическа теория проблемът за общностите заема 

своето значимо място най-вече в научното творчество на Димитър Михалчев и 

Чавдар Кюранов. 

ДИМИТЪР МИХАЛЧЕВ - подчертава, че всеки образува с родителите си 

един особен обществен кръг, с приятелите си – друг, с членовете на своята нация 

– трети, с колегите си – четвърти и т.н. Тези обществени кръгове, взети в своята 

цялост и многообразие, образуват понятната социалната действителност. Според 

него, множеството човешки единства, в които е въплътен животът на човека 

могат да бъдат формулирани като жизнени единства. А самото наименование 

на тия единства (общ-ество, общ-ност) показва етимологично, че между 

общност или общество, има нещо еднакво, нещо общо. Всеки човек е съставна 

част на повече или по-малко такива жизнени единства. Те имат свои закони, 

нрави и обичаи, които изграждат един свой „ред” изобщо. Освен това, те са и 

ръководство за живота в съответното жизнено единство [8]. 

ЧАВДАР КЮРАНОВ - в „Човешките общности” (1982), която е 

оригинално българско изследване представя различните социални общности – 

род, племе, семейство, народ, нация. Освен това той осветлява и  значими 

теоретични концепции осветляващи изучавания проблем, като тези на К.-Л. 

Строс, А. Швайцер, Ш. Дюпреел и др. [7]. 

Социалните общности присъстват като тема и в произведенията на други 

български социолози – ЖИВКО ОШАВКОВ, СТОЯН МИХАЙЛОВ, НИКО 

ЯХИЕЛ, НИКОЛАЙ ТИЛКИДЖИЕВ и др. 

Форми на социални общности 
Социалните общности имат три основни форми: социална категория, 

социално обединение и социален агрегат [6]. 

Социална категория 

Социалната категория е съвкупност от група хора, които имат еднакви 

характеристики по един или друг социално значим признак: пол, възраст, 

професия, вероизповедание и т.н. 

За разлика от останалите основни форми на социална общност (социални 

обединения и социални агрегати) социалната категория има най-ниска степен на 

реална пространствено-времева свързаност на членовете от общността. Това 

предполага най-ниска степен на интегрираност и обединеност на включените в 

нея хора, при изпълнението на съвместни дейности и постигането на общностно 

значими цели. Но те притежават поне един социално-значим признак, който ги 

разграничава от останалите хора в обществото [5]. 

Примери за социални категории:  

 
Социално-значим признак, по 

който хората са обединени в 

социална категория 

Социална категория 

Биологична възраст Деца /0-18 г./, младежи /18-35/, зрялост /35-55 г./, 

възрастност /55-75 г./, старост /след 75 г./; 

 

Житейска възраст Бебета/деца, възрастни; 

Образование Завършили начално, основно, средно, 
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полувисше/колежанско, бакалавърска степен, магистърска 

степен , докторска степен; 

 

Пол Мъже, жени; 

Семеен статус Обвързани/семейни, необвързани/неженени, разведени, 

овдовели; 

Раса Принадлежащи към негро-австралоидната, европеидната, 

монголоидната раси; 

Сексуална ориентация Хетеросексуални, бисексуални, хомосексуални и др.; 

Етническа принадлежност Българи, роми, арменци, баски, араби и т.н.; 

Националност Българи, гърци, румънци, англичани, испанци и т.н.; 

Доходи Собственици на голям капитал, на малък капитал, хора без 

доходи, хора с допълнителни доходи, предприемачи и др.; 

Заетост 

 

работодатели, служители, работници, търговци, земеделци, 

свободно наети,  безработни и др.; 

Професия Учители, юристи, полицаи, шофьори, хигиенисти, санитари 

и т.н.; 

Граждански статус Граждани на държавата, постоянно пребиваващи, временно 

пребиваващи, незаконно пребиваващи, бежанци, 

емигранти, потърсили убежище; 

 

Здравен статус / дееспособност Здрави, болни, дееспособни, недееспособни; 

и др. 

 

 

 

Всичко това показва, че социалните категории са социално конструирани. 

Как да се разбира предложеното в началото на този параграф от лекцията 

научно положение, че социалните категории притежават като характеристика 

най-ниска степен на интегрираност и обединеност на включените в нея хора?  

Като пример може да се посочи социалната категория, възникнала по 

социално-значим признак националност: българи живеят в държавата България, 

но освен това българи живеят в Германия, Испания, САЩ, Гърция и др. В 

преобладаващата си част те продължават да изпълняват гражданските си 

задължения и името на обществено значимата цел за страната – изграждане на 

демокрацията, активно участват в изборния процес за легитимни органи на 

управление [5], [7]. 

Представеното съдържание в статията дава възможност да бъдат 

формулирани следните обобщения и изводи: 

1. Обществото е нещо голямо състоящо се от голям брой хора, които пък от 

своя страна се делят на най-различни общности. То е изкуствен механичен 

агрегат, резултат от наличието в него на многобройни общности. 

2. Общността е близкият, съвместен живот на малка група от хора които с 

нещо са свързани, а обществото е публичността - голяма група от хора по-

голяма от общността. В общността човек живее от самото си раждане в 

добро или лошо, докато в обществото човек е сам, там той влиза в нещо 

чуждо, непознато. 

3. Човешкият живот можe да бъде изцяло  и пълноценно изживян в 

общността. 
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4. Съвместният живот в общността става възможен само тогава, когато 

хората имат общи ценности и интереси. Социалната връзка е 

обединяващото звено в този живот. 

5. Националната политическа общност със своята всеобхватност се явява 

най-голямата заплаха за свободата в човешката история. 

6. Множеството човешки единства, в които е въплътен животът на човека 

могат да бъдат формулирани като жизнени единства. 

7. Различните социални общности  са род, племе, семейство, народ, нация. 

8. Социалните общности имат три основни форми: социална категория, 

социално обединение и социален агрегат. 
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Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Традиции и иновации в 

предоставянето на социална услуга – част II“ РД-08-119/03.02.2021 г. 

 

 

Цел на изследването (анкетно проучване) 

Изследването има за цел да се проучи влиянието и промените в резултат на 

Covid-19 на територията на област Шумен. Изследването е във връзка с проект 

на Министерство на образованието и науката по Националната програма за 

научни изследвания „Млади учени и постдокторанти“. 

Изследователският екип, провел анкетното проучване е в състав: 

Ръководител на екипа:   

доц. д-р Веселина Радева Иванова (Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“) 

Членове: 

1. проф. д.с.н. Соня Борисова Илиева (Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“). 

2. доц. д-р Веселина Николаева Илиева (Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“). 

3. доц. д-р Милослава Русинова Янкова (Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“). 

В проучването са анкетирани студентите от I, II, III и IV курс, Социална 

педагогика, редовно обучение и I, II, III и IV курс, Социални дейности, редовно 

обучение. 

Анкетираните студенти са: 206 

Период на провеждане на анкетирането е: 28.04.2021 г. – 28.05.2021 г. 

Анкетирането е извършено онлайн, посредством инструмента Google Forms. 

 

Анализ на регистрираната емпирична информация 

Характеристиките на респондентите са следните: 
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Пол: 

o Мъж – 30 

o Жена – 176 

 
 Фиг. 1 

 

Според пола, на анкетното проучване са откликнали най-вече 

представители от женския пол (85.4%) и по-малко представители на мъжкия пол 

(14.6%). 

Възраст: 

o 18-35 г. – 128 

o 36-55 г. – 78 

o 56-70 г. – 0 

o Над 70 г. – 0 

 
 Фиг. 2 

 

От гледна точка на възрастта, преобладават респондентите в т.нар. 

младежка възраст (62.1%), следвани от т.нар. граждани в активна възраст 

(37.9%). Сред респондентите няма регистрирани сред т.нар. „златна възраст“ 

(0%), и хората в периода на възрастност (0%). 

 

Образование: 

o Начално – 0 

o Основно – 0 

o Средно полувисше/колежанско – 

190 

o Висше – 16 

 
 Фиг. 3 
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Според образованието, отговорилите на електронната анкета почти всички 

са със средно, полувисше/колежанско образование (92.2%). Анкетата е 

заинтригувала около една десета от респондентите (7.8%).  

 

Местоживеене: 

o Село – 44 

o Град – 124 

o Областен град – 38 

 
 Фиг. 4 

 

Местоживеенето на респондентите е следното: преобладават най-вече 

градските жители от областта (60.2%), следвани от селските жители (21.4%), а 

най-малко са тези от областния град (18.4%). 

 

Заетост: 

o Работещ – 122 

o Безработен – 20 

o Учащ 64 

o Пенсионер – 0 

 

 Фиг. 5 

 

Според заетостта повече от половината от отговорилите са работещи 

(59.2%), около една трета учащи се (31.1%), а също така и една пета безработни 

(31.1%), от отговорилите.  

 

Респондентите отговориха на зададените въпроси по следния начин: 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 
Въпрос № 1  

Смятате ли, че социалният живот 

в Шуменска област е засегнат от 

епидемията Covid-19? 

 

o Смятам, че е засегнат – 160 

o Смятам, че не е зясегнат – 14 

o Не мога да преценя -28 

o Друго – 4 

 Фиг. 6 

 

Почти две трети от анкетираните смятат, че социалният живот в 

Шуменска област е засегнат от епидемията Covid-19 (77.7%). Не могат да 

преценят това (13.6%) са почти една пета от запитаните. 6.8% от респондентите 

смятат, че не е засегнат. Има и такива, които не могат да преценят (13.6%). Друга 

преценка имат и малка (1.9%), но не пренебрежима част от респондентите. 

 
Въпрос № 2  

Увеличила ли се е смъртността в 

Шуменска област вследствие 

Covid-19? 

 

o Увеличила се е – 128 

o Не се е увеличила – 6 

o Обичайни нива – 26 

o Не мога да преценя – 44 

o Друго – 2 

 Фиг. 7 

 

Според преобладаващата част на анкетираните смъртността се е 

увеличила в Шуменска област вследствие Covid-19 (62.1%). Една пета от тях 

смята, че не могат да преценят (21.4%). Има и такива респонденти, които 

намират, че смъртността е на обичайни нива (12.6%). Друга преценка имат много 

малка стойност от запитаните (1%). 
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Въпрос № 3  

Имате ли сред Вашето семейство и 

Вашия близък кръг хора, които са 

преминали през Covid-19? 

 

o Да, имам ... човек/а – 170 

o Не нямам – 34 

o Нямам достатъчно информация – 0 

o Друго – 2 

 Фиг. 8 

 

В семействата на преобладаващите отговорили в анкетното проучване 

или в техния близък кръг от хора има преминали през Covid-19 (82.5%), а 

нямат почти една пета от отговорилите (16.5%).  Няма такива (0%), които да 

нямат достатъчно информация. 

 
Въпрос № 4  

Имате ли сред Вашето семейство и 

Вашия близък кръг хора, които са 

починали от Covid-19? 

 

o Да, имам ....човек/а – 68 

o Не нямам –126 

o Нямам достатъчно информация – 

10 

o Друго – 2 

 Фиг. 9 

 

За съжаление респондентите отговарят, че имат сред семействата и 

близкия кръг хора, които са починали от Covid-19 (33.0%). Удовлетворяващ е 

високия относителен дял на отговорите, че нямат такива (61.2%). Една част от 

тях нямат достатъчно информация (4.8%). 
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Въпрос № 5  

Имате ли впечатление дали по 

време на епидемията от Covid-19 

са се увеличили браковете в 

Шуменска област? 

 

o Да, увеличили са се – 10 

o Не, намалели  са – 62 

o Запазили са се обичайните нива 

– 6 

o Не мога да преценя – 120 

o Друго – 8 

 Фиг. 10 

 

От респондентите (37.9%) имат впечатление дали по време на 

епидемията от Covid-19 са се увеличили браковете в Шуменска област, като 

(30.1%) от тях смятат, че са намалели. Най-високият относителен дял (58.3%) от 

отговори дават тези, които не могат да преценят. А много малка част от 

запитаните (2.9%) смятат, че браковете са запазили обичайните си нива. Има и 

такива, които регистрират друго мнение (3.8%). 

 
Въпрос № 6  

Има ли Ваши близки /роднини/ 

или хора от приятелския Ви 

кръг да са се бракосъчетали? 

 

o Да, имам ....човека – 56 

o Не, нямам –128 

o Нямам достатъчно информация 

– 22 

o Друго – 0 

 Фиг. 11 

 

Най-висок относителния дял (62.1%) на въпроса „Има ли Ваши близки 

/роднини/ или хора от приятелския Ви кръг да са се бракосъчетали?“ дават 

отрицателен отговор. Почти една трета от тях (27.2%) регистрират положителен 

отговор. А нямат достатъчно информация (10.7%) са около една десета от 

отговорилите. 
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Въпрос № 7  

Според Вас увеличили ли са се 

бракоразводните дела по време 

на Covid-19? 

 

o Определено да – 36 

o Не са се увеличили – 34 

o Останали са на обичайните нива 

– 14 

o Не мога да преценя – 118 

o Друго – 4 

 Фиг. 12 

 

Преобладаващата част от запитаните (57.3%)  не могат да преценят дали 

са се увеличили бракоразводните дела по време на Covid-19 . Отговорите 

отразяващи категорично „да“ (17.5%) и категорично „не“ (16.5%) по въпроса са 

почти паритетни. Има и такива респонденти (6.8%), които смятат, че 

бракоразводните дела са останали на обичайните нива. Тук също е регистриран 

отговор „друго“ (1.9%), без да е описано какво конкретно означава това. 

 
Въпрос № 8  

Според Вас увеличила ли се е 

раждаемостта по време на 

Covid-19? 

 

o Увеличила се е – 60 

o Не се е увеличила – 32 

o Останала е на обичайните нива – 

44 

o Не мога да преценя – 68 

o Друго – 2 

 Фиг. 13 

 

Също така не могат да преценят респондентите (33.0%), увеличила ли се е 

раждаемостта по време на Covid-19. Все пак увеличила ли се е раждаемостта 

по време на Covid-19.  Оптимистично звучат отговорите на една трета от тях 

(15.5%), които смятат, че не се е увеличила. Значителна част от отговорилите 

(21.4%), смятат, че раждаемостта е останала на обичайните нива. 
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Въпрос № 9  

Имате ли във Вашето семейство 

или в приятелския си кръг 

раждания по време на Covid-19? 

 

o Да, имам ....бебе/та – 130 

o Не, нямам такива – 70 

o Нямам достатъчно информация – 

6 

o Друго – 0 

 Фиг. 14 

 

Изключително позитивно звучи това, че на въпроса „Имате ли във 

Вашето семейство или в приятелския си кръг раждания по време на Covid-

19?“ две трети (63.1%) от анкетираните отговарят, че имат такива. Но има и 

такива (34.0%), които не отбелязват раждания. Много малко са (2.9%) тези, които 

нямат достатъчно информация. 

 
Въпрос № 10  

Според Вас увеличила ли се е 

безработицата по време на 

Covid-19? 

 

o Определено се е увеличила – 186 

o Не се е увеличила – 8 

o Намира се на обичайните нива – 

6 

o Не мога да преценя – 6 

o Друго – 0 

 Фиг. 15 

 

Почти според всички респонденти (90.3%), безработицата се е увеличила 

по време на Covid-19. Почти с еднакъв относителен дял са отговорите на тези, 

които смятат, че не се е увеличила (3.9%),  намира се на обичайните нива (2.9%) 

и не могат да преценят (2.9%). 
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Въпрос № 11  

Имате ли в кръга на вашето 

семейство и приятелският Ви 

кръг хора, които са останали 

безработни вследствие на Covid-

19? 

 

o Определено се е увеличила – 186 

o Не се е увеличила – 8 

o Намира се на обичайните нива – 

6 

o Не мога да преценя – 6 

o Друго – 0 

 Фиг. 16 

 

Внушителна част от респондентите (71.8%) имат в кръга на семейството 

и приятелският кръг хора, които са останали безработни вследствие на 

Covid-19. Близо една трета от запитаните (25.2%) нямат такива хора. А нямат 

достатъчно информация, за да отговорят на този въпрос са малък дял (3.0%)  от 

запитаните. 

 
Въпрос № 12  

Имате ли в кръга на вашето 

семейство и приятелският Ви 

кръг хора, които са си намерили 

работа по време на Covid-19? 

 

o Да, ....човек/а – 70 

o Нямам такива – 102 

o Нямам достатъчно информация 

– 34 

o Друго – 0 

 Фиг. 17 

 

Почти половината (49.5%) от анкетираните лица нямат в кръга на 

семейството и приятелският си кръг хора, които са си намерили работа по 

време на Covid-19. Но все пак една трета от тях (34.0%) имат близки и познати, 

които са си намерили работа в пандемията. Нямат достатъчно информация 

(16.5%) от тях. 
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Въпрос № 13  

Според Вас, увеличила ли се е 

младежката безработица по 

време на Covid-19? 

 

o Да, увеличила се е – 142 

o Не, не се е увеличила – 10 

o Намира се на обичайните нива 

– 8 

o Нямам достатъчно 

информация – 46 

o Друго – 0 

 Фиг. 18 

 

Според две трети от респондентите (68.9%) младежката безработица се е 

увеличила по време на Covid-19. Почти паритетни са отговорите на тези, които 

смятат, че не се е увеличила (4.9%)  и тези, които намират, че тя е на обичайните 

нива (3.9%). За размерите на това анкетно проучване внушителен дял от 

отговорилите (22.3%)  нямат достатъчно информация по въпроса. 

 
Въпрос № 14  

Имате ли във Вашия роднински 

кръг и приятелски кръг 

младеж/и, които са си намерили 

работа по време на Covid-19? 

 

o Да, имам .........младеж/и – 68 

o Не, нямям такива – 104 

o Нямам такава информация – 34 

o Друго – 0 

 Фиг. 19 

 

На въпроса „Имате ли във Вашия роднински кръг и приятелски кръг 

младеж/и, които са си намерили работа по време на Covid-19?“ преобладават 

отговорите „Не, нямам такива – 50.5%“ и „Да, имам .....младеж/и – 33.0%“ Нямат 

такава информация - 16.5%. 
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Въпрос № 15  

Имате ли близки, които не се 

спирали да работят по 

инфраструктурни проекти в 

Шуменска област /например, 

магистралата София-Варна/? 

 

o Да, имам.....близки – 40 

o Не, нямам такива – 106 

o Нямам такава информация – 60 

o Друго – 0 

 Фиг. 20 

 

Половината от отговорилите (51.5%)  на анкетата нямат близки, които не 

се спирали да работят по инфраструктурни проекти в Шуменска област 

/например, магистралата София-Варна/. Около една трета от запитаните 

(29.1%)  нямат такава информация. Все пак такива близки имат близо една пета 

от отговорилите (19.4%). 

 
Въпрос № 16  

В населеното място, в което 

живеете спирали ли са важни 

строителни обекти, вследствие 

Covid-19? 

 

o Да, спирали са – 36 

o Не, не са спирали – 72 

o Нямам такава информация – 98 

o Друго – 0 

 Фиг. 21 

 

Също почти половината от запитаните (47.5%)  с анкетата нямат 

информация дали в населеното място, в което живеят спирали ли са важни 

строителни обекти, вследствие Covid-19. Но пък над една трета от тях (35.0%)  

съобщават, че все пак такива обекти не са спирани. Има и такива, които с 

категоричност заявяват (17.5%), че такива обекти в тяхното населено място са 

спирани. 
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Въпрос № 17  

По време на Covid-19 налагало 

ли се е да работите дистанционно 

от вкъщи? 

 

o Да, за ........месеца – 76 

o Не – 118 

o Друго – 12 

 Фиг. 22 

 

 

По време на Covid-19 не се е налагало да работят дистанционно от 

вкъщи най-малко повече от половината отговорили (57.3%). Значителна част от 

респондентите (36.9%) все пак са упражнявали по този начин трудовата си 

дейност. Има и такива, които са отбелязали позицията „друго“, но без да 

посочват какво е това „друго“. 

 
Въпрос № 18  

Във Вашето населено място 

спирали ли са да работят 

училища и детски градини? 

 

o Да, за ......месеца – 196 

o Не – 4 

o Друго – 6 

 Фиг. 23 

 

Почти всички анкетирани (95.1%) са отговорили положително на това, че в 

тяхното населено място са спирали да работят училища и детски градини. 

Минимален относителен дял на отговорилите (2.0%) не посочват учебните 

заведения да са затваряни в тяхното населено място. Малко по-голям от 

посочения дял (2.9%) са декларирали, че имат предвид „друго“, но отново не са 

дали обяснения какво „друго“ имат предвид. 
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Въпрос № 19  

Смятате ли, че по време на 

пандемията ръководството на 

населеното място, в което 

живеете е работило 

оперативно? 

 

o Да – 92 

o Не – 42 

o Не мога да преценя – 68 

o Друго – 4 

 Фиг. 24 

 

Почти половината от респондентите смятат (44.7%), че по време на 

пандемията ръководството на населеното място, в което живеят е работило 

оперативно. А не могат да преценят това са почти една пета от тях (33.0%). 

Категорично за това, че ръководството на населеното място не се е справило със 

задачите, произтичащи от пандемията, се произнасят една пета от отговорилите 

(20.4%). 

 
Въпрос № 20  

Смятате ли, че областното 

ръководство на област Шумен е 

действало напълно оперативно 

по време на епидемичните 

мерки за Covid-19? 

 

o Да – 72 

o Не – 30 

o Не мога да преценя – 102 

o Друго – 2 

 Фиг. 25 

 

Също така половината от анкетираните (49.5%) не могат да преценят 

дали областното ръководство на област Шумен е действало напълно 

оперативно по време на епидемичните мерки за Covid-19. Но пък над една 

трета от тях (35.0%). са категорични, че е действало напълно оперативно. В 

отговорите на този въпрос също присъства опцията „друго“ (0.9%). отново без да 

бъде пояснено то. 

 

Обобщения и изводи от проведеното анкетно проучване 

Предоставената, регистрирана и анализирана емпиричната информация 

дава възможност да бъдат направени следните  
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обобщения и изводи: 

1. Социалният живот в Шуменска област е силно засегнат от епидемията 

Covid-19. 

2. Смъртността се е увеличила в Шуменска област вследствие Covid-19. 

3. Сред значителна част от семействата и техният близък кръг има хора, 

които са починали от Covid-19. 

4. Няма впечатление сред гражданите дали по време на епидемията от Covid-

19 са се увеличили браковете в Шуменска област. 

5. Няма убедителни данни близки /роднини/ или хора от приятелския кръг на 

респондентите да са се бракосъчетали по време на пандемията. 

6. Няма и достатъчно убедителни твърдения увеличила ли се е раждаемостта 

по време на Covid-19. 

7. Безработицата се е увеличила по време на Covid-19. 

8. Пандемията не е допринесла за намиране на работа в този период. 

9. Младежката безработица се е увеличила по време на пандемията. 

10. Обтекаема е информацията относно това, дали по време на Covid-19 са 

спирали важни строителни обекти. 

11. Повече от половината респонденти не са работили по време на епидемията 

дистанционно от вкъщи. 

12. Почти навсякъде в областта са спирали да работят училища и детски 

градини. 

13. За това как местното ръководство се е справяло с пандемията анкетираните 

дават по-скоро положителни отговори. 
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ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИЧНО ПРОМЕНЯЩАТА СЕ 

ОКРЪЖАВАЩА СРЕДА ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО НА ДЕТСКАТА 

ЛИЧНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Виктория Д. Ковчазова 

 

 

INFLUENCE OF THE DYNAMICALLY CHANGING ENVIRONMENT 

ON THE FORMATION OF CHILDREN'S PERSONALITY IN PRESCHOOL 

AGE 

 

Viktoriya D. Kovchazova 

 

 
Abstract: The preschool period is defined as decisive for the development of the 

personality, for the formation of competencies and skills, the opportunity to expand social 

contacts. In kindergarten, children face for the first time socialization and life with others, 

grouped by a certain attribute - age, interests, gender, etc. It falls into a group of children - a 

society of peers, educated and motivated by pedagogues. The child begins a process of social 

adaptation and learning experience by joining a particular environment. The dynamically 

changing environment inevitably affects pre-school education. In this regard, depending on the 

changing conditions of the environment, it is necessary to apply innovative pedagogical 

solutions, alternative opportunities for acquiring competencies, as well as active involvement of 

parents in the educational process. 

Keywords: preschool period,  kindergarten, social adaptation, family  

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

УВОД 

Предучилищният период е решаващ за изграждането на детската личност, 

за формиране на компетенции и умения, възможност за разширяване на 

социалните контакти. С постъпване в детска градина в живота на детето настъпва 

период на осъзнаване като самостоятелна личност, на нарастване на 

възможностите, на съзнателно отношение към околната действителност. През 

първите години от живота си детето изминава сложен път на развитие –  расте, 

укрепва физически, става сравнително самостоятелно, притежава запас от 

елементарни знания и навици, борави с предмети, разбира и използва букви, 

цифри, математически символи. Децата означават предметите с думи и по нов 

начин разбират речта. Достъпни са им обясненията, а представата за предметите 

не е само чрез онагледяване, но и  посредством словото.  

В процеса на взаимодействие на човека с различните и многочислени 

фактори, групи, организации, агенти, с помощта на различните средства и 

механизми се осъществява социализацията на личността [3]. „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 
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в детската градина (началното училище за подготвителните групи) при 

целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация като учебния 

ден се организира в основни и допълнителни форми на педагогическо 

взаимодействие“ [5]. 

Социалната адаптация позволява на човека да участва активно в 

социалните процеси   и явления; да изявява себе си и своето отношение към 

хората и труда; да осигурява своето естествено социално самоусъвършенстване. 

Възможностите за адаптация на всеки човек са лични и те в много случаи са 

значителни и благодарение на тях той се приспособява към условията, които 

нерядко са сложни и неблагоприятни [3]. Промените в образованието в следствие 

на технологиите дават възможност за висока функционалност на учебния процес. 

Съвременните информационни технологии допускат използването на 

електронни ресурси и в предучилищното образование. Образователните 

електронни издания, педагогическите програмни средства, компютърните 

програми стават средство за дидактическо обезпечаване на процеса на усвояване 

на знания, придобиване на умения и извършване на самостоятелна работа от 

децата в детската градина. 

Динамиката на съвремието предполага гъвкавост, креативност и 

адаптивност както по отношение на въвеждането и използването на технологии, 

така и по посока на справянето с редица оздравителни, възпитателни и 

образователни задачи, продиктувани от непредвидени обстоятелства. През 

изминалите месеци сме свидетели на извънредна обстановка, свързана с 

разпространението на вирус, с която до този момент никоя институция не се 

беше сблъсквала. Наред с въвеждането на иновативни педагогически решения 

във възпитателно-образователния процес, извънредното положение наложи 

прилагането на алтернативни възможности за придобиване на компетентности, 

както и активно включване на родителите в дейността на детската градина. 

Семейството и детските учители направиха стъпки към изграждането на взаимно 

доверие и подкрепа в името на спокойствието и здравето на децата и връщането 

им към живота в детската градина. Взаимодействието с родителите през 

периодите на преустановяването на присъствието в детските заведения, 

съобразно решенията на областните кризисни щабове за борба с COVID-19, 

усъвършенства организационните модели и практики за създаване 

взаимодействащи общности.  

Анализът (в зависимост от променящите се условия на средата) на: 

прилагането на иновативните педагогически решения, алтернативните 

възможности за придобиване на компетентности, както и активното включване 

на родителите във възпитателно-образователния процес ще даде отговори на 

основни въпроси: Как да се мотивираме за по-високо качество на образованието, 

за да се справят по-добре бъдещите поколения с модернизацията във всички 

сфери на живота?  Как да подобрим предучилищното образование като се 

поучим от опита си от преживяното в условията на пандемичната криза? Как 

обществото и в частност семейството да се ангажират със стимулирането на 

изисквания за по-високо качество на образованието в интерес на децата? 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Иновативни педагогически решения 

Детската градина е първата образователна институция, която формира 

детската личност със специфичната ú уникалност, с която ще се включи в 

социалното обкръжение. В детската градина детето се подготвя за глобалните 

задачи на обществото в достъпна за него форма. Възпитателно-образователния 

процес в предучилищна възраст е насочен едновременно към получаване на 

знания, формиране на умения и изграждане на нагласи и в същото време поставя  

децата в ситуации, в които могат да взаимодействат. Образователната среда 

провокира пълноценно тяхното развитие, първите им междуличностни и 

общочовешки ценности, които съдействат за изграждането на първия образ за 

света.  

Обучението в детската градина интегрира компоненти на социално 

познание, адекватност и чувствителност към обкръжаващата среда. 

Съдържанието на  образоването в детската градина е такова, че дава на децата 

познание и правила за живота и общността, запознава ги със света на 

възрастните, развива представите им за тяхната собствена личност, прави ги 

чувствителни към проблемите на околната среда. За успешната социализация, за 

готовността за пълноправното „членство” в обществото е необходимо да се 

търсят иновативни, разнообразни и верни пътища в посока на педагогическите 

решения, основавани на научни, демократични и прогресивни тенденции в 

общественото развитие. Обикновено през предучилищния период децата 

притежават широк кръг от знания, представи и сведения за едни или други 

предмети и явления, които още не са систематизирани. В процеса на обучение 

педагогът трябва да активизира децата с помощта на активна комуникация. 

„Образователно-възпитателният процес се осъществява чрез общуване, а 

неговата ефективност зависи не само от познавателния репертоар на учителя, 

педагогическия му такт и методически умения, а и от уменията му да общува в 

различните комуникативни ситуации на педагогическия дискурс“ [2]. 

Комуникацията в съвременната детска градина се подпомага от 

прилагането на иновативни образователни технологии, които стават приоритет в 

работата на детския учител. Въвеждането и използването на информационни и 

комуникационни технологии в предучилищна възраст не само спомага за 

постигане на възможно най-високо качество на образованието, развиване на 

логическото мислене сред децата, но се стреми да повишава мотивацията им за 

получаване на нови знания, запознават ги със социалния свят и създават нови 

средства за възпитателно влияние. С прилагането на иновативни образователни 

технологии се предполага гъвкав и адаптивен процес - приоритет в работата на 

учителя. Иновативните образователни технологии са не просто инструмент за 

разнообразяване и допълване на образователно-възпитателния процес, а 

необходимост, продиктувана от динамичното развитие на обществото. 

„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 
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конкретни цели и търси начини за повишаване на ефективността“ [4]. 

Въвеждането на нововъведения в предучилищното образование са 

приоритет в работата на педагога. Иновативните стратегии и подходи за 

планиране, създаване и реализиране на интерактивна педагогическа ситуация 

трябва да реализират както глобални, така и конкретни цели, в центъра на които 

стои детето. Необходимо е педагога така да адаптира учебното съдържание, че да 

бъдат достигнати определени резултати, чрез прилагане на разнообразни форми 

и средства за приобщаване на всяко дете и развиване на потенциала му.  

Във връзка с гореизложеното и по отношение на реализирането на 

иновативни педагогически решения в предучилищна възраст могат да се посочат 

следните конкретни цели и индикатори за очаквани резултати: 

 Съгласно образователното направление е необходимо педагозите да 

повишат знанията си за иновативния образователен процес, за 

интерактивните методи и тяхното приложение в педагогическото 

взаимодействие. Всичко това разбира се, съобразено с възрастовите 

особености и спецификата на детското развитие. 

 Перманентно повишаване на знанията и усъвършенстване на уменията при 

планиране и използване на конструктивни подходи в обучението. За 

постигане на по-добри резултати да се следва принцип на сътрудничество. 

 Използване на подходящи дидактически и иновативни методи, средства и 

похвати, които ще предполагат напредъка на децата и постигане на добри 

резултати.   

 По отношение на децата – насърчаването им да упражняват и прилагат 

придобитите знания, да развиват творческо мислене и мотивация за 

самостоятелно действие. 

 Използването на интерактивни методи в педагогическото взаимодействие 

ще допринесе за повишени знания и усъвършенстване на умения за 

планиране, създаване и реализиране на иновативни техники и стратегии. 

 Използването на интерактивни методи ще усъвършенства уменията за 

планиране, създаване и реализиране на конструктивни подходи за 

осъществяване на предучилищното образование и постигане на по-добри 

резултати. 

 Усъвършенстване на уменията за насърчаване на децата да прилагат и 

упражняват придобити знания, да развиват творческо мислене и мотивация 

за самоизява. 

 Развитите умения за прилагане на иновативни педагогически решения са 

ориентирани към напредъка на всяко дете, съобразно потребностите му. 

Съвременните иновации спомагат подобряването на качеството на 

образованието, обучението и възпитанието и позволяват на всяко дете успешно 

да възприема динамично променящата се околната среда. Ефективните резултати 

са следствие от успешния подбор на методи и богат актуален дидактичен ресурс. 

Познаване на възможностите на работа в дигитална среда кореспондира с 

квалификацията на педагога и многоаспектното му усъвършенстване. 

Необходимо е добро познаване на възможностите за работа в дигитална среда, 

прилагането на методи и похвати на работа, съобразени с новата реалност, добра 
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дигитална компетентност. При използването на иновативните образователни 

технологии, е необходимо детският учител да познава потенциала на всяко дете, 

неговите интереси и потребности и възможности, и на тази основа да планира 

образователната дейност.  

Използването на информационни и комуникационни технологии в детската 

градина се превръща в актуален проблем в съвременното образование и заема 

специална позиция в съвременния свят на модернизация. От ключово значение и 

отправна точка за справяне с иновативната образователна ситуация е 

компетентността на учителя и осъзнаването, че традиционните модели 

придобиват принципно нови количествени и качествени характеристики. 

Електронните образователни ресурси стават едно от основните средство за 

организация и дидактическо обезпечаване и на предучилищното образование.  

Алтернативни възможности за придобиване на компетентности. 

Динамично променящата се окръжаваща среда неминуемо води до бързото 

навлизане на съвременните технологии. Електронното обучение предполага нов 

поглед и към възможностите за повишаване ефективността на преподаване и 

възприемане на информацията. Използването само на традиционни 

образователни ресурси вече не е възможно, като се има предвид и извънредната 

ситуация, в която попада страната ни през 2020 година. Въвеждането но 

извънредно положение преустановява посещението на децата в детските 

градини. Затварянето на детските градини за продължителен период прекъсва 

системното планирано обучение на децата по всички направления. 

Прекратяването на дейността на институциите в системата на предучилищното 

образование налага търсенето на алтернативни възможности за заместване на 

заниманията, които да преодолеят изоставането в придобиването на различни 

компетентности, умения и способности, важни както за социализацията на 

децата, така и за успешното им преминаване към училищно образование. 

Организацията и реализирането на учебния процес в пандемична обстановка 

поставя детските учители в ситуация да се обвържат с адекватното разрешаване 

на настоящите проблеми с оглед осигуряване на едно от основните човешки 

права – правото на образование и в широк смисъл – гарантиране опазването и 

благополучието на обществото. Образователният процес, дори и в детската 

градина, не може да бъде преустановен и той преминава в дистанционна форма. 

В Заповед № РД09-747/ 19.03.2021 г. на Министъра на образованието се казва: 

„педагогическото взаимодействие с децата, записани за предучилищно 

образование в детските градини и в училищата в цялата страна, да се 

осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез 

използване на средствата на информационните и комуникационните технологии 

и с участието на родителите. Продължителността на педагогическото 

взаимодействие с децата да се определя от педагогическите специалисти в 

съответствие с възрастта на децата, но не може да надвишава 30 минути дневно“. 

Насоките в заповедта и други нормативни документи, касаещи пандемията, 

стават повод за пълна трансформация на обучителния процес на децата в 

предучилищна възраст и поставят на преден план  въпроси за това как той ще се 

осъществява по време на извънредно положение. Пред представителите на 
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педагогическия персонал в детската градина застава въпроса как ще се 

осъществи справянето с предизвикателствата на дистанционното обучение, до 

каква степен ще се включат в него и по какъв начин ще се оценяват ефектите и 

последствията му върху децата в предучилищното образование. На преден план 

излизат и две основни понятия: дистанционно обучение - синхронно и 

асинхронно обучение познато от години, което би могло да се счита за 

традиционно, добре е разработено в редица страни, проучено от изследователите 

и подходящо за вече формирани личности и домашно обучение - форма на 

обучение, реализирано в домашни условия от родителите или с дистанционна 

помощ на учител. 

 Работата от дистанция става повод за изоставяне на традиционни и 

познати методи за работа и води до нововъведения и адаптиране на учебните 

практики към новия модел на обучение. Интегрирането на информационните 

технологии в образованието се случва, без предварително да е планирано. През 

социалните мрежи педагозите имат възможност да реализират учебното 

съдържание, за провеждат онлайн занимания в реално време. Основен метод, 

който се прилага по време на дистанционното обучение (при деца от 

предучилищна възраст) е поставянето на задачи  за целия ден, които децата са 

помощта на своите родители трябва да решат.   

По отношение на реализирането на дистанционно обучени в предучилищна 

възраст могат да се откроят следните основни моменти: 

 В условия на извънредно положение е необходимо да се изградят ясни 

правила и механизми за продължаването на предучилищното обучение от 

дистанция. От съществено значение е: открояването на универсални 

методи на преподаване на деца в предучилищна възраст; регламентиране 

на условията за функциониране на детската градина след края на 

дистанционното обучение. 

 Създаване на пакет от мерки за подпомагане на педагозите в детските 

градини – практически и теоретически. В тази връзка – да се създадат 

канали за комуникация, обмен и разпространение на добри практики за 

адаптиране на учебно съдържание между педагозите. 

 Създаване на единна система за обмен на учебни ресурси и материали за 

всички детски заведения в страната.  

 Интеграция на физическото и психическото здраве и психо-социална 

подкрепа в образователната система. 

Изхождайки от условията на извънредна ситуация следва да се подчертае, 

че е необходима промяна на предучилищното образование, в което участниците 

и функциите придобиват ново съдържание, като информационните технологии 

имат решаваща роля. Дистанционното обучение може да има изключителен 

образователен принос ако се провежда през добри образователни платформи. 

Активно включване на родителите във възпитателно-образователния 

процес. 

Една от основните задачи на семейната среда е развитие на детската 

личност, предаването на ценности и адаптация на детето към социалния живот. 

То подпомага изцяло интеграцията на младото поколение в обществената 
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структура. „Всяко семейство е сложно социално образувание, в което участват 

хора с различни възгледи и интереси, с различен материален и образователен 

престиж, с различна духовна култура, с различно разбиране на собствената си 

роля в семейството“ [1]. Семейството като елемент от социума търпи промени с 

развитието на самия социум, отразява в една или друга степен тези 

противоречия, които съпровождат живота в обществото. Възпитанието в 

семейството е тясно преплетено със социализацията и трудно може да се 

разграничи от нея. Това може да се обясни както с особеностите на семейството 

като първична социална система – то едновременно социализира децата и ги 

възпитава, така и със статуса на възпитанието на семейни ценности. За разлика 

от детската градина, която разполага със специално подготвени педагози за 

възпитание, семейството не разполага с такива. Най-често възпитанието се 

осъществява по модела, прилаган в собственото родителско семейство. То играе 

ролята на фундамент, към който се надграждат възпитателните и социализиращи 

функции на образователните институции.  

Във време на предизвикателства, породени от извънредното положение, 

родителите се принудиха да обърнат повече внимание на децата си, да играят с 

тях, да се включват активно в дистанционното обучение. Участието на 

семейството в процесите на обучение от вкъщи оказва съществено значение за 

продължаване на образователните занимания. Тъй като дейностите се пренасят у 

дома, родителите стават основни партньори на педагогическия персонал в 

тяхното осъществяване и се превръщат в посредник между различни 

специалисти, чиято работа е свързана с напредъка на техните деца. Важността на 

родителската ангажираност с учебните занимания придобива особен смисъл.  

Ангажираността на родителите с обучението на своите деца по време на 

дистанционното обучение могат да бъдат обобщени в следните постановки: 

 Осъзнаване от педагозите на важността на родителската ангажираност. 

Родителите са полезни и помагат за изпълнението на задачите и 

изискванията.  

 Родителите предоставят обратна връзка към педагозите относно 

усвоявания материал. Съдействат за разясняването на поставените условия. 

Осъществяват активна комуникация с педагозите. 

 Честото общуване и активното включване на родителите в образователния 

процес предполага по-добро разбиране на учителската професия, на 

трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени педагозите в 

детските градини. 

Активното участие на родителите в дистанционното предучилищно 

образование е ключов фактор за провеждане на разнообразни развиващи 

дейности с деца в семейна среда, като учителите могат да дадат конкретни идеи 

за това. Разбира се, необходими са последващи изследвания и анализи на 

процеса, но дори на този етап може да се посочи, че политиките за подобряване 

на връзката между родител и учители би трябвало да бъдат насочени към 

промяна на условията, в които се случва това взаимодействие. Необходимо е 

изграждането на цялостна политика за работа с родители, осигурена с ресурси 

като време, заплащане и квалификация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Децата от предучилищния период притежават индивидуални способности 

и големи психо-физиологически възможности. При благоприятни педагогически 

условия, съобразени с променящата се действителност, децата могат да получат 

пълноценно знания, да усвоят умствени операции и да придобият качества. Това 

не трябва да претоварва детския организъм. Всички педагогически процеси е 

нужно да се съобразяват с физиологическите и психологически особености на 

детето.  

От обзора на иновативните педагогически решения, алтернативните 

възможности за придобиване на компетентности и активно включване на 

родителите във възпитателно-образователния процес могат да се направят 

следните изводи и препоръки: 

1. Въвеждането и използването на информационни и комуникационни 

технологии в предучилищна възраст не само спомага за постигане на възможно 

най-високо качество на образованието, развиване на логическото мислене сред 

децата, но се стреми да повишава мотивацията им за получаване на нови знания, 

запознават ги със социалния свят и създават нови средства за възпитателно 

влияние. 

2. Съвременните иновации спомагат подобряването на качеството на 

образованието, обучението и възпитанието и позволяват на всяко дете успешно 

да възприема динамично променящата се околната среда. 

3. Колкото и средата в детската градина да дава възможност за 

провеждане на разнообразни педагогически дейности, важна роля има и средата, 

в която живеят и отношението на родителите им.  

Препоръки: 

 Обучението в предучилищна възраст формира у децата елементи на учебна 

дейност. При използването на иновативните образователни технологии, е 

необходимо детският учител да познава потенциала на всяко дете, неговите 

интереси и потребности и възможности, и на тази основа да планира 

образователната дейност. 

 Обучението от дистанция да се подчини на ясни правила и механизми. 

Създаване и открояване на универсални работещи методи на преподаване в 

предучилищна възраст. 

 Когато детските градини са затворени общуването на децата е предимно с 

членовете на семейството. Усилията на детските градини следва да са 

насочени предимно към осигуряване на условия, в които да обогатяват и 

насърчават общуването и ученето в домашна среда чрез активното 

ангажиране на родителите. Активното участие на родителите е ключов 

фактор за провеждане на разнообразни и развиващи дейности с деца в 

семейната среда, като учителите могат да дадат конкретни идеи за това. 
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РЕЧЕВО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ  

 

Виолета Ив. Кюркчийска  

 

 

SPEECH DEVELOPMENT OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE 

 

Violeta  Iv. Kyurkchiyska 

 
Abstract: Each period has its significance for the upbringing, socialization and 

education of the future of the nation-children, but pre-school education has a special place. It 

marks the beginning of building ideas, relationships, competencies. The development of 

connected speech in this period is a priority in the work of the preschool pedagogue, who seeks 

methods of work adequate to the modern development of technology. The presented educational 

software products "Grandpa takes out turnips", "Wheat bread" and tales about Sly Peter are an 

attempt to respond to the need to look for forms of work for the development of related speech 

in children 

Keywords: related speech, educational software products, kindergarten 

 

Изследването е финансирано по проект  РД 08 - 132/ 04.02.2021 г., Катедра 

„Науки за образованието”,  ДИКПО – Варна ШУ „Епископ Константин Преславски” 

 

 

Предучилищното  образование е свързано с един от най-сензитивните 

периоди за децата, този на предучилищната възраст, затова то предполага 

система от методи, форми и средства за реализиране на съвременното 

образователно съдържание, като се отчитат особеностите и характерът на 

педагогическото взаимодействие. 

Съдържанието на предучилищното образование е разгледано в Раздел IV, 

чл. 69 от Закона1 за предучилищно и учелищно образование: „Предучилищното 

образование създава условия за придобиване на съвкупност от компетентности – 

знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето 

към училищното образование“, като компетентностите се определят с държавния 

образователен стандарт за предучилищното образование. Те са дефинирани като 

очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за 

всяка възрастова група по образователни направления, както следва: Български 

език и литература; Математика; Околен свят; Изобразително изкуство; 

Музика; Конструиране и технологии; Физическа култура. [ 6] 

Усвояването на български език е водещо в системата на предучилищното 

образование за комплексното развитие на децата, защото владеенето на родния 

език е едно от най-важните условия за подготовката им за училище. Акцентът се 

поставя върху социализацията на децата в контекста на формираните навици за 

речево общуване, правилната устна реч, особеностите на речевото развитие и др. 

                                                           
1 Закон за предучилищно и училищно образоване, от 11.08.2016 г., Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 

01.09.2016 г.). 
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За овладяване на българския език в предучилищното образование  има 

съществено значение и  Наредба 2№ 6 за усвояването на българския книжовен 

език. [7] В нея се уточнява, че официалният език в системата на предучилищното 

и училищното образование е българският; неговото използване е право и 

задължение на всеки български гражданин. За първи път в цитираната наредба се 

дават указания и пояснения за деца, за които българският език не е майчин (вж. 

чл. 4, ал. 2). За усвояването му се създават допълнителни условия с цел 

подпомагане на  приобщаване на децата билингви. Разглеждат се и 

компетентностите във връзка с държавните образователни стандарти (ДОС) в 

Образователното направление по български език и литература (ОНБЕЛ ): 

спазване на книжовните езикови норми в процеса на общуване в системата на 

предучилищното и училищното  образование от децата, учениците, учителите, 

директорите и другите педагогически специалисти и непедагогическия персонал. 

Според наредбата усвояването на българския книжовен език се осъществява в 

процеса на предучилищното образование във всички форми на организация чрез: 

 1. Педагогическите ситуации по образователно направление български 

език и литература;  

2. Педагогическите ситуации за обучение по останалите образователни 

направления; 

3. Допълнителните форми на педагогическото взаимодействие, 

организирани в детската градина или в училището, съобразно потребностите и 

интересите на децата.  

Усвояването на българския книжовен език се осъществява в процеса на 

предучилищното и училищното образование и чрез осигуряване на обща 

подкрепа за личностно развитие в детските градини, в допълнителни модули по 

образователни направления, в т. ч. и по български език и литература. 

ОНБЕЛ цели да се осигури комплексно речевото развитие на детето от 

предучилищна възраст, като се очаква дейностите да осигурят щастливо детство 

на всяко дете и изграждане на мотивация и увереност в собствените му 

възможности. Затова една от основните функции на обучението по това 

направление е задоволяване на потребността на детето от речева активност, 

предизвикваща положителни емоции, за да се превърне тя в стимул за 

изграждане на умения за общуване. Това налага да се осигурят условия за 

стимулиране на детето към активност в процеса на говорене и слушане, т.е. то 

да: 

 – назовава предмети, признаци, действия; 

 – разбира смисъла на думите и да ги употребява в контекста на 

изречението; 

 – конструира различни видове изречения в ежедневната си реч; – 

произнася правилно фонемите в българския език; 

 – проявява култура на речево общуване.  

                                                           
Наредба № 6 за усвояването на българския книжовен език (от 11.08.2016 г., Обн. - ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в 
сила от 01.09.2016 г.). 
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За реализиране на планираните цели  в ОНБЕЛ е необходимо  използване 

на специфични форми, методи и средства за усвояване на книжовния български 

език, организирани с подходящи дидактични технологии в игрови условия. 

Всички те трябва да са близки до ежедневието на децата и провокират техния 

интерес, който е в основата на мотимацията.  

Какво по-близко за детето на ХХI век от таблета, компютъра, лаптопа?! За 

децата  играта често е синоним на компютър, защото  я свързват с 

предпочитаните от тях компютърни игри, въпреки че голяма част от тях са 

неподходящи за възрастта им. Интересът към компютърните игри би трябвало  

да се изполва за целите на обучението (в случая на това по български език и 

литература). Това е и мотивът за създаване на образователни софтуерни 

продукти предназначени за целите на обучението по български език и 

литература. При тях се работи в единна среда, в резултат на което децата 

използват един и същ текстов ресурс за лингвистичен анализ, за редактиране,  

продуциране  и възприемане на текст. Текстовият ресурс за децата в детската 

градина  е приказката –  първият текст, който са чули от баба, мама, учителя и др. 

Това е най-застъпеният литературен жанр в програмите по български език и 

литература, затова  образователните софтуерни продукти, които са предсавени са 

върху приказки: „Дядо вади ряпа”, „Житената питка” и  приказки за Хитър 

Петър. Създадени в специална софтуерна среда от екип от специалисти (авторът 

на настоящия текст е сценарист) и  трите продукта  „Дядо вади ряпа”, „Житената 

питка” и „Хитър Петър”3 са лицензирани и се разпространяват чрез ДЗЗД 

„Обучение”. Продуктите са включени във Виртуалната лаборатория за 

образователен софтуер на СУ „Св. Климент Охридски”, както  и в Първия 

български  каталог за образователен софтуер.  

Представените софтуерни решения  принадлежат към групата на игрите, 

тъй като играта е от основните дейности за възрастта на средното детство, тя е 

естественото средство за комуникация, чрез което детето се самоизразява и 

„влиза”  в  интерперсонални  взаимоотношения със съученици и учители. В 

играта физическите, умствените и емоционални качества се изявяват в единство, 

така тя става мотивиращ фактор, който провокира активната познавателна 

дейност и не на последно място се реализира   успоредно с познавателните 

действия, които са съставна част на учебната дейност.  Нещо повече–

разработени  като  игри– софтуерните продукти кореспондират и с основната 

форма  на педагогическо взаимодействие в детската градина–педагогическата 

ситуация, която протича предимно под формата на игра. Това ги прави 

подходящ ресурс в помощ на предучилищния педагог. 

Във всеки образователен продукт има различен брой игри. Ако в „Дядо 

вади ряпа” те са  девет  ( “Оцвети героите”, “Свържи буквите”, “Подреди 

приказката”, “Замени грешните думи”, “Сглоби приказката”, “Замени картинките 

с думи”, “Подреди пъзела”,“Създай своя приказка”), 

 

                                                           
3 Вж. „Дядо вади ряпа” (ISBN 978 954-91715-3-2), „Житената питка” ( ISBN 978 954-91715-
3-2), „ Хитър Петър” (ISBN 978 954-91715-4-9).   
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в “Житената питка ”  са тринанадесет ( «Гледай приказката», „Оцвети”, 

„Свържи буквите”, „Подреди приказката”, „Подреди пъзела”, „Открий 

двойките”, „Създай своя приказка”, „Постави герой”, „Замени герой”, „Свържи 

буквите”, „Поправи грешките”, „Сглоби приказката”, „Замени героите”),  

 

 
 

а в „Хитър Петър” са единадесет („Оцвети героя”, „Открий двойките”, 

„Подреди приказката”, “Подреди пъзела”, „Постави героите”, „Създай своя 

приказка”, „Попълни думите”, „Опиши героя”, „Разкажи за  героя”, „Сглоби 

записите”). 
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Комбинирането на информация (която е характерна за представените 

продукти) – звукова, графична, анимация и видео – е определящо за 

въздействието на един образователен софтуерен продукт. Всички видове 

информация, допринасят за експресивността и образователната  стойност на  

продуктите.  

„Дядо вади ряпа”, „Житената питка” и  приказки за Хитър Петър 

обезпечават целите на обучението във всички образователни ядра: Свързана реч, 

Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура,Възприемане на 

литературно произведение, Пресъздаване на литературно произведение. В 

настоящия текст е невъзможно да бъдат представени възможностите по посока 

на всяко едно. Вниманието ще бъде насочено към ядрата Свързана реч  и 

Възприемане на литературно произведение без претендиране за изчерпателност. 

Педагогическото взаимодействие се насочва към овладяване на езика и 

развиване на детската реч с оглед на двете основни функции на свързаната реч: 

като средство за установяване на социални контакти (за общуване) с хора и като 

средство за опознаване на света. Има се предвид, че при овладяване на 

свързаната реч детето постепенно обогатява опита си с представи и умения за 

изразяване, защото в предучилищна възраст то овладява умения за изразяване 

чрез устната форма на свързаната реч. Нейното развитие в предучилищна възраст 

предполага усложняване на дейността при общуване с възрастни и връстници, 

затова ядрото Свързана реч предвижда разбиране и участие в разговори, 

свързани с познати теми (3. гр.); назоваване на точния адрес и описване на 

маршрута до вкъщи (4. гр.) и др. Тъй като речта може да бъде продуктивна или 

репродуктивна, в същото ядро е предвидено усвояване на продуктивни дейности 

(напр. описване на даден предмет или явление – 3. гр.) и репродуктивни 
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дейности (разбиране на основния сюжет в различни познати текстове – 4. гр.). 

Акцентът обаче е поставен върху продуктивните дейности, които характеризират 

диалогичното общуване, тъй като децата още не могат да четат, за да 

възпроизвеждат прочетеното, а репродуцирането след слухово възприемане на 

даден текст е трудна задача. Опит за такава речева дейност предвижда ядрото 

Възприемане на литературно произведение (Преразказва приказка или разказ, 

като импровизира реплики и използва подходящи невербални средства за 

комуникация). 

Усъвършенстването на свързаната реч в предучилищна възраст се свързва 

с развиване на диалогичната и монологичната реч при децата. Овладяването на 

втората (монологична)  започва с формиране на умение за преразказване, като 

едновременно с него се формира и умението за слушане с разбиране. 

Използването на софтуерните решения в тази посока имат редица предимства: 

На първо място – възприемането на текста за преразказ с повече от един 

рецептори, т.е. разчита се и на слуховото, и на зрителното възприемане. 

Последното обаче не може да 

доведе до наизустяване (най-

сериозната опасност при 

преразказване на кратки 

текстове), защото текстът се 

възприема зрително в 

обработен (чрез анимация)  

вид.  Затова, въпреки че децата 

многократно са се връщали 

към приказките, които трябва 

да „подредят”(„Подреди 

приказката“) и после да 

преразкажат, няма опасност да 

наизустят съдържанието им, тъй като продуктите не съдържат опция за 

едновременно гледане и слушане 

На второ място – технологично се отработват умения, които са значими за 

бъдещата репродуктивна езикова практика на децата. Това са уменията за 

планиране на преразказа като 

особеното е в това, че освен 

плана, който ги подпомага при 

преразказването, децата имат  

и визуална опора – всеки 

епизод е илюстрован.  

Децата работят с 

удоволствие и върху задачи, 

изискващи електронно 

„сглобяване” на текста. Това 

са задачите за подреждане на 

пъзели („Подреди пъзела”). 

Дейността и правилата са 
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познати за потребителите, но за разлика от хартиените пъзели тук е необходимо 

да владеят умения за работа с мишка. Нещо повече – виртуалният пъзел 

„оживява” – награда за наблюдателността, тъй като в момента на подреждане на 

определена сцена, потребителите нямат зрителна опора.  След като са се 

запознали с приказката, обучаваните могат да започнат  подреждането на пъзела. 

Необходимо e внимателно да са наблюдавали всеки епизод - разположение, 

декори. Петте варианта за подреждане (Дядо вади ряпа), десетте (Житената 

питка), шестте (Хитър Петър)  позволяват изпълнението да има състезателен 

характер. Отчитането на време стимулира децата, а възможността за връщане 

към вече подредени картини им дава шанс да “подобрят времето”. Така 

многократно могат да се връщат към една и съща картина с цел свеждане до 

минимум времето за подреждане.  Познатият характер на играта, близък до 

ежедневните игри на децата, може да бъде използван и за предразполагане на 

срамежливото и притеснено дете  към общуване. След като са подредили пъзела, 

децата се включват в рецептивно-продуктивни упражнения за създаване на текст 

с помощта на  визуална опора. Задачата за създаване на устен разказ е поставена 

предварително - преди да се подреди пъзелът. Разчита се на провокираното 

любопитство, което допълнително мотивира децата.  

П4: Задачата ви е да разкажете какво виждате на картината. Коя е тя 

ще разберете, след като подредите пъзела. 

П: Побързайте! Имате точно определено време за работа! 

Пъзелът е съвкупност от части, от правилното подреждане на които се 

получава цялото. Аналогията със съставните части на текста цели осмисляне на 

идеята за необходимостта от правилното им подреждане, за да бъде устният 

преразказ достоверен. В същата посока се търсят предимствата и на 

рецептивните задачи  със занимателен характер -  „Сглоби записите”. За 

обучаващия – това е нестандартен начин за проверка доколко е възприета 

логическата последователност в приказките. За детето провокацията се съдържа 

в импровизираното прослушване на записи на компютъра. След като децата 

поставят касетата с влачене в касетофона, се активират бутоните Старт и Стоп 

(уменията за работа с аудиотехника предполага правилно опериране със 

стрелката). Прослушали всяка касета, потребителите трябва да я „извадят” от 

касетофона и да я поставят на правилното място чрез влачене. А правилното 

място зависи от това дали ще се спази последователността на записания епизод в 

събитийния ред на приказката. Всяка от касетите съответства на един от  

епизодите – за ”Най-голямата лъжа” - 11, за ”Магаре фасул яде ли?” – 17. [5] 

П: Какво представляват епизодите? 

Д: Отделните части на произведението. 

П: Заредете програмата „Сглоби записите” в „Хитър Петър”, като 

изберете приказката „Най-голямата лъжа”. Всеки запис отговаря на един 

епизод от приказката. Колкото са записите –толкова са епизодите. И колко са 

те? 

Д: Единадесет. 

                                                           
4 П-преподавател; Д-дете 
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П: Когато ги сглобите, ще получите награда – каква е тя  

ще разберете като изпълните задачата. 

Д: Аз успях – наградата е филм, който представя приказката. 

П: Следователно сглобявайки записите, вие какво сте направили? 

Д: Сглобили сме приказката. 

Програмата позволява 3 опита, а времето, което се отчита, осигурява 

състезателния характер на задачата. В стремежа към „подобряване на времето” 

се използва бутонът „Рестарт”, който дава възможност за ново начало.  

В контекста на задълбоченото осмисляне на текста е играта  „Постави 

герой” (Житената 

питка и Хитър 

Петър). Лесна за 

изпълнение, със 

състезателен характер, 

тя изисква 

съсредоточаване при 

наблюдение и 

познаване 

съдържанието на 

приказката. За да се 

работи със задачата 

„Постави герой”, е 

необходимо 

обучаваните да са 

имали многократни срещи с приказките, лесно и бързо да се ориентират в 

обстановката. Героите (особено в приказката „Магаре фасул яде ли?”) и декорите 

са сходни и близки и често подвеждат потребителя. Поставили героите по 

местата им, заменили грешния с правилния герой, децата се заемат с 
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продуктивните упражнения.  Те създават устни диалогични текстове, например: 

Защо си тук? Откъде идваш? (Житената питка) Накъде си се запътил/а? Как  

преживяваш? (Хитър Петър); разпределят се по роли и работят в екип, което ги 

мотивира за отговорна работа. За целта е нужно да познават добре съдържанието 

на приказката и думите на героите, за да могат да се „превъплътят” в образа на 

героя при сценично представяне. Така се поставя задача за  драматизация, която 

децата от предучилищна възраст обичат много.  

Подходящо е работата с образователните софтуерни продукти да се 

допълва и с други задачи в електронна среда, затова в лицензираните 

образователни софтуерни продукти децата имат възможността и да  пеят, и да 

оцветяват. Тези дейности извършват в задачи  като „Изпей песента” „Оцвети” и 

др. Например те пеят песента на питката,  като имат за зрителна опора текста на 

песента (караоке). Или подреждали многократно картини от пъзела, запомнили 

добре цветовото решение на героите, те вече са готови да се справят с „Оцвети 

героите” (Дядо вади ряпа и Хитър Петър) и „Оцвети” (Житената питка). 

Богатата палитра от цветове дава възможност за избор не само на цвят, но и на 

нюанс. Компютърната мишка не е във вид на традиционната фуния – тя е четка, 

която максимално доближава оцветяването до познатата дейност извън 

компютърната система. 

Задачата за оцветяване се дава в различни варианти. Едното цветово 

решение на героите може да бъде  плод на собствени виждания на учениците, 

другото – да цели максимално доближаване до образците. Част от героите – 

бабата и дядото (Дядо вади ряпа, Житената питка), Хитър Петър, кръчмарят и 

селяните (Хитър Петър) са представени в духа на традиционните за българския 

фолклор цветове и детайли. Целесъобразно е да се обърне внимание на присъщия 

за дядото червен пояс, на черните потури и бели навуща, кафявото елече и 

цървулите със светлокафяв цвят. Сукманът на бабата е в традиционния черен 

цвят, престилката е с шарки, наподобяващи шевици. Така, оцветявайки героите, 

потребителите се доближават максимално до образците, което е критерий за 

тяхната наблюдателност, и в същото време допълва представите им за 

националните облекла от фолклора ни. Що се отнася до кучето, котката и 

мишката (Дядо вади ряпа), заека, лисицата, вълка и мечката (Житената питка), 

магарето (Хитър Петър), за тях е необходим коментар на външния им вид, за да 

бъдат адекватни цветовите решения. Аргументирайки избора на цвят, децата се 

включват в монологични форми на устната реч. Според някои забрадката на 

бабата трябва да е бяла, „защото предпазва главата от слънчевите лъчи”, а според 

други „черна – за да не се цапа лесно”. Поясът на дядото е кафяв, потурите сини 

(асоциация с цвета на дънките), ризата не трябва да е бяла, защото ще се цапа 

бързо.  

П: Защо потурите на дядото и ризата са сини, а поясът кафяв? 

Д: Ами потурите са панталони като дънките, затова цветът на дънките 

е син. Ризата е синя, защото тъмносиньото си подхожда със светлосиньото. 

Ако е бяла ризата, мама казва, че се цапа лесно. Поясът – това е коланът, а 

той обикновено е кафяв! 
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При обучението на деца билингви се наблюдават някои  нестандартни 

цветови решения – 

например поясът на дядото 

е син, защото „това е цветът, 

който предпазва от зли очи”. 

Така в аргументите могат да 

се доловят етнокултурни 

елементи. Чрез задачите за 

оцветяване се цели не само 

разнообразяване на 

дейностите в 

педагогическата ситуация  

по български език, но и 

интеграция с 

изобразителното изкуство – 

дава се възможност децата да обрисуват героя с различни средства. Ако в играта 

„Постави герой” те са използвали словото за описване, в тази игра използват 

цветовете. 

В системата за развитие на устната монологична реч в детската градина е 

включено създаването на още един вид текст – описанието. От ядрото 

„Свързана реч” става ясно, че още в 3. гр. е предвидено да се описва подробно 

даден предмет или явление, а в 4. гр. задачата се усложнява – включва се 

описване на места и посоки. Тъй като създаването на описателен текст е 

значително по-трудно от повествоването, добре е описанието, с което се работи, 

винаги да има за опора реални предмети, картина или серия от картини.  

Познатата вече игра „Подреди приказката”, която  създава умения за 

предаване последователността на действията чрез логическа обвързаност на 

епизодите, улеснява работата при  създаване на разказ по серия от картини. 

Задачата е обучаваните да „облекат“ в думи подредените вече епизоди.   

П: Обичате ли да ходите на кино? 
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Д1: Да! Похапваме пуканки и пием кола, колкото искаме, защото е тъмно 

и дори мама да е с нас, не вижда колко сме пили! 

Д2: Не, защото там е тъмно и ме е страх от тъмното. 

П: Аз ви предлагам да гледаме филм, но......няма да похапваме пуканки, 

защото в компютърния кабинет не се внася храна и няма да пием кола, защото 

тя не е здравословна напитка. Ще бъдем на светло и няма да ги е страх онези, 

които по тази причина избягват киносалоните. 

П: Какво се поставя в киномашината, за да гледате  филм? Може ли да 

се прожектира филм с тази филмова лента, която ви е представена?  

 

Д1: Не, защото 

липсват два кадъра!  

Д2: Можем, но ще 

спре филмът дотам, 

докъдето има кадри. 

П: А можем ли да 

разкажем по серията от 

картини? 

Д1: Не можем, 

защото липсват две  

картини!  

Д2: Можем, 

защото знаем приказката 

и все едно картините са 

там!  

Д3: Има и друг вариант – да си нарисуваме картините ние, като знаем 

какво се е случило и какво трябва да има на тях? 

Д1: Не, защото липсват два кадъра!  

Д2: Можем, но ще спре филмът дотам, докъдето има кадри. 

П: А можем ли да разкажем по серията от картини? 

Д1: Не можем, защото липсват две  картини!  

Д2: Можем, защото знаем приказката и все едно картините са там!  

Д3: Има и друг вариант – да си нарисуваме картините ние, като знаем 

какво се е случило и какво трябва да има на тях! 

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. [2] В 

тази връзка предучилищният педагог трябва перманентно да ги обогатява и 

надгражда. Чрез използването на информационните и комуникационни 

технологии в обучението социалните взаимодействия са не просто подкрепящ, а 

съществен компонент в когнитивното развитие.  В софтуерна среда знанията се 

овладяват трайно и функционално,  предложени са в близък до  живота на 

учениците практически и социален контекст, а ученето се характеризира с 

осъзнатост на намеренията и съзнателна мотивация.Нещо повече – чрез работа с 

електронни ресурси се обезпечава работата в приобщава среда. Предучилищният 
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педагог е изправен пред  предизвикателството приобщаващо образование, в 

което диференцираната работа е водеща. Той  трябва да създава  условия за 

ефективно позициониране на всяко дете чрез неговите силни страни. Детският 

учител трябва да отговори по подходящ начин съобразно индивидуалните 

потребности и възможности, личностните качества, знания, умения и интереси на 

децата по посока на максималното развитие на потенциала им. Представените 

софтуерни решения подпомагат работата в тази посока като дават възможност за 

индивидуална работа. 

Представените в настоящия материал образователни софтуерни продукти  

„Дядо вади ряпа”, „Житената питка”, „Хитър Петър“  доринасят за  реализиране 

на съвременните изисквания по посока  на начина на провеждане  на  основната 

форма на педагогическо взаимодействие–ситуацията, а именно да протича под 

формата на игра, т.е. играта да не е елемент, а да е изцяло интегрирана във 

възпитателно-образователния процес. Те са подходящи и за допълнителните 

форми на взаимодействие, които се организират съобразно потребностите и 

интересите на децата в неучебно време. И в двата случая допринасят за 

формиране на компетентности. Възможностите на софтуерните продукти не се 

изчерпват с представените технологични решения. Използването им е въпрос на 

творческо търсене и дигитална компетентност на детските учители. 
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Abstract:  The issue presents the views of  views of P. Slaveikov and L.Karavelov on 
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Управлението на българските училища по време на османското 

владичество до създаването на Екзархията има обществен характер. То е 

децентрализирано и се осъществява от общински представителни органи – 

отначало църковно-училищни настоятелства, а след 50-те години на ХІХ в. се 

обособяват специални училищни настоятелства. Те се съставят от избрани от 

населението лица обикновено с едногодишен мандат. В тях влизат местните 

първенци, отличаващи се с материа лен просперитет, власт и влияние, но често и 

с ниско образование и некомпетентност по педагогическите проблеми, които 

трябва да разрешават. Отговарят за кадровото и материалното осигуряване на 

процеса на обучението и осъществяват контрол върху дейността на учителите. 

Децентрализацията на училищното управление е свързана и с някои слабости – 

различия в сроковете на обучение, учебните планове и програми, заплащането на 

учителите и др. Като израз на стремежа за известно преодоляване на тези 

различия, поне на регионално ниво,  в края на 60-те години на ХІХ в. започва 

свикването на учителски събори. Първият събор е проведен през 1868 г. в Стара 

Загора. През следващите години такива събори се организират в Хасково, 

Пловдив, Казанлък, Прилеп, Русе, Разград, Тулча, Габрово, Оряхово. До 1872 г. 

те се свикват по инициатива на учителите, а след това – на митрополитите и 

Екзархията. На тях учителите обсъждат важни въпроси, свързани с 

организацията, структурата на училищата, учебните планове и др. Чрез 

учителските събори образованието до известна степен се централизира, макар и 

на регионално ниво (2, с.123-124). 

След създаването на Екзархията през 1871 г. управлението на българските 

училища влиза в нейните правомощия. То започва да се осъществява от смесени 
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църковно-светски екзархийски и епархиални съвети. Българската екзархия чрез 

своите митрополити поема ръководството и организацията на учителските 

събори. Варненско-Преславският митрополит Симеон свиква такъв събор през 

1873 г. в Шумен. Съборът приема решение, с което уеднаквява учебните планове 

за градските и селските училища, съставя устав за селските училища и др. През 

следващата година Екзархията изпраща окръжно до всички митрополити, с което 

ги призовава да организират такива събори в своите епархии. В отговор на това 

се свикват учителски събори в много епархиални центрове (2, с.124-126). 

Като цяло, българското образование по времето  на османското 

владичество се развива независимо от турската власт. Макар в условията на 

политически, икономически и културен гнет, българите успяват да постигнат 

много по-големи успехи в областта на образованието в сравнение с турците.  

Като реакция на тази тенденция се ражда планът на управителя на Дунавския 

вилает Митхад паша за подчиняване на българските училища чрез сливането им 

с турските. Предвижда се те да минат под управлението на държавна турско-

българска комисия, подчинена на Министерството на просветата, а 

финансирането им да се поеме от общините. В началните училища обучението е 

трябвало да се осъществява на български и турски езици, а в по-горните 

училищни степени - само на турски и отчасти на френски. Този проект е 

създаден през 1866 г., а през 1867 г. претърпява малка редакция - допуска се 

изучаване на български език в средните училища. До Априлското въстание се 

появяват още няколко такива проекта (2, с.202-215). 

Плановете за съединяване на българските и турските училища срещат 

масиран отпор от страна на българското население, който намира отражение в 

периодичния печат - в. “Время”, “Македония”, “Народност”, “Дунавска зора”, 

„Независимост“. Сред най-ярките противници на тези планове изпъкват имената 

на Петко Славейков и Любен Каравелов. Славейков остро се противопоставя на  

опитите на турското правителство да сложи ръка върху независимостта на 

българското училище. В статията си “Общественото образование” той се обявява 

против създаването на общи за различните народности в Османската империя 

държавни “правителствени” училища. Аргументът в защита на тази позиция е 

свързан с възгледа му за приоритета на религиозното възпитание в училище. 

Според него “за деца в нежний възраст да ги пращаме във второстепенните 

училища (степен над началната – б.м., В.А.) много ще ся затрудним да го 

приемем, защото в това време на нежният възраст на децата, време на 

религиозното им възпитание, изучаването им тряба да бива под надзиранието на 

духовните ни началници, каквото и да бъде тяхното изучвание и отхраната, лоша 

или добра” [21, с.101]. 

Любен Каравелов също заема непримирима позиция срещу опитите на 

турското правителство да подчини българското училище на своите интереси. 

Още като кореспондент на в.”Голос” през 1869 г. той изразява тревогата си по 

този повод. Според Каравелов  чрез осъществяването на подобни проекти ще се 

нанесе както морален, така и материален удар върху българския народ, тъй като 

училищните фондове ще влязат в турските каси и няма да бъдат изразходвани по 

предназначение (3, с.116).  
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Но той отбелязва и друга опасност - че определянето на учителските 

назначения и учебната литература ще бъдат в правомощията на турското 

образователно министерство. По този повод Каравелов пише: “Но по-ужасно от 

всичко е, че учителите за тези училища и ръководствата за учениците ще бъдат 

определяни от Министерството на народната просвета. Известно е какво 

представляват турската литература и турските учени и затова можете да си 

представите какви ще бъдат замислените по европейски образец преобразования 

в турските училища” (7, с.112). Решителен протест срещу съединяването на 

българските и турските училища Каравелов изразява и през 1874 г. на 

страниците на в.”Независимост” (13, с.246). Смесените училища според него ще 

станат оръдия на асимилаторската политика на османското правителство. Като 

доказателство за това посочва младежите, обучавали се в турски училища, 

вследствие на което според него те “са добили турски дух и азиатски 

наклонности” (10, с.242). Каравелов се противопоставя и на гръцките 

асимилаторски домогвания, осъществявани чрез затварянето на български 

училища в Тракия и Македония (5, с.53).  Протестира и  срещу посегателствата 

на румънската и руската власти върху училищата на българската емиграция в 

Бесарабия (6, с.62; 4, с.31-32). 

Славейков не само не приема подчинението на българското училище от 

страна на османското правителство, а е принципен противник на държавното 

управление на образованието. Той се обявява против “системата на 

правителственото покровителство” на училищата. Посочва за пример 

образованието в САЩ, където издръжката на училищата е предоставена на 

общините, и в Англия, където правителството отпуска помощи само при 

поискване от училищата. “Там, където всички грижи за поддържане и 

управление са предоставени само на правителството, тамо слабо ся достига целта 

на народното просвещение, тамо народът остава по-прост и учението по-

едностранчиво и следователно по-безплодно” – твърди Славейков  [27, с. 5]. Като 

илюстрация посочва Русия, където “нито народът е просветен, нито учението е 

така плодоносно, както другаде”. Той обяснява това с факта, че правителствата 

вземат решения съобразно своите интереси и тяхната цел е училището да 

подготвя “послушни граждане вместо развити хора”. В “свободните”, т.е. 

обществените училища, се подготвят “дълбоки мислители, всякакви 

изобретатели и достойни хора, каквото в Англия, Америка и другаде, в Русия не 

можеш да срещнеш дълбок мислител, няма изобретатели, няма достойни 

промишленици” – пише Славейков   [27, с.5].  

Друг аргумент против държавния характер на образованието е, че голяма 

част от бюджета се харчи за бюрокрацията, а не за училищата. Славейков е 

против подчинението на българското училище на правителството на Османската 

империя, но изтъква това си схващане дипломатично. Според него 

правителството трябва или да полага грижи за училищата на всички народности 

в нея, или за нито една. Поддръжката само на турските училища, в които 

учениците християни са малък брой, според него е несправедливо, защото 

всички поданици плащат данъци. “С добри и свободни закони за просвещението 

и със задължение всяка община да държи училища и да си учи децата 
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правителството ще направи по-много, отколкото с милиони лири” – заключава 

Славейков. Затова достига до извода, че българските училища следва да бъдат 

оставени на грижите и управлението на общините  [27, с.5]. Според него тяхната 

основна грижа трябва да се насочи към организацията на селските училища: 

“пристойни училищни настоятелства и редовни училищни събори са най-лекото 

и най-правилното средство за събуждание и въздигание на селата” [23, с.193]. 

Подобни са възгледите и на Каравелов. На основата на анализ на 

образованието в някои европейски страни той достига до извода, че всяко 

правителство на управляващите партии гледа на народното образование само 

като на средство за влияние и се стреми да го подчини на своите интереси, “т. е 

да приготви помежду публиката свои последователи и да осъществи своите 

теории или да уварди своята власт” (15, с.350). Следователно, Каравелов се 

противопоставя на идеологизацията на образованието от страна на която и да е 

партия. Затова приветства общественото управление на американското 

образование (12, с.189). 

Каравелов взема отношение по въпроса за управлението на българските 

училища през периода, когато то вече е в ръцете на Българската екзархия. Той се 

противопоставя на влиянието на духовенството върху образованието. Училището 

и църквата според него имат различни цели, поради което то не бива да се 

управлява и контролира от нея. “Училищата не тряба да имат нищо общо с 

калугерите и черковата, защото техните цели са съвсем други, т. е. защото 

тяхното назначение е не да затъпяват и не да проповядват ретроградни цели, а да 

се борят със суеверията, да откриват истината, да разпространяват истинното и 

полезното знание и да избистрят главите на заблуденото човечество” (12, с.190). 

Затова Каравелов не приема Българската екзархия като върховен орган на 

управление на образованието. Той смята, че “българските школи тряба да се 

оставят на мира и от правителството, и от екзархията…” (13, с.246). Екзархията 

според него може да управлява единствено духовните училища, които са в 

нейната сфера на влияние.  

 Славейков изразява недоволството си и от общинското управление на 

училищата. Той критикува общините, че подлагат учителите на разнопосочни и 

невъзможни за изпълнение изисквания, което води до отстраняване на 

достойните и назначаване и утвърждаване на недобросъвестни учители, 

формално изпълняващи тези изисквания. За несъстоятелността на голяма част от 

тях Славейков пише в статията си “Положението на българските учители”: 

“Един ще ти каже, че той очаквал изправлението на детските нрави в няколко 

месеца, когато тези нрави отвсякъде се развалят в животът вън от училището. 

Другий ще каже, че чакал от учителя божествено учение, сир[еч] псалтир и 

часослов; третий ще обяви, че чакал съвършеното изхвърляние на славянският 

прочит от училищата и ще ти вмени за голям грях това, дето си определил един 

час в неделята за този прочит. Един друг ще каже, че чакал от учителя да научи 

децата да пеят в черква, а вторий, че децата трябало да ходят наред и да имат 

чауши като солдатите. Ще искат от учителя добър глас, ще искат набожност; ще 

искат да ся месиш в работите, ако не ся месиш; ще искат да не ся месиш, ако ся 

месиш, ще та осъждат, защо си са сбрал с еди-кой гражданин и защо не си ся 
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сбирал с другиго някого. Едни ще тя укоряват, защо си ял блажно през пости, а 

други – защо не си ходил някога на черква. С една дума, всякой ще изкаже 

своите излъгани надежди по своему; всякой ще мисли, че има право не само да ся 

сърди, но и да ся кара на учителя защо да ся не изпълняват ожиданията му” [25, 

с.303]. За унижението на учителя и отношението, което богатите училищни 

настоятели изискват от него, пише: “Да клати каук (вид шапка – б.м., В.А.) на 

чорбаджиите, да им дава огън да си палят цигарото и да стои пред тях прибранко 

и на коленца, даскалът требе, ще не ще, да мисли, че то е от тяхната милост дето 

яде хляб в града им” [28, с.142]. 

Тези несъстоятелни изисквания и критики на местните управници към 

учителите често пъти са резултат от противоборството между кметовете, които 

“не могат да разделят чорбаджийското кълбо”. С нескрита ирония Славейков 

пише: “Тогаз да видиш хиляди м а ха ни , хиляди кус ур и  (к.н., П.С.) са търсят и 

намерват връх учителите, например защо плюл срещу слънцето, защо погледнал 

към оназ улица, дето вървяла противната партия, защо смигнал в тъмнината на 

дявола – др., и др. Тогаз са подозират че той не бил седял в училището, не бил 

предавал, каквото трябало, чунким млого разбират какво тряба, или ги е много 

грижа за учебните заведения...” [18, с.58]. За илюстрация посочва Трявна, където 

в резултат на неразбирателство между местните първенци относно назначаването 

на учители училището се затваря  [19, с.181].  

Славейков определя като “въпиюща неправда към народа и към 

потомството” злоупотребата с влияние от страна на чорбаджиите, което намира 

израз в назначаването на недостойни учители – техни роднини или ласкатели. 

Според него тази практика е вредна за бъдещето на младото поколение. Той 

призовава местните първенци при назначаването на учители да не се ръководят 

от суетата си, а от обществената полза, “да предпочитат общото добро и да 

гледат да настаняват хора способни и да вдъхнат на младежите честност, 

добронравност и любов към науката и към отечеството”   [18, с.58].  

В съчинението си “Габровското училище и неговите първи попечители” 

Славейков подробно разглежда противоречията между учителите и местните 

първенци, което довежда до разстройване на процеса на обучението и напускане 

на учители. По този повод отправя следните препоръки на учителите: “най-първо 

те тряба да ся откажат от да завладяват досегашните водители на народа т.е. 

чорбаджиите и да ги подчинят на мислите си и да ги накарат да одобряват 

техните предприятия, намерения и поведения; а да обърнат всичкото си 

внимание и да посвятят себе си на преобразованието, и, тъй да речем, на 

възсозданието на младите, които са способни да приимат, и които са предадени 

тям. И пак, без да ся противят лично на техните чорбаджийски идеи, но разумно 

да ги отклоняват; – не да се подчинят на тяхното влияние и да ги ласкаят, но да 

им имат хатърът и почестът за да не дават причина да им препятствоват те в 

преобразованието на младите” [20, с.65]. Тези препоръки не произтичат от 

промененото отношение на автора към местните първенци, а се дължат на 

убеждението, че те не се поддават на промяна (“на гърбавийт само гробът му 

управя гърбиците”).  Препоръките са плод на дългогодишния опит на автора, 

натрупан по време на учителстването му в различни селища [1]. 
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Каравелов също се противопоставя на подчиняването на българското 

училище на некомпетентните изисквания и капризи на чорбаджиите (от които 

предимно са съставени училищните настоятелства). Използвайки иронията, и той 

обръща внимание на факта, че твърде често тези изисквания нямат никаква 

връзка с професионалната дейност на учителите: “Ние твърде добре знаеме, че в 

множество села и градове чорбаджиите накарват своите учители да изпълняват 

следующите обязаности: 1. да ходят сяка неделя и секи празник в черкова и да 

помагат на поповете; 2. да пият мастика и да пеят на своите благодетели маанета 

в ония щастливи времена, когато тяхна милост иде на зефет и когато се напие до 

последната алилуя; 3. да предумва второстепенните чорбаджии, да клевети 

новоразбогатевшите и да пише във в. “Право” благодарности и похвали на 

своите патрони; 4. да не яде блажно през коледни пости; 5. да не ходи гологлав 

по пътят; 6. да не си държи отзади ръцете и пр.” (12, с.189). И Каравелов се 

обявява против униженията и гоненията на учителите от страна на 

некомпетентните чорбаджии. 

Славейков и Каравелов защитават професионалното ръководство на 

българското училище, издигайки идеята за управлението му от учителски 

събори. Според Славейков професионалното обсъждане на проблемите е пряк 

път за тяхното решаване. Предмет на разискване могат да бъдат не само въпроси 

от организационно естество, а и с теоретичен характер. “Чрез този път учителите 

могат първо и първо да произвеждат единство в системата на преподаванието, 

след това да потърсят и да намерят ключът на недостатките, които съществуват, 

и тъй да изнамерят и най-надеждните средства за унапредвание на 

първоначалното просвещение, което е душа на свободата и напредъкът на 

модерните държави” – пише Славейков [22, с.5]. Тези събрания на учителите 

според него представляват “живо училище” за тях. Той посочва за пример 

европейските държави, в които учителските събори са практика. Препоръчва 

организиране на местни събори на българските учители във всеки град около 

християнските празници Коледа и Великден, а през лятната ваканция – по-

големи събори  на учителите от един вилает  [22, с.5-6].  Съвещанията и 

решенията на тези по-общи събори според него могат “да турят в ред” 

неподготвените учители, които на събора имат възможност да се запознаят с 

опита на учителите, притежаващи професионална педагогическа подготовка [24, 

с.104]. 

Каравелов също предлага  проблемите на училищата и средствата за 

тяхното разрешаване да се обсъждат от компетентен орган - училищният събор, в 

който да участват по двама-трима учители - “по-способни и по-развити,” - 

делегирани представители на всяка епархия, определени чрез избори (14, с.329). 

Той препоръчва училищният събор да се свиква през две или три години и да се 

занимава с решаването на следните задачи: 

 да обсъди и приеме устав за управление на училищата (в него влиза и 

единния за всички училища учeбен план) (17, с.322; 14, с.330);  

 да обсъжда проблемите на училищата и да предлага средства за 

разрешаването им; 
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 да преглежда атестатите на учителите и да осъжда неспособните (12, 

с.189). 

След приемане на устава и решенията на събора Каравелов предвижда те 

да се публикуват във вестниците, за да може “секи един образован българин да 

има възможност да ги критикува, да открива техните слаби страни и да изказва 

своите убеждения за тяхното управление” (12, с.189). 

Каравелов предлага свикването на един общобългарски училищен събор, 

който да замени епархиалните учителски събори, решаващи въпросите само на 

регионално равнище и да взема решения относно всички български училища. От 

една страна, чрез този управленски орган ще се централизира управлението на 

българските училища, а от друга, в това управление ще участват широк кръг 

представители на учителството от цялата страна. Според Каравелов известна 

централизация е необходима, за да се предотврати хаоса в българското 

образование, който той характеризира по следния начин: “Секи учител има своя 

система, секи настоятел има свой кеф, а сяко село има свои обичаи” (11, с.322). 

Чрез идеята за публикуване и подлагане на обсъждане на решенията на събора се 

реализират принципите на публичност и гласност. По този начин управленската 

система се демократизира и приобщава всички съпричастни към проблемите на 

българското образование. 

Същевременно Каравелов отрича необходимостта от централизиран 

контрол върху българските училища. Той се противопоставя на идеята за 

създаване на училищна комисия към Българската екзархия, която да контролира 

училищата и предлага общините да изпълняват тази функция. Според него 

“самите общини, които харчат за образованието на децата си, ще бъдат сто пъти 

по-силна и по-доброжелателна контрола, отколкото личността на х. Иванча или 

на о. Доротея” (9, с.9). 

 Финансирането на българските училища преди Освобождението се 

осигурява от общините и по-точно, от училищните настоятелства, които разчитат 

основно на три източника на средства - църковната община, занаятчийските 

организации и личната благотворителност. Даренията са доброволни и размерът 

им се определя от имотното състояние на дарителите. Естествено, най-голям е 

делът на заможните българи, особено живеещите в чужбина, но в 

благотворителните акции с парични помощи участват и най-бедните (2, с.105, 

111-115).  

Както управлението, така и финансирането на българските училища според 

Славейков следва да са дело на българското общество. Той критикува местните 

първенци, че не полагат достатъчно усилия за обезпечаване на училищата с 

всичко необходимо. Констатира, че приходите за тяхната издръжка “са 

навсякъде почти недостаточни”. Вместо да осигурят необходимите средства, 

общините правят “учението съразмерно със скудните си средства”, което “е не 

само безполезно, но е голяма загуба”. Затова поставя въпроса: “Но вместо да 

смаляваме образованието, като земаме икономически мерки, които действуват 

всякога гибелно връз него, за да туряме образователното състояние в равновесие 

с доходите, което за зла чест виждаме да става почти навсякъде в училището ни, 

не е ли по-добре да гледаме как да умножим доходите си, а чрез тях и толкоз 



133 

 

полезното образование на чедата си” [24, с.104]? Славейков осмива българските 

общини, които намират средства за други разходи, но пестят от училищните: “За 

мостове пари има, за училището нема, зер мостовете трябат, че там щъ са сяда 

лете да са плюска ракия”. “И В-чаните не дават млого пари за даскал – се, каже, 

под сянка седи и рахат печели. Говедарят има право да ище скъпо, защото са 

пече на слънце и са мокри по дъжда подир говедата” – пише в “Нова мода 

календар за 1857” [29, с.46, 50]. 

Народните училища според Славейков трябва да получават пълна подкрепа 

от народа за удовлетворяване на своите потребности. “Училищата като народно 

постановление могат да намерят пълно оправдание тогаз само, ако би да намерят 

у него пълен отзив за своята потреба. Извършванието на потребните за 

училището мерки принадлежи изключително на народа, в самото туй 

извършвание ся намерва всичката гаранция в училищата, която очаква той от 

тях” [26, с.145]. 

Каравелов също взема отношение по въпроса за финансирането на 

училището. За да се реализира идеята му за всеобщо образование, свързана с 

откриването на училище във всяко селце, според него е необходима подкрепата 

на целия народ, а не само на няколко богати хора. Той смята, че е нужно всички 

да бъдат съпричастни към проблемите на българското образование. “Но за да 

бъдат отворени такива и толкова школи, то тряба да ги отворят не богатите хора, 

а самият народ. Колкото и богатите хора да жертват, то тия пожертвования не 

могат да бъдат полезни, ако само самите селски жители не помогнат на своите 

школи” (8, с.328). Следователно е необходимо българските училища да имат 

обществен характер и народът да взема участие както в управлението, така и в 

издръжката им. 

*** 

Краткият преглед на възгледите на Петко Славейков и Любен Каравелов по 

отношение на управлението и финансирането на българското училище води до 

извода, че те до голяма степен съвпадат. И двамата педагогически мислители се 

обявяват за управление на образованието, независимо от турските власти. И 

двамата са противници на грубата и често некомпетентна намеса на местните 

български първенци в организацията и провеждането на училищното обучение и 

възпитание и защитават идеята за професионалното му ръководство, 

осъществявано от учителски събори. Поради различното отношение към 

църквата и религията има известен нюанс в изразяването на позиция относно 

ръководството от страна на Българската екзархия – Каравелов се противопоставя 

категорично, докато Славейков тактично не взема отношение по този въпрос.  

Визията на двамата педагогически мислители за  българското училище е народно 

училище с обществено управление и финансиране, независимо от държавата, 

църквата и имотното малцинство. 
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ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

СИСТЕМИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ЗА ЦЕЛИТЕ НА 
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PROS AND CONS AT THE USE OF AI IN THE FIELD OF EDUCATION 

 

Vladimir R. Vasilev 

 

 
Abstract: This paper explores the advantages and disadvantages about the use of 

artificial intelligence systems in the field of education. It is discovered that the AI makes the 

access to educational information cheaper and faster. It also makes teachers job easier because 

it helps them grade their students faster and with better accuracy. Among the disadvantages is 

the danger that comes from potentially malicious AI’s that may use their influence over the 

young people to corrupt their minds with socially unacceptable ideas. 

Keywords: AI, artificial intellignece, socially unacceptable ideas, disadvantages of AI, 

danger of AI, access to educational information 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

Темата за изкуствения интелект е на дневен ред от десетилетия. Авторите 

на научна фантастика разработват теоретичните основи и принципи на 

машинната интелигентност, а с появата на компютрите започват и практическите 

експерименти в тази посока. 

Едни от първите споменавания на роботизирани същества с изкуствен 

интелект датират още от времето на древногръцките легенди. По време на 

пътешествията си Язон и аргонавтите5 се сблъскват с Талос6, огромен метален 

исполин, охраняващ района, през който трябва да минат. Той е победен 

окончателно, когато от тялото му е изваден „меден гвоздей”, след което изтича 

кръвта му, подобна на „разтопено олово”. За съвременния технически грамотен 

човек Талос наподобява на робот, може би ръководен дистанционно или от 

някаква форма на изкуствен интелект, който е победен като му е нанесена 

механична повреда. 

Днешната представа за изкуствения интелект се оформя и придобива 

световна популярност през 1968 г. с излизането на филма „2001: Космическа 

                                                           
5 Кун, Николай. Старогръцки легенди и митове, ИК „Плеяда“, 2011. 
(https://chitanka.info/text/2428/63) 
6 Талос – меден великан, пазещ остров Крит, обикаляйки острова по 3 пъти на ден. 
(https://bg.wikipedia.org/wiki/Талос) 
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одисея”7, по сценарий на Артър Кларк. Там е представен изкуствен интелект, 

който автономно стига до извода, че хората са пречка за него и трябва да бъдат 

унищожени. След това, темата за непокорния изкуствен интелект, който иска да 

унищожи човечеството става много популярна и до днес присъства масово в 

художествената литература, филмите и телевизионните сериали. 

Напредъкът в областта на информационните технологии позволява през 

втората половина на XX век да започнат реални разработки в областта на 

машинната интелигентност. На границата между XX и XXI век настъпва 

истински пробив в практическото приложение на изкуствения интелект. Тогава 

Лари Пейдж и Сергей Брин създават компанията Google и предлагат на всички 

хора по света услуга за търсене на информация, която е много по-ефективна от 

системите, съществували до момента. Ключов елемент в търсачката на Google са 

системите с участие на изкуствен интелект, които при търсения с еднакви 

ключови думи дават различни резултати, на различните хора, тъй като взимат 

предвид външни фактори за търсещия информация от рода на: местоположение, 

навици, пол, възраст, здравословно състояние, интереси, семейно положение и 

др. 

Google предизвика техническа революция и в областта на образованието, 

тъй като премахна почти всички прегради, които затрудняват достъпа до знания. 

За 20 години различните технологични иновации улесниха толкова достъпа до 

информация, че вече не е необходимо ученикът да притежава почти никакви 

технически познания, за да ползва световните информационни ресурси, 

индексирани в Google Search. Последните тенденции включват използването на 

малки „умни” колонки, на които ученикът може да задава въпроси, все едно 

говори с жив човек. За използването им не са нужни никакви по-особени умения. 

Колонката има микрофон, който „слуша” постоянно и когато изкуственият 

интелект чуе името си знае, че трябва да отговори на последвалия въпрос, 

зададен от човека. 

 

Някои предимства на системите с елементи на изкуствен интелект, при 

използването им за образователни цели: 

 бърз и лесен достъп до всяка потърсена информация; 

 по-ниска цена за достъпа до единица данни, в сравнение с аналоговите 

ресурси, използвани в миналото; 

 екологично преимущество пред старите системи 

 повишава се обективността при оценяването на напредъка на учениците; 

 системите с елементи на изкуствен интелект са на разположение по всяко 

време на денонощието и за всеки, който има нужда от тях. 

 

Бързият и лесен достъп до търсената информация позволява процесът по 

получаване на нови знания да се освободи от елементите, които в миналото са го 

правили неефективен. Цифровизацията на аналоговите учебни материали е 

                                                           
7 2001: Космическа одисея – филм. Режисьор и продуцент: Стенли Кубрик. Бюджет $12 
милиона. 
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важна стъпка в правилната посока, но сама по себе си недостатъчна за 

достигането на максимална ефективност, при използването на най-новите 

информационни технологии. Роботите на търсещите машини правят океана от 

данни в световната мрежа достъпен и точната информация може лесно да бъде 

намерена, дори ако потребителят не използва най-подходящите ключови думи. 

Търсенето може да бъде извършвано и без въвеждането на текст, тъй като вече се 

предлага възможност за намиране на информация при подаване на снимка. Така 

например, роботите на търсачките могат да разпознават различни предмети, 

растения и животни само по файл с изображение. След разпознаването предлагат 

връзки към допълнителна информация за разпознатия обект от информацията в 

тяхната база с данни. 

На долното изображение можете да видите експеримент със снимка на 

котка, която е заснета в град Шумен преди няколко години. При качване на 

снимката в Google изкуственият интелект не прави грешка и за секунди 

разпознава, че изображението е на домашна котка. 

 
 

Системите с елементи на изкуствен интелект правят достъпа до 

информация по-евтин. Почти всеки съвременен ученик разполага със смартфон, 

който има достъп до интернет. Чрез тези устройства могат да бъдат използвани 

приложения за търсене на информация, които са безплатни. В световната мрежа 

има огромни масиви от безплатна образователна информация на различни езици 

и рядко се налага използването на платени ресурси. Благодарение на новите 

технологии намалява необходимостта от купуване на скъпи хартиени учебници, 

а по този начин се пестят пари. Не е необходимо и често ходене до класическите 

библиотеки, които също не са съвсем безплатни, а изискват и отделяне на време. 

По-ниската цена на достъпа до образователни материали добавя и социална 

функция на машинния интелект, тъй като учениците с ограничени финансови 

ресурси, които в миналото бяха в неравностойно положение, по отношение на 

учебните материали, сега имат много по-добри шансове за успех в 

образователния процес. 

Цифровизирането на образователни материали е стъпка в правилната 

посока, но само по себе си не е достатъчно, за да бъде променена драматично 
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ефективността на образователния процес в положителна посока. С участието на 

изкуствения интелект обаче, процесът на трансфер на данни от авторите на 

учебни материали, до учениците, които имат нужда от информация, се скъсява 

значително. Така количеството суровини и енергия, които са необходими за 

осъществяването на ефективна образователна дейност намалява, а в следствие на 

това се подобрява екологичната обстановка. 

Системите с елементи на изкуствен интелект имат различни приложения в 

образователния процес. Употребата им не се ограничава само до улесняване на 

достъпа до учебни материали. Те помагат да се подобри обективността при 

оценяването на учениците. Това включва не само автоматизирана проверка на 

тестове, но и оценяване на по-комплексни задачи. В експериментална фаза на 

разработка са различни инструменти за проверка на изпълнението на творчески 

задания. Изкуственият интелект е обучаван да оценява справедливо, като му се 

подава база данни с вече оценени писмени работи. По този начин машината 

трупа опит, който после може да прилага на практика. 

Преподавателите са на разположение само в определени дни и то в 

ограничени часове. Те имат нужда от почивни дни и отпуска. Това ограничава 

достъпа до тях и всички, които се нуждаят от професионалните им услуги трябва 

внимателно да планират срещите си. Често професионалната дейност на 

преподавателите преминава в отговарянето на еднотипни въпроси, които се 

повтарят през годините. Системите с елементи на изкуствен интелект нямат 

подобни ограничения и са винаги на разположение. Чрез тях могат да бъдат 

получавани основните знания, а живите срещи с преподавателите занапред ще се 

използват само за разясняването на по-особени казуси, изискващи задължителна 

комуникация между хора. 

 

Някои недостатъци на системите с елементи на изкуствен интелект, при 

използването им за образователни цели: 

 изграждането и поддръжката на такива системи е скъпа задача и към 

момента е нерентабилно за образователните институции в по-бедните 

държави; 

 автоматизацията на образователни процеси, изпълнявани в миналото само 

от хора, може да предизвика негативни ефекти върху обучаваните и 

преподавателите; 

 въвеждането на нови технологии и автоматизация в дадена област винаги 

крие риск от повишаване на безработицата; 

 съществува реална опасност използването на системи с елементи на 

изкуствен интелект в областта на образованието да намали времето, което 

обучаваните прекарват в комуникация с други хора, за сметка на 

общуването с машините; 

 системите с „дълбоко обучение” (Deep Learning) използват изкуствени 

неврални мрежи, действащи подобно на човешкия мозък, които взимат 

решения не на базата на предварително зададени от хора алгоритми, а 

според собствения им опит, което прави тяхното поведение трудно 

предсказуемо. 
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Използването на различни облачни услуги става все по-лесно и евтино, но 

същото не важи непременно за процеса на създаване и поддръжка на такива 

ресурси. Технологични гиганти като Google, Microsoft, Amazon и Apple влагат 

милиарди долари в разработката на системи с елементи на изкуствен интелект. 

Използването на техните продукти за образователни цели поражда много 

зависимости. Ако една държава обвърже прекалено тясно образователната си 

система с продуктите на чужди корпорации се създава потенциал за големи 

проблеми напред във времето, ако по някаква причина тези продукти престанат 

да бъдат на разположение. От друга страна, изграждането на собствени системи 

със сходна функционалност е много скъпо начинание, особено за развиващи се 

икономики, каквато е българската. Намирането на баланс в случая е едно от най-

големите предизвикателства пред хората, взимащи решения в каква посока ще се 

развива образователната система. 

Изкуственият интелект пести време и освобождава хората от различни 

отговорности. В системата на образованието едно от най-ярките проявления на 

тази функция е автоматизираната проверка на резултатите от положени тестове. 

Образователните софтуерни продукти могат не само да анализират слабите места 

на учениците, но предлагат и допълнителна информация, с която да бъдат 

запълнени пропуските в обучението. Накрая системата с елементи на изкуствен 

интелект дава допълнителни задачи на обучаваните, за да провери дали 

пропуските в знанията и уменията им са запълнени. Всичко това става без нужда 

от намесата на преподавател. Този начин на работа без съмнение повишава 

ефективността на образователния процес, но може да доведе и до съществено 

разминаване в напредъка на отделните ученици, което пък ще породи 

напрежение и създаване на среда с висока конкуренция, където стресът е много 

висок. Новата образователна среда ще постави преподавателя в нова роля, която 

е на балансьор, работещ за намаляване на напрежението и скъсяване на 

дистанцията между учениците. 

Учителят вече няма монопол върху знанията. В световната информационна 

мрежа е пълно с безплатни уроци по всевъзможни теми и всеки, който има 

нужната мотивация, може да научи каквото му трябва от дома си, в удобно за 

него време. С помощта на системите за обучение с елементи на изкуствен 

интелект, на обучаваните дори се посочват слабите места в техните знания. Те 

получават и съвети как да изчистят пропуските си. Достъпността на тези 

технологии съдържа потенциал да понижи престижа на учителската професия в 

очите на обществото и да създаде нагласи, че тя става по-ненужна. Това би могло 

да доведе до политическа намеса в системата на образованието, в посока на 

съкращаване на броя на учебните заведения и преподавателите. 

Междуличностната комуникация има съществена роля в процеса на 

училищното образование, тъй като то притежава не само образователна, но и 

социална функция. От училищата трябва да излизат личности със социални 

умения, позволяващи им без усилия да се интегрират в обществото на 

възрастните. Системите с елементи на изкуствен интелект помагат на 

образователната функция, но за сметка на социалната. Необходимо е да бъде 

намерен баланс между времето, отделяно за взаимодействие с машинния 
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интелект и на контакта с други хора. От учителя на бъдещето трябва да се 

изисква повече внимание върху социалното развитие на учениците, тъй като за 

знанията по отделните предмети вероятно ще се грижат най-вече машините. 

Изкуственият интелект, базиран на технологията Deep Learning, има голям 

потенциал да решава сам сложни проблеми, тъй като наподобява най-много 

начина, по който се развива интелектът при хората. Този потенциал обаче, крие и 

някои рискове, тъй като с напредъка си машинният мозък става все по-трудно 

предвидим. 

Според Флоги и Аберсек, преподавателите трябва да бъдат подготвени да 

използват в работата си системите с елементи на изкуствен интелект не само в 

техническо, но и в етично отношение.  Етиката в употребата на ИИ трябва да 

бъде изследвана от поведенчески специалисти, а не само от учени с инженерни 

специалности. Моралът трябва да бъде разглеждан като важен елемент от 

приложните аспекти на изкуствения интелект. [1] 

Пример за крайно неморална употреба на машини с изкуствен интелект е 

използването на автономни военни дронове в Либия през март 2020 г. Доклад на 

ООН разкрива, че машините са използвани на бойното поле, но не става ясно 

дали е имало жертви. Дроновете, модел Kargu-2, могат да летят самостоятелно до 

предварително зададена локация и изкуствения интелект в тях сам избира кои 

цели да атакуват и убие, без пряк контрол от човек. [2] 

Изследване на нагласите, относно ролята на изкуствения интелект в 

системата на образованието, на Госен и Айдемир, показва преобладаващо 

позитивно отношение от страна на учителите, докато при академичната общност 

се наблюдава повишена предпазливост и фокусиране върху потенциално 

негативните аспекти. Двете групи са формирали мненията си по въпроса на 

базата на телевизионни програми, филми, научни трудове и собствен опит. [3] 

Хуанг, Салех и Лиу стигат до заключението, че системите с елементи на 

изкуствен интелект ще навлизат все по-дълбоко в сферата на образованието. С 

тяхна помощ качеството на обучение ще се повиши. Отбелязва се рискът от 

увеличаване на неравенството по отношение на достъпа до качествено 

образование. Развиващите се държави срещат проблеми с бързото въвеждане на 

нови образователни технологии. [4] 

 

Заключение 

Изкуственият интелект е част от множеството технологични иновации, 

които  съпътстват съвременната система на образованието. Като всяка новост, 

той крие не само предимства, но и недостатъци. В правилното разбиране на тези 

две страни на монетата се крие ключът към ефективното и безопасно използване 

на ИИ. Машинният интелект не трябва да бъде подценяван, тъй като той не е 

просто поредица от предварително дефинирани от програмисти алгоритми, а 

вече има способността да се самообучава и да действа независимо. Не е редно да 

бъде и прекалено надценяван, защото все още е далеч моментът, в който 

компютрите ще станат толкова умни, че да надхитрят човека. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА МАТЕМАТИЧЕСКА 

КОМПЕТЕНТНОСТ ЧРЕЗ ТЕМАТА „НАМИРАНЕ НА НЕИЗВЕСТЕН 

УМАЛИТЕЛ“ В НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 

ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

 

Габриела Н. Кирова 

 

 

OPPORTUNITIES FOR FORMATION OF MATHEMATICAL 

COMPETENCE THROUGH THE TOPIC "FINDING AN UNKNOWN 

SUBTRAHEND" IN THE NEW MATH TEXTBOOKS FOR FOURTH GRADE  

 

Gabriela N. Kirova 

 

 
Abstract: From the 2019/2020 school year in Bulgaria, the mathematics education in the 

fourth grade is realized with seven new mathematics textbooks. This article will present a 

comparative analysis of the methodology of introducing the topic "Finding an unknown 

subtrahend" in these seven textbooks. The different approaches of the authors will be explored 

and conclusions will be drawn on this basis. 

Keywords: mathematics, fourth grade, textbooks, unknown subtrahend 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

 

Изследването е финансирано по проект „Компетентностният подход в 

обучението – традиции и иновации“ РД-08-120/03.02.2021 г. От бюджетната 

субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“. 

В тази статията ще бъде представен сравнителен контент-анализ на новите 

български учебници по математика за четвърти клас: на издателство РИВА с 

автори Л. Алексиева и М. Кирилова   (за краткост наричан тук учебник 1 – У1) 

[2]; на издателство Просвета – Чуден свят с автори Ю. Гарчева и А. Манова      

(за краткост наричан тук учебник 2 – У2) [6]; на издателство Просвета Плюс с 

автори В. Ангелова и Ж. Колева  (за краткост наричан тук учебник 3 – У3) [3]; на 

издателство Архимед с автори Р. Алашка, А. Аврамова, П. Паскалев (за краткост 

наричан тук учебник 4 – У4) [1]; на издателство Анубис с автори Т. Витанов, Г. 

Кирова, З. Шаркова, И. Пушкарова и Д. Парушева (за краткост наричан тук 

учебник 5 – У5) [5]; на издателство Бит и техника (Варна) с автори Д. 

Капитанова и колектив (за краткост наричан тук учебник 6 – У6) [7]; на 

издателство БУЛВЕСТ 2000 с автори М. Богданова, М. Темникова и В. Иванова 

(за краткост наричан тук учебник 7 – У7) [4]. Тези нови учебници се използват за 

първи път от учителите от учебната 2019/2020 година. И седемте анализирани 

учебника са разработени на основата на учебната програма по математика за 

четвърти клас [8] и в този смисъл те не са алтернативни, а вариантни учебници. 

Въпреки това в тях авторските колективи са предложили различни методически 
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подходи при разработването на темата „Намиране на неизвестен умалител“ 

(уроците за нови знания), които ще бъдат обект на анализ тук. Усвояването от 

четвъртокласниците на това учебно съдържание е важен компонент от общата 

математическа компетентност и по тази причина представляват научен интерес 

възможностите, които всеки от седемте учебника за четвърти клас предоставят. 

В дългогодишната практика в начално обучение по математика в България 

никога намирането на неизвестен компонент не е въвеждано по алгебричен път. 

Тези знания се въвеждат на аритметична основа, на базата на връзките и 

зависимостите, които съществуват между компонентите и резултатите от 

двойките аритметични действия (събиране и изваждане, умножение и деление). 

Тези връзки и зависимости малките ученици осмислят още в първи клас, когато 

се научават да правят проверка на действие изваждане с действие събиране. По-

късно във втори клас, с въвеждането на операциите умножение и деление, 

учениците усвояват умението да правят проверка на действие деление с  

действие умножение. Нещо повече, те изучават делението като обратно действие 

на умножението. Също така, във втори клас се изучават първите два случая за 

намиране на неизвестен компонент: неизвестно събираемо и неизвестен 

множител. Може да се каже, че учениците в трети клас имат добра основа за 

възприемане на новите правила за намиране на неизвестни компоненти - 

умаляемо и делимо. 

По учебната програма неизвестен умалител се изучава в четвърти клас (І 

срок) при изучаването на раздела „Събиране и изваждане на многоцифрени 

числа“ [8].  

Препоръчваната от мен методика включва няколко стъпки. 1) На дъската (в 

учебника) се записва пример от действие изваждане (бих препоръчала примерът 

да е лесен за пресмятане, от вида 5000 – 2000 = …); 2) До него се записва 

обратния пример от действие събиране (все едно решаваме задача от изваждане и 

ѝ правим проверка със събиране); 3) Надписваме наименованията на 

компонентите и резултатите (умаляемо, умалител, разлика, събираемо, 

събираемо, сбор); 4) Свързваме с двупосочни стрелки равните компоненти 

(Схема 1.). Оставяме на учениците малко време да разгледат схемата и да 

осмислят добре връзките между компонентите и резултатите при действие 

изваждане и действие събиране. 5) Изтриваме умалителя (числото 2000), 

заместваме го с избрания символ за неизвестен компонент. 6) Насочваме 

вниманието към съответния компонент при действие събиране (проследява се 

удебелената двупосочна стрелка, която на дъската може да се начертае в 

различен (червен) цвят), който съответства на умалителя, а това е второто 

събираемо; 
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Сх. 1. Онагледяване намиране на неизвестен умалител 

 

7) Обръща се внимание на учениците, че неизвестният умалител се явява в 

ролята на неизвестно събираемо; 8) Актуализираме определението за намиране 

на неизвестно събираемо: „Неизвестното събираемо се намира като от сбора се 

извади известното (другото) събираемо“; 9) Начертаваме дъга от сбора към 

първото събираемо и над нея слагаме знак за изваждане; 10) Заместват се 

наименованията на компонентите от  събиране със съответните им компоненти 

при изваждане (връщаме се в примера от изваждане), а именно: сборът – това е 

умаляемото при изваждане, а известното събираемо е разликата. 11) Формулира 

се правилото: „Неизвестният умалител се намира като от умаляемото извадим  

разликата.“. 12) Изписва се дъговидна стрелка, насочена от умаляемото към 

разликата и над нея се изписва знак минус, докато се повтаря правилото за 

намиране на неизвестен умалител. 

Особеното при въвеждане на правилото за намиране на неизвестен 

умалител е, че учениците се „превеждат“ през правилото за намиране на 

неизвестно събираемо. Добре е, че учениците владеят безпроблемно това 

правило още от ІІ клас и са решавали многобройни задачи за прилагането му. 

В У1 [2] темата „Намиране на неизвестен умалител“ е разработена в урок 

№ 21, веднага след изучаване на първите две теми от събиране и изваждане на 

числата над 1000 – най-лесните случаи, които са подходящи за устно смятане. 

Въвеждането на темата толкова рано е добър методически похват, тъй като дава 

възможност правилото за намиране на неизвестен умалител да се прилага и 

затвърждава по-дълго време. В този учебник е предвидена въвеждаща задача за 

намиране на неизвестен компонент, която съдържа пример за намиране на 

неизвестно събираемо (ІІ клас), неизвестно умаляемо (ІІІ клас), а третият пример 

е от новото учебно съдържание – намиране на неизвестен умалител. Тъй като 

примерът е с числата до 5 (І клас) се предполага учениците да го решат 

интуитивно, както решават подобни задачи в първи клас: „5 минус колко е равно 

на 2“? Тази задача се решава на основата на знанията за всички възможни случаи 

от изваждане от числото 5. Към същата първа задача е записан и пример с 

многоцифрени числа: 3200 -         = 200. Този пример е изходна задача за 

изясняване правилото за намиране на неизвестен умалител. Посочен е 

липсващия, неизвестния компонент и е надписан „неизвестен умалител“. 

Показана е проверката със събиране, при което неизвестният умалител е в ролята 
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на неизвестно второ събираемо и е надписан „неизвестно събираемо“. Решена е 

задачата от събиране – на три реда. Тази задача е решена върху цветно каре като 

вдясно от решението са записани два текста: „За намиране на неизвестен 

умалител може да използваме връзката между събирането и изваждането“ и 

самото правило, оградено с червено каре: „Неизвестен умалител се намира като 

от умаляемото извадим разликата“. Може да се каже, че приетият подход в този 

учебник е далече от предлагания по-горе методически похват и от така 

представеното решение на проверката на задачата от изваждане не се стига по 

явен и разбираем начин до правилото за намиране на неизвестен умалител. 

(Снимка 1.) 

 
Сн. 1. Учебник 1 – Намиране на неизвестен умалител 

 

В У2 [6] темата „Намиране на неизвестен умалител“ е разработена и 

представена в урок № 26, след изучаване на събирането и изваждането на 

многоцифрени числа без преминаване. В разработката са предвидени 2 задачи с 

въвеждащ характер (за актуализиране). Първата съдържа 5 прости числови 

израза от изваждане на многоцифрени числа без преминаване, на които се 

изисква да се направи проверка със събиране. При втората задача е даден решен 

прост числов израз от събиране, като се изисква учениците да запишат направо 
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резултатите от двете обратни задачи от изваждане (без да пресмятат). Може да се 

каже, че с тези две задачи се изяснява идеята за взаимната противоположност на 

операциите събиране и изваждане. Двете задачи са поместени в каре на жълт 

фон, което е отличителна особеност на учебника на Просвета – Чуден свят – 

задачите за актуализиране на знания, необходими за изясняване на новото 

учебно съдържание да са в каре на цветен фон. Третата задача в разработката е за 

намиране на неизвестен умалител, като по условие учениците трябва да 

използват връзката между събирането и изваждането. Използван е лесен пример 

за пресмятане: 4700 -   ?   = 700 ,  където в квадратчето има въпросителен знак. 

Задачата е поместена на изобразен екран на електронно устройство. На втория 

ред е записана обратната задача от събиране, която след това е решена по начина 

на записване намирането на неизвестно събираемо (на 3 реда). Не са показани 

явно връзките между компонентите и резултатите при двете аритметични 

операции. Вдясно, върху жълт фон, като реплика на герой в учебника – 

триъгълник - е записано следното: "За намиране на неизвестен умалител може да 

се използва правилото за намиране на неизвестно събираемо“. Липсва в учебника 

самото правило, което е груба методическа грешка. От записания решен пример 

се остава с убеждението, че всяка задача за намиране на неизвестен умалител 

трябва да се реши като се запише обратния пример за намиране на неизвестно 

събираемо, което е неприемливо от методическа гледна точка (Снимка 2.) 
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Сн. 2. Учебник 2 – Намиране на неизвестен умалител 

 

В У3 [3] за темата „Намиране на неизвестен умалител“ е предвиден урок № 

33 в раздела „Събиране и изваждане на многоцифрени числа без преминаване“. 

Може да се каже, че би било по-добре, ако темата се въведе по-рано (както е в 

учебник У1), за да има повече урочни единици за прилагане на това ново знание. 

Има предвидени две въвеждащи задачи за актуализиране на знания, първата от 

които е с 3 примера на прости числови изрази от изваждане, на които се изисква 

да се направи проверка със събиране. Върху цветен фон в каре като реплика на 

герой в учебника – момиче е изведено правило: „Ако се събере разликата с 

умалителя се получава умаляемото“ (актуализиране на правилото за намиране на 

неизвестно умаляемо – ІІІ клас). Втората задача са два примера от събиране, на 

които трябва да се решат по два обратни примера от изваждане. На цветен фон в 

каре като реплика на герой в учебника – момче е изведено правилото: „Ако от 

сбора извадим едното събираемо, получаваме другото събираемо“ 

(актуализиране на правилото за намиране на неизвестно събираемо – ІІ клас). 

Третата задача е изходната задача за въвеждане на новото знание. Показани са 

като решения на две деца – момиче и момче два начина на записване намирането 

на неизвестен умалител: 3500 -        = 1000. Използваните числа са относително 

лесни за пресмятане, което е добър методически похват. Неизвестният 



148 

 

компонент е означен с квадратче в зелено с вписан в него въпросителен знак. 

Първият начин – решението на момичето – е като в учебник У2 – записана задача 

за неизвестен умалител, под нея записана обратната задача от събиране, която е 

решена на два реда. Отдолу е направена проверка, но на задачата от намиране на 

неизвестен умалител, а не на задачата от намиране на неизвестно събираемо, 

която всъщност е решена. Това представяне на решението на задача за намиране 

на неизвестен умалител е много объркващо и неясно. В цветното поле най-отгоре 

е записан текст (реплика на момичето): „Задачата за намиране на неизвестен 

умалител се свежда до задача за намиране на неизвестно събираемо“. При 

второто решение – на момчето – най-отгоре в карето като реплика на героя е 

записано правилото: „Неизвестният умалител се намира като от умаляемото се 

извади разликата.“ Отдолу е записан същият пример от намиране на неизвестен 

умалител, който е решен на два реда и е показана проверка. Не става ясно как 

момчето е решило задачата, без новото учебно съдържание да е изведено и 

изяснено в урока. Може да се каже, че избрания методическо похват не дава 

добри възможности за осмисляне от четвъртокласниците на намирането на 

неизвестен умалител. (Снимка 3.) 

 

 
Сн. 3. Учебник 3 - Намиране на неизвестен умалител 
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В У4 [1] темата „Намиране на неизвестен умалител“ е разработена в урок 

№ 38 след уроците за събиране и изваждане на числата над 1000 без 

преминаване. В сравнение с представените дотук учебници, в учебника на 

издателство Архимед темата се въвежда най-късно. Това не е добро методическо 

решение. Втори недостатък на този учебник е, че в разработката на урока няма 

предвидени задачи с въвеждащ характер (за актуализиране на знания, 

необходими за въвеждане на новото учебно съдържание). Първата задача е 

текстова задача, която е решена с въвеждане на неизвестен компонент – 

умалител, който е означен с празно квадратче с червен контур. Указано е, че 

търсеното в задачата (километрите, които река Тунджа тече извън България) ще 

бъде означено с празно квадратче. Стига се до запис на задача с неизвестен 

умалител. Записано е следното изречение: „Знаем, че умаляемото е равно на 

сбора от умалителя и разликата“. Записана е обратната задача от събиране, но 

при това неизвестният умалител е представен в позиция на първо събираемо, 

което е изключително объркващо учениците и няма нищо общо с посочените по-

горе като правилни методически изведени зависимости между компонентите и 

резултатите от действията изваждане и събиране (Виж схема 1.). Задачата за 

неизвестно първо събираемо е решена на три реда. Посочена е проверка, но не в 

задачата, която е решена (за неизвестно събираемо), а в задачата за неизвестен 

умалител. Даден е и логическият отговор на решената текстова задача. Отдолу 

върху цветно каре е записано правилото: „Неизвестен умалител се намира като 

от умаляемото се извади разликата.“ Записан е пример с двуцифрени числа с 

неизвестен умалител като са надписани наименованията на компонентите и 

резултата, а вдясно същият пример е решен и записан на 3 реда като му е 

направена и проверка. Добре би било, ако решеният пример в цветното каре 

беше със същите числа като текстовата задача, към която е, а не със съвършено 

различни числа. Според мен, предлаганият от авторите подход в този учебник е 

напълно несъстоятелен от методическа гледна точка, тъй като не препраща към 

намиране на неизвестно събираемо, а към намиране на неизвестен умалител, 

което е напълно погрешно. Той не благоприятства разбирането от 

четвъртокласниците на намирането на неизвестен умалител. (Снимка 4.) 
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Сн. 4. Учебник 4 - Намиране на неизвестен умалител 

В У5 [5] темата „Намиране на неизвестен умалител“ е представена в урок 

№ 27, в самото начало на уроците за събиране и изваждане на числата над 1000 

без преминаване, както в У1. Това е много добро методическо решение. Има 

въвеждаща задача, в която са дадени 4 прости числови израза от изваждане за 

пресмятане и под тях обратните им задачи от събиране, които също трябва да се 

пресметнат. По този начин се актуализира събирането като обратно действие на 

изваждането. Новото знание се въвежда с втора задача, която е текстова. 

Посочено е, че неизвестното в задачата ще бъде маркирано със символа жълто 

кръгче с вписан въпросителен знак. Първо е дадена схемата (Виж по-горе схема 

1.) за връзките между компонентите и резултатите при аритметичните операции 

изваждане и събиране. От нея става съвсем явно, че неизвестният умалител се 

явява в ролята на неизвестно второ събираемо при обратната задача. В каре като 

реплика на учителка – герой в учебника е даден следният текст: „Използваме 

връзката между събирането и изваждането и след това намираме неизвестния 

умалител по правилото за намиране на неизвестно събираемо“. В задачата са 

използвани двуцифрени числа, с които да се пресмята без преминаване, което е 

добро методическо решение: 37 -            = 23. Символът е жълто кръгче с вписан 

в него въпросителен знак. Записана е задача с неизвестен умалител, отдолу е 

записана обратната задача, където неизвестното вече е второ събираемо. 

Задачата е решена на 3 реда. Под карето, върху цветен фон със символ – светеща 
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крушка – е записано правилото: „Неизвестен умалител намираме, като от 

умаляемото извадим разликата.“ Пропуск в разработката е липсата на модел за 

проверка. Може да се каже, че само в У 5 е показана схематично връзката и е 

аргументирано намирането на неизвестен умалител през правилото за неизвестно 

събираемо. (Снимка 5.) 

 

 
Сн. 5. Учебник 5 - Намиране на неизвестен умалител 

 

В У6 [7] темата „Намиране на неизвестен умалител“ е разработена в урок 

№ 29 след темите за събиране и изваждане на числата над 1000 без преминаване. 

Има предвидена една въвеждаща задача, при която е даден пример от събиране и 

два обратни примера от изваждане, при които се търси неизвестно умаляемо. 

Задачата е свързана с взаимната противоположност на действията събиране и 

изваждане, но намирането на неизвестно умаляемо не подготвя учениците за 

въвеждане на новата тема. Втората задача е изходна и е от вида „Намислих едно 

число….“. Това е добър методически подход. Задачата, обаче е решена като са 

представени два записа на решението от двама герои в учебника – момче и 

момиче. Подходът е идентичен на избрания подход в У3. Числата в примерната 

задача са лесни за пресмятане: 2790 -          = 2000. В решението е поместена и 
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графична схема, която улеснява разбирането на намирането на неизвестен 

умалител като намиране на неизвестно събираемо. Символът за неизвестно число 

е празно квадратче. Схемата е с квадратчета и стрелки. Под решената задача, в 

каре на жълт фон са изведени три текста: „Неизвестен умалител може да се 

намери като се използва правилото за намиране на неизвестно събираемо.“; 

„Неизвестният умалител се намира като от умаляемото се извади разликата.“ и 

„Неизвестното число може да се запише и с буква“ и тук е показан запис на 

задачата, при който неизвестният умалител е записан с буква „х“. Записът е на 3 

реда. Трябва да се отбележи, че въвеждането на буквена символика за означаване 

на неизвестен компонент е в противоречие с учебната програма по математика за 

ІV клас. [8] 

 

 
Сн. 6. Учебник 6 - Намиране на неизвестен умалител 

 

В У7 [4] темата „Намиране на неизвестен умалител“ е разработена в урок 

№ 27 след като са изучени случаите на събиране и изваждане на числата над 1000 

без преминаване. Има предвидени две въвеждащи задачи, които са 

целесъобразно подбрани. В първата има два прости числови израза от изваждане, 

за които се изисква да се направи проверка. В задачата са поставени и два 
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въпроса към учениците: „Как се наричат числата при действие изваждане?“ и „С 

кое действие се проверява изваждането?“ – актуализиране на знания от І клас, 

които имат отношение към въвеждането на новото знание. Втората задача 

включва 3 решени примера: първият е с маркиран компонент – умалител, 

вторият – обратен от събиране, при който е маркиран същият компонент, но вече 

като събираемо и трети – пресмятането на маркирания компонент като разлика 

от умаляемото и разликата. Дадени са в разбъркан ред наименованията на 

компоненти, които са свързани със съответните числа и се иска учениците да 

проверят вярно ли е решена задачата. Би  било много по-добре вместо тази 

задача да се даде схематично онагледяване от вида, посочен по-горе на схема 1. 

Трета задача е решената изходна задача – пример 850 -       = 600 (използвани са 

трицифрени числа, лесни за пресмятане на резултата), показана като решение и 

разсъждения на герой в учебника – момче. Записана е задача с неизвестен 

умалител, който е означен със символ розово квадратче с вписан в него 

въпросителен знак. Под задачата е записана обратната задача от събиране и 

коментарът на героя е: „…но тук неизвестното е събираемо и аз знам как се 

намира“. Задачата за неизвестно събираемо е решена на три реда. Накрая се 

прави проверка, но в първото равенство – това с неизвестния умалител. Отдолу, 

върху цветно каре е записано правилото: „Неизвестният умалител се намира като 

от умаляемото се извади разликата.“ (Снимка 7.) Прави впечатление следващата, 

четвърта задача, която също е решена. Използван е друг пример, с многоцифрени 

числа и като решение на двама герои – ученици са показани отново два начина 

на записване – през неизвестно събираемо и направо – запис на намиране на 

неизвестен умалител на три реда. 

 

Сн. 7. Учебник 7 - Намиране на неизвестен умалител 



154 

 

  От направения тук сравнителен контент-анализ на седемте учебника по 

математика за четвърти клас могат да се направят някои важни изводи. Само в 

учебник У5 е показано схематичното онагледяване (Виж схема 1), което в явен 

вид показва връзката между компонентите и резултатите при двете аритметични 

действия – изваждане и събиране. Чрез това онагледяване по достъпен за 

четвъртокласниците начин се аргументира намирането на неизвестен умалител 

като преминаване през правилото за намиране на неизвестно второ събираемо. В 

някои от учебниците въвеждащите задачи и решените изходни задачи спомагат 

за разбиране на новото правило. Такива са учебниците У1, У6 и У7. В някои от 

учебниците изясняването на новото учебно съдържание не е методически 

издържано – У3, У4. В учебник У2 в разработката на темата „Намиране на 

неизвестен умалител“ дори на присъства определението. Интерес представлява 

сравнението на анализираните тук вариантни учебници по отношение 

включените в разработките на темата задачи, предвидени за решаване след 

изясняване на новото знание. В У1 има предвидени още 6 задачи като една от тях 

е текстова и с изискване да се реши с неизвестен умалител. В У2 има предвидени 

още 5 задачи, като две от тях са текстови, но няма записано изискване те да се 

решат с въвеждане на неизвестен умалител. В У3 има само 3 задачи, една от 

които е текстова и към нея е формулирано изискване: „Запиши решението по 

различни начини.“ В У4 има предвидени само 3 задачи, една от които е текстова, 

но не се изисква решаването ѝ чрез неизвестен умалител. В У5 има предвидени 4 

задачи след въвеждане на новото знание, като 3 от тях са текстови и при трите 

има изискване да бъдат решени с въвеждане на неизвестен умалител. Това 

отличава У5 от всички останали учебници за четвърти клас. В У6 има 

предвидени 4 задачи, една от които е текстова и се изисква решаването ѝ с 

въвеждане на неизвестен умалител. Прави впечатление У7, в който след 

решените изходни задачи има предвидена само още една задача (с 6 примера). 

Може да се направи извод, че седемте учебника дават различни 

възможности за формиране на математическа компетентност за намиране на 

неизвестен умалител у учениците от четвърти клас. Началните учители трябва 

добре да познават в съдържателен план учебниците, за да направят своя 

мотивиран избор на учебен комплект за успешна работа по математика в ІV клас. 

Направеният тук сравнителен контент-анализ на седемте действащи 

вариантни учебника по математика за четвърти клас позволява да се изяснят 

само някои техни предимства и недостатъци. За по-изчерпателна картина е 

необходимо да се направи сравнение и по отношение на други компоненти на 

учебното съдържание за четвърти клас, каквито са формирането на понятия за 

числата над 1000, за събиране и изваждане над 1000, за умножение и деление на 

числата над 1000 с едноцифрено и с двуцифрено число, за намиране на 

неизвестен делител, за геометричното съдържание, за мерните единици, за 

текстовите задачи. Тези теми ще са обект на изследователския ми интерес в 

близко бъдеще. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

През август 2016 г. влезе в сила Законът за предучилищно и училищно 

образование (ЗПУО), а три месеца по-късно бе обнародвана и Наредбата за 

приобщаващо образование[1], Наредба за приобщаващото образование [4] 

Тази нормативна уредба за първи път въведе приобщаващото образование, 

като част от правото на образование, това по същество представлява една от 

значимите иновации в областта на средното образование през последните 

няколко десетилетия.  

Една образователна система е ефективна, когато добри постижения имат 

както учениците от семейства с висок, така и учениците от семейства с нисък 

социален, икономически и културен статус. Повече от 40% от децата в България 

са в риск от бедност. Високи резултати в ученето имат предимно децата от 

материално обезпечени семейства и едва 13% от учениците, растящи в трудни 

социални и икономически условия. Законът за предучилищното и училищното 

образование и Наредбата за приобщаващо образование посочват пътя към 

подобряване на ефективността и качеството на образованието на децата и 

учениците от няколко конкретни специфични групи – със специални 

потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. И макар, че 

образователната система не е в състояние да създаде баланс на неравенствата, 

когато те са твърде големи, целта е именно да бъдат създадени компенсаторни 

механизми по отношение на средата, в която растат нашите деца – напр. активно 

включване на значим за детето възрастен, в случай на липсващ такъв в 

семейството, часове за ограмотяване по български език, психологическа 
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подкрепа, социален работник, така че да бъде преодоляна неравнопоставеността 

в образованието. 

Въпреки, че пътят към успешен процес на приобщаващо образование 

минава през преместване на центъра на приобщаващото образование в училище, 

през овластяване на училищното лидерство, през превръщането на училището в 

общност от професионалисти и, които имат знанията, и уменията да бъдат 

полезни на децата, които работят в отношение на доверие, в екип и с участието 

на родителите, влизането в сила на ЗПУО и на Наредбата показа, че промяната на 

установените практики и за въвеждане на приобщаващото образование ще се 

случва по-скоро трудно и ще среща съпротива. Причините за това, освен 

нагласите, са и нуждата от преструктуриране на институциите в системата на 

образованието, недостигът на специалисти, но също така и недостатъчната 

подготовка на учителите в областта на приобщаващото образование, както като 

принципи и философия, така и като педагогически практики в класната стая и 

като организация на процесите в училището. Към момента на влизане в сила на 

ЗПУО, подготовката на бъдещите педагогически специалисти от страна на 

университетите, както и на действащите педагози, чрез програмите за 

следдипломна квалификация и обучения почти не включват теми от 

приобщаващото образование; ако има такива, те са преди всичко в сферата на 

специалната педагогика.  

Едва новата Наредба за държавните изисквания за придобиване на 

професионална квалификация „учител", предвижда минимум от 15 академични 

часа, посветени на приобщаващото образование като задължителна подготовка 

за бъдещите учители.[3]   

Хорариум, който е крайно недостатъчен, за да покрие целия спектър от 

принципи, философия и подходи на приобщаващото образование. Изследванията 

показват, че увереността на учителя в неговия капацитет, като преподавател, 

определя нагласата му към приобщаващото образование, нагласата, пък определя 

неговото поведение към приобщаващото образование и успеха му при работата с 

децата с различия . Във връзка с направените значителни промени в средното 

образование, които касаят пряко, както квалификацията на работещите в 

момента педагогически специалисти, така и подготовката на бъдещи такива. 

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.[2] 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

ЦЕЛ на нашето изследване – да анализираме мнението на педагогическите 

специалисти относно подготовката на учителите в сферата на приобщаващото 

образование.  

ЗАДАЧИТЕ за постигането на целта бяха: 
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 проучване на литературните източници и нормативни документи по 

проблемите на приобщаващото образование; 

  анкетно изследване на мнението и отношението на педагогически 

специалисти към проблемите на приобщаващото образование ; 

  обобщаване на изводи и извеждане на препоръки за подобряване на 

работата в училище. 

Необходимата инфрмация събрахме с помощта на 41 педагози от област 

Ловеч. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Проучването не е представително, но предоставя възможност да бъде 

анализирано мнението поне на част от българските учители по отношение на 

знанията, уменията и компетентностите, необходими за предоставяне на 

образование, което отчита многообразието в класната стая, което е чувствително 

към трудностите на учениците и което осигурява добро взаимодействие, както 

между всички педагогически специалисти в училището, така и между тях и 

родителите. 

На първия въпрос „За кои деца е приобщаващото образование?“ отговарят 

41 респондента. Цел на отворения въпрос е да се даде възможност за свободно 

изразяване на разбирането на учителите към кого е насочено приобщаващото 

образование. 

За 54% от отговорилите приобщаващото образование е за „децата със 

Специални образователни потребности“. Еднозначно, че е „за в риск “ са 

отговорили 8,6%. Също толкова смятат, че приобщаващото образование е „за 

деца, които имат някакъв проблем“. 3,6% смятат, че приобщаващото образование 

е само за децата от малцинствен произход. 25,2 % от отговорилите дават доста 

широко тълкувание, като изброяват различни групи деца, които имат някакви 

трудности, живеят в рискова среда, но включват и децата с изявени дарби, т.е. не 

ограничават приобщаването само за децата със затруднения. Първият въпрос ни 

дава основание да смятаме, че учителите са разширили значително разбирането 

си за приобщаващото образование и голяма част от тях смятат, че то не е 

насочено само към учениците, които имат специални образователни 

потребности. Все повече се отчита рисковата семейна среда. Все по-голяма част 

от учителите разбират ползата от приобщаването като подход към всички 

ученици. 

Вторият въпрос „Според Вас, колко често темата за различията между 

хората присъства в учебните часове по различните предмети?“ ни дава 

информация за училищната среда, в която учителите се очаква да работят за 

приемане на различието. 

В над 50% от случаите, учителите засягат темата за различието ежедневно  

по време на учебните часове (Графика 1). 
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Графика 1 

 

Тази тема присъства по всички учебни предмети, според 24,2% от 

учителите. Според 75,8% от учителите, тя е застъпена само в някои от учебните 

предмети. (Биология и здравно образование , Човекът и обществото , Човекът и 

природата , БЕЛ , ). 

На въпроса „За какви различия между хората най-често става дума в 

учебното съдържание и учебните дейности?“ са отговорили 37 човека, част от 

които са посочили повече от един отговор, като най-често отговорите засягат:  

 Етническо различие – 43% ; 

 Социално, финансово, материално, класово, статусно различие – 31%;  

 Религиозно различие – 27,7% ; 

 Расово различие – 21% ; 

 Образование – 37%; 

 Физически различия – 11,6%; 

 Цвят на кожата – 5,8% ; 

 Специални образователни потребности – 2,2%.  

Честотата на обсъждане на видовете различия по време на учебните часове 

е повлияна в известна степен от темите за културното многообразие, което се 

изучава в рамките на учебната програма по предмети. Това е вероятното 

обяснение, че като част от учебната програма често се обсъждат темите свързани 

с религиозно, културно, расово различие, както и етническото различие. 

На въпроса „Според Вас, колко често темата за различията между хората 

присъства в неформалните разговори и дискусии в клас/училище (в междучасия, 

по време на часовете или в извънучебно време)?“ почти 1/3 от учителите 

отговарят, че това се случва всеки ден, а 64,5% от учителите говорят неформално 

за различието с учениците си поне няколко пъти в седмицата (Графика 2). 

На въпроса „За какви различия между хората най-често става дума по 

време на неформалните разговори и дискусии с учениците?“, честотата на 

отговорите е както следва:  
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- Социално, финансово, класово, материално, статусно различие -

?%;Етническо различие – 30,6%;  Религиозно различие – 11,6%;  Външен вид – 

3,6%; Расово различие – 7% ; Пол – 14,5%;  Поведение – 12,4%; Физически 

различия – 11,6%; Цвят на кожата – 3%; Различия свързани със здравословното 

състояние – 5%; Специални образователни потребности – 4,4%; 

Семейна среда – 3,6%;  Увреждания – 2%. 

 

 
Графика 2 

 

Ако се очаква в учебните часове различието да се обсъжда през призмата 

на учебната програма, то прави впечатление, че най-често в неформална 

обстановка, учителите се налага да адресират въпроси свързани с различието в 

социалния статус, както и различия в поведението на учениците. Специалните 

образователни потребности и външният вид също са теми, които се обсъждат с 

по-голяма честота извън часовете. Най-честите поводи за неформалните 

разговори в училище / в клас по теми свързани с  - Етническо различие и 

физическо  различие; Случки, казуси, от училище, вкл. спорове между децата, 

конфликт, агресия, обиди, здравословно състояние, религиозно значение;  

Специални образователни потребности; Учебният материал. 

Може да се каже, че според участвалите в анкетата, учителите общуват на 

темата за различието в училище почти ежедневно. В 64,5% от случаите те 

обсъждат многообразието в неформални разговори с учениците поне няколко 

пъти в седмицата. За сравнение, те водят тези разговори поне няколко пъти 

седмично в рамките на учебния материал в 52% от случаите. Поводите за 

неформални дискусии по темата са преди всичко случки, ежедневието в училище 

– поведение на деца, но и спорове, агресия, конфликти, обиди, емоции на децата 

– т.е. различието, което провокира, с което децата живеят и което следва да се 
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научат да приемат и значително по-малко културното различие, както и расовото 

различие, които пък са застъпени в учебната програма. 

В контекста на насърчаване на ученето във всичките му форми – 

академично, практическо, емоционално, социално, бе създаден въпроса „Какво 

означава за Вас да имате високи очаквания към всеки един ученик?“, отговорите 

са изключително разнообразни. Обобщението в две основни теми на отговорите 

ни дава възможност да заключим, че основната част, около 60% от отговорилите, 

все още насочват към положително отношение към образованието, постигането 

на ДОС, усвояването на материала, постигането на максимален резултат. 

Въпреки това, немалък процент (40%) от учителите смятат, че високите 

очаквания следва да са спрямо възможностите на децата, на основата на силните 

им страни. 

Учители посочват и необходимостта от диференциране на подхода на 

преподаване, спрямо възможностите на детето, както и високите критерии, които 

те имат към себе си, преди всичко. Извън тези две основни групи отговори, 

високите очаквания към всеки ученик се свързват и с толерантността, развитие 

на доброто у всеки ученик, мотивация за учене, инициативност у децата и 

отговорност. 

Следващата серия въпроси, чийто анализ следва по-долу, беше центрирана 

около конкретни знания и умения за работа с учениците, за подкрепа на 

различието в ученето, за общуване с родителите и за работа в екип с колегите. 

Отново са използвани формулировки, основани на Профила на приобщаващия 

учител. 

За измерване на нагласите, начина на работа и уменията на учителите, 

въпросите бяха разделени в две групи - в първата част учителите трябваше да 

отговорят на въпроса: „Според Вас, в каква степен твърденията по-долу 

отразяват типичното мислене, умения и начин на работа на българските 

учители?“, а възможните отговори бяха разпределени в пет степенна скала - 

много висока степен, висока степен, средна степен, ниска степен и много ниска 

степен – виж анализа по-долу.  

Втората част беше насочена към това да идентифицира „Каква част от тези 

умения и нагласи къде се придобиват обикновено: по време на следването в 

университет, от професионалния опит и от следдипломна квалификация и 

обучения?“. Тук учителите трябваше да разпределят 100 единици между трите 

възможности: следване в университета, професионален опит и следдипломна 

квалификация и обучения. В тази серия въпроси, анализът беше направен, като 

се изчисли средноаритметичното на отговорите на всички респонденти за всяко 

отделно твърдение. 

 



162 

 

 
Графика 3.1 

 

Учителите по-скоро се чувстват уверени в това да създават атмосфера на 

взаимно приемане и подкрепа сред децата, 74,2% отговарят, че във висока 

степен, учителите имат умения и знания за това. 

 

 
Графика 3.2 

 

Учителите смятат, че в най-голяма степен тези умения обикновено се 

развиват в рамките на професионалният опит  (60,00), а в най-малка, като част от 

образованието са получили от следдипломни квалификации и обучения (10,0), 

(Графика 3.2). 
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По въпроса дали всички ученици са способни да учат, има разделяне на 

мненията – едната група учители смятат във висока и в много висока степен, че 

всички ученици са способни да учат (общо 45,7%), а другата (54,3%) отговарят, 

че това разбиране е такова в средна степен (Графика 4.1). 

 

 
Графика 4.1 

 

Макар и отново да доминира мнението, че тези нагласи са придобити в 

рамките на професионалния опит (56%), все пак прави впечатление, че делът на 

изразилите мнение, че са развили тези нагласи в рамките на университета (38%) е 

най-голям, в сравнение с останалите тествани позиции, (Графика 4.2) 
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Графика 4. 2 

 

 Макар и отново да доминира мнението, че тези нагласи са придобити в 

рамките на професионалния опит (56%), все пак прави впечатление, че делът на 

изразилите мнение, че са развили тези нагласи в рамките на университета (38%) е 

най-голям, в сравнение с останалите тествани позиции, (Графика 4.2) 
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Графика 5.1 

 

Едва 82 % от учителите отговарят, че е по-добре учениците да участват в 

решения, свързани с тяхното обучение. Сравнително нисък  процент от 

учителите (18%) трудно възприемат ученика като имащ право на мнение и на 

участие в процеса на учене, (Графика 5.1) 

 

 
Графика 5.2 

 

В контекста на резултатите от Графика 5.1, не е изненада тежестта, която 

учителите дават на следдипломната квалификация и обученията, като източник 

на умения да прилагат детското участие в работата си (14). Подготовката в 

университета също получава сходна, сравнително висока тежест (16). Причините 
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за това можем да търсим във факта, че концепцията за детското участие е 

сравнително нова за българската образователна система, поради това 

подготовката е по време на следдипломни квалификации и обучения. От 

отговорите става ясно, че университетите също са успели да намерят място за 

принципите на детско участие в програмите си за подготовка на студенти. 

Значението на професионалния опит е сравнително високо , спрямо отговорите 

на останалите въпроси (Графика 5.2). 

 

 
Графика 6.1 

 

Значителен процент (51%) от учителите изразяват по-скоро висока степен 

на увереност в разпознаването на трудности в комуникацията и социалните 

умения на учениците (Графика 6.1). 

 

 
Графика 6.2 
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В голяма част от случаите тези умения са придобити в практиката в 

училищна среда (71%). Впечатляващо ниска е тежестта, която има подготовката 

в университета (14) по отношение на разпознаване на прояви у децата, които са 

свързани с трудности в социалните умения, (Графика 6.2). 

 Важно е да се отбележи, че в контекста на превенцията на трудности в 

ученето, в новия ЗПУО, от значение е как педагогическите специалности в 

университетите ще отговорят на потребността на учителите да разпознават 

трудности, не само в академичното, но и в социалното учене на децата , така че 

учителите да не се учат само практиката си, но да имат и предварителна 

теоретична и практическа подготовка. 

 

 
Графика 7.1 

 

Над половината от  анкетирани учителите смятат, във висока  умеят да 

адаптират успешно учебния материал и подходите на преподаване към 

индивидуалните възможности на ученика. Прави впечатление, че онези, които 

смятат, че това е така в средна степен са 39% (Графика 7.1). 

ЗПУО, от значение е как педагогическите специалности в университетите 

ще отговорят на потребността на учителите да разпознават трудности, не само в 

академичното, но и в социалното учене на децата , така че учителите да не се 

учат само практиката си, но да имат и предварителна теоретична и практическа 

подготовка. 
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Графика 7.2 

 

По отношение на уменията на учителите да адаптират учебен материал, 

спрямо индивидуалните възможности на ученика, нивото на тежест на 

академичната подготовка е ниско (16), за сметка на практиката (62), (Графика 

7.2). Доколкото това умение е в основата на подкрепата на различието в ученето 

е важно още преди да влязат в клас, бъдещите учители да бъдат подготвени със 

знания в областта, например на стиловете на учене, на множествената 

интелигентност, на различните форми на градиране на трудността на задачите, 

които биха подпомогнали подобно адаптиране на учебния материал, от каквото 

се нуждаят децата, които срещат някакви трудности в ученето. 
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Графика 8.1 

 

Учителите изразяват сравнително по-високо ниво на сигурност в уменията 

си да планират учебните дейности, съобразно силните страни на учениците 

(60%), 26% имат колебание, а 13% смятат, че това е така в ниска степен, 

(Графика 8.1). 

 

 
Графика 8.2 

 

Този въпрос не оставя изненади, професионалният опит има най-голяма 

тежест (51), когато става дума за умения за разпознаване на силните страни на 

учениците. Концепцията за планиране на дейности на базата на силните страни 
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на учениците набира популярност отскоро, което се вижда и в отговорите на 

учителите, едва 26 единици тежест те отдават на подготовката си в университета 

и 18, на подготовката си в следдипломна квалификация и обучения, (Графика 

8.2). 

 

 
Графика 9.1 

 

Въпреки, че имат колебания, по-голямата част от учителите изразяват 

увереност в уменията си да проследяват, както академичния напредък, така и 

емоционалното и социалнотосъстояние и развитие на учениците (91%). В средна 

степен такива умения притежават 5%, което изразява по-голямо колебание, а в 

ниските степени се позиционират 4% (Графика 9.1) 
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Графика 9.2 

Отговорите на този въпрос показват превес на тежестта на следдипломната 

квалификация и обучения (14), в сравнение с подготовката в университета (12). 

Найголяма тежест и тук има професионалният опит (74), (Графика 9.2) 
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Графика 10.1 

 

Въпреки, че голяма част от учителите използват във висока и много висока 

степен технологии в преподаването си (28), като например компютър, 

мултимедия, приложения, таблет, телефон и др., средната степен е посочена с по-

голяма  тежест (40), (Графика 10.1). 

 
Графика 10.2 

 

Сравнително високо ниво на тежест, според учителите има 

следдипломната квалификация и обучения за техните умения за работа с 
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технологии в училищe (22). Прави впечатление и високата  степен, в сравнителен 

план на професионалния опит за развиване на тези умения (71), (Графика 10.2), 

това е така, поради факта, че обикновено, преди да бъде въведена дадена 

технология в училище, учителите преминават предварителна подготовка под 

формата на обучения. 

 

 
Графика 11.1 

 

Голямата част от учителите (83%) се чувстват уверени в уменията си да 

общуват с родителите и семействата на своите ученици, като зачитат техните 

културни и социални характеристики и едва 17% са уверени в средна , ниска и 

много ниска степен (Графика 11.1) 

 
Графика 11.2 
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В отговорите на този въпрос, прави силно впечатление високата тежест, 

която учителите отдават на професионалния си опит, когато става дума за знания 

и умения при партньорство с родителите (75,9). Изключително ниска тежест има 

подготовката в университет, едва 10,1 единици (Графика 11.2). Тези резултати 

показват високата степен, в която университетската подготовка следва да догони 

практиката. 

 
Графика 12.1 

 

Учителите оценяват високо уменията си (55.0%) да работят в екип с 

останалите учители за подкрепа на децата, прави впечатление, че 45.0% от 

респондентите отговарят, че това е така в ниска и много ниска степен (Графика 

12.1) 

 
Графика 12.2 

 

Отговорите по отношение на работата в екип с останалите учители са 

сходни на тези на въпроса, засягащ партньорството с родителите, с висока тежест 

на практиката, следвана от следдипломните квалификации и обучения (Графика 

12.2). 
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Графика 13.1 

 

По-голямата част от респондентите отговарят, че умеят да работят заедно 

със специалистите за подкрепа на учениците, сравнено с увереността им за 

съвместна работа с останалите учители, обаче, тази увереност е по-слаба 

(Графика 13.1). Тези отговори са логично следствие от доскорошната липса на 

постоянно присъствие на специалисти, като ресурсен учител, логопед и психолог 

в училището. С все поактивното им позициониране като част от училищния екип 

от педагогически специалисти, ще очакваме сътрудничеството на учителите с тях 

да се подобрява. 

 

Графика 13.2 
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В отговорите на този въпрос, тежестта на  професионалния опит  е най-

висока сред отговорите на въпросите засягащи всички видове партньорства, с 

родителите, с учителите и със специалистите (Графика 13.2), което се дължи на 

все поактивното навлизане на специалистите в училище и налагащата се нужда 

от екипна работа. 

Като обобщение на тази серия от въпроси, прави впечатление, че на тази 

част от въпросите, касаещи конкретни знания, умения и нагласи за работа в клас, 

подкрепа към различието, общуване с родителите и работа в екип , всички 

учители са посочили, че най-голяма тежест във формиране на съответните 

знания, умения и нагласи има професионалният им опит. Силно впечатление, че 

опитът на учителите е с от два, до три пъти по-голяма тежест като източник на 

знания и умения за приобщаващото образование отколкото са подготовка в 

университет и следдипломната квалификация и обученията. Само на два от 

въпросите на второ място като фактор в изграждането им като професионалисти, 

учителите поставят подготовката в университета, това са въпросите, касаещи 

детското участие и вярата в способностите на всички деца; във всички останали 

случаи, на второ място учителите поставят знанията и уменията получени от 

следдипломна квалификация и участия в, което пък съответства на друга 

характеристика на възрастния учащ, определена от Нолс, а именно, че с 

възрастта, мотивацията става вътрешно присъща, а не външно наложена3 . 

Успехът на учителя в работата с децата е резултат от планиране и подготовка, но 

и от осмисляне на онова, което се е случило по време на преподаването или в 

класната стая, по-голямата част от учителите отчитат висока степен на 

рефлексивност, на умение да се учат от опита си и да променят начините си на 

преподаване, за да бъдат поефективни. 

На въпроса за предоставяне на препоръки във връзка с подготовката на 

бъдещите учители, настоящите преподаватели дават в около 70% от отговорите 
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препоръката обучението да бъде свързано максимално с практиката, студентите 

да общуват с учители, да прекарват повече време в реална среда. Дословно 

препоръките са, както следва: 

- Да обърнат внимание не толкова на научната подготовка, а на 

педагогическите подходи, образованието на 21 век, новата роля на учителя 

като фасилитатор на ученето, техники на учене, управление на класа.  

- Повече практическа насоченост на обучението и добра комуникация с 

учители. 

- Повече знания на практика, а не на теория. Адекватно преподаване според 

европейските стандарти.  

- Да включат учебни дисциплини с практическа насоченост, обучения сред 

учениците - Повече практика и наблюдения, по-малко теория. Проучване 

на чуждия опит на напредналите страни в Европа.  

- Необходими са ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, не само теория! 

- Слабо застъпена е педагогическата психология, изучават предметите, 

авторско дело на самите преподаватели. Изключително ограничено, не 

гъвкаво и лишено от свобода обучение.  

- Повече за съвременните образователни методи, включително за 

нетрадиционните в България, за психологията на образованието. Подкрепа 

на всички учители в ежедневната им практика. 

- Да имат много практика: 25-20% от обучението, да ги подготвят за 

УЧИТЕЛИ, за всякакви педагогически ситуации - работа документация, 

работа с родители, проблемно поведение, институции и др. 

- Според мен са необходими повече практическа работа и запознаване с 

различни образователни системи, методи и подходи и тяхното прилагане 

на практика. 

- По-голяма практическа насоченост в разрешаване на конфликти в триадата 

учител ученик, родител.  

- Да бъде по - практически насочена и повече информация за работа с 

родители. 

- При подготовката на бъдещи учители е добре да се използват повече 

упражнения с практическа насоченост, да се поддържа по-тесен контакт с 

действащи учители и да се осигури по-добра практика. 

- Учете студентите си на истинските и практичните неща в училище, а не да 

сухи теории и минала история. 

- Всяко дете е уникално и ние трябва да му предоставим равни 

възможности!!!  

- Обработване на документацията в училищата, работа с така 

наречените"трудни деца", по-голяма свобода при подготовка на дадена 

урочна единица.  

- Много практика и съвместно преподаване.  

- Да се обръща по-голямо внимание на грамотността на студентите, да имат 

поне 3 месеца държавна практика, да се обърне внимание на отделните 

методики.  

- Да се включат повече практически насоки и практика на терен.  
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- Повече практика - ако е възможно още първата година да започне 

влизането в клас и всички съпътстващи дейности  

- Да подготвят бъдещите учители за работа най-вече с неподготвените за 

своята важна роля родители на децата, чиито грешки се налага да 

коригират в училище. 

- Да се заложи в учебния план на студентите по педагогика повече работа с 

училищна документация и да имат предвиден стаж една пълна учебна 

година. 

- Повече практическа подготовка, изразяваща се в стажове.  

- Да бъдат съобразени с атмосферата в училищата в наши дни; с нивото на 

родителите. - Повече практически упражнения, посещения в училища и 

детски градини, избираеми предмети.  

- Всяко дете притежава потенциал, който трябва да помогнем да развие, да 

удовлетвори потребностите си в живота и да израсне достоен гражданин за 

обществото и другите.  

- Повече практика е нужно, защото теорията е едно, а практика друго!  

- Да има по голяма връзка между социалните институции, сега всичко е 

оставено в ръцете на учителите. 

- Да имат повече посещения в класове и работа с ученици и родители. 

Теорията е важна, но истински учител се става след години практика.  

- Да не приемат студенти в педагогически специалностите с най-нисък 

успех.  

- -Когато млад учител влезе за първи път в училище не знае как се работи с 

дневник.  

- Все повече яснота за различията при децата и работещи стратегии.  

- Нека има повече уроци за наблюдение, колкото е възможно повече да се 

излезе от рамката на учебната зала и се влезе в класната стая. - 

ПРАКТИКА и СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ. 

- Да се наблегне повече на психологията и педагогиката, да се решават 

казуси с проблемни ситуации между деца, между ученик и учител, да се 

работи практически върху повишаване на мотивацията за учене.  

- Необходима е по-голяма практическа насоченост в обучението- работа с 

конкретни казуси и ситуации. 

- Нови по-силни изисквания към работата с родителите за възпитанието на 

ученика. - Повече педагогически практики.  

- Необходима е много повече практика, "работа на терен"! Повече внимание 

към съвременните интерактивни, интердисциплинарни и проектно-

базирани методи на преподаване, към електронните методи! 

- Нека се "разчупят" и подготвят учители, пластични и способни да се 

справят с днешните предизвикателства на учителската професия. Да са по-

практически насочени. Теорията там е твърде много и ненужна! - ПОВЕЧЕ 

ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ 

- Да се увеличи делът на практическото обучение на студентите. 

- Да е с практическа насоченост, отговаряща на 21-ви век. - По-дълга 

задължителна практика.  
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- По-голяма част от обучението да е практическа, в реална среда: така всеки 

ще прецени, сам за себе си, дали става за тази работа и ще се обучи по-

добре /опитът учи/. - Обучението във ВУЗ няма практическа насоченост.  

- Да не допускат дипломиране на неграмотни учители, които нямат дори 

правоговорни и правописни знания. 

- Сътрудничество между всички участници в процеса на приобщаващото 

образование – детската градина/училището, детето/ученика, семейството и 

общността. 

 

Демографските характеристики на учителите, участвали в анкетата са 

представени подолу: 

 
Графика 14 

 

 
Графика 15 
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Не представлява изненада, че значителен процент от учителите са жени 

(95%), както и, че 76% от учителите са на възраст между 41 и 60 г., т.е. са 

получили своето образование в университет най-късно преди 20 години. 

 
Графика 16 

 
Графика 17 

 

Учителите, преподаващи в начален етап са най-голямата група от 

анкетираните – 51% от общия брой, 25% преподават в прогимназиален етап, а 

24% от участниците в проучването обучават гимназисти. Повече от половината 
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от учителите (75%), участвали в допитването, имат професионален стаж от 20 

години и повече, а 3% са учители от по-малко от 5 години 

 

 
Графика 18 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Непредставителното проучване на мнението на учителите се налага 

мнението, че значителна част от учителите, поне 50%, оценяват във висока и в 

много висока степен своята подготовка в рамката от знания, умения и нагласи на 

приобщаващия учител на Европейската агенция по приобщаващо образование и 

специални образователни потребности. Въпреки това, те смятат, че са придобили 

тези знания и умения преди всичко посредством своя професионален опит, а не 

чрез подготовката си в университет или в квалификации и обучения. 

Тъй като следването в университета е ограничен етап от развитието на 

професионалиста-педагог, от изследването е видно колко голямо е значението на 

всичко онова, което учителят трупа като опит по-късно в практиката си. За да 

бъде превърнат обаче в източник на знание, е необходимо този опит да бъде 

последващо осмислен. Осмислянето на случилото се в практическата работа е 

ключово за професионалното развитие, като според някои изследователи в 

образованието осмислянето дори стои наравно с усвояването на теоретични 

знания, защото теорията  ни показва нещата така, както трябва да бъдат, а 

осмислянето ни помага да разберем как са нещата в действителност и как ние 

можем активно да ги подобрим .  

В контекста на новия Закон за предучилищно и училищно образование и 

условието бъдещите учители да са подготвени по темите от приобщаващото 

образование е необходимо в своите учебни програми, университетите да 
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отговорят на изискването на училището днес – различието да бъде подкрепено 

във всички направления: 

 В ученето, посредством подготовка на студентите за адаптиране на 

учебните програми, за планиране на уроците, съобразно силните страни на 

децата; 

 В общуването и участието на децата: посредством подготовка на 

студентите за идентифициране на трудности в социалните умения и 

емоционалното развитие, за изграждане на атмосфера на екипност и приемане, за 

взимане предвид на мнението на децата, за посрещане на темата за различието не 

само като част от учебната програма, но преди всичко в неформални разговори с 

учениците;  

 За работа в екип на учителите и специалистите, и с родителите.  

Основните препоръки на учителите към висшите училища са свързани с 

това обучението да бъде свързано максимално с практиката, студентите да 

общуват с учители и да прекарват повече време в реална среда. 
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ДЕЦАТА СЪС СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТ ШУМЕН 

 В ПЕРИОДА 2017/2021 Г. 

 

Гергана К. Събева 

 

 

CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS IN SHUMEN REGION 

 IN THE PERIOD 2017/2021 YEAR 

 

Gergana K. Sabeva 

 

 
Abstract: Hearing impairment leads to disturbances in the oral communication of the 

individual (which has an important role in the development of thinking, intellect and 

personality), and hence to his/her social isolation. 

Keywords: children with hearing impairments, regional center, hearing and speech 

rehabilitator. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Традиции и иновации в 

предоставянето на социална услуга – част II“ РД-08-119/03.02.2021 г. 

 

Слуховата функция има важно значение за общото развитие на детето. 

Състоянието на слуха оказва решаващо влияние върху речевото и психическото 

му развитие. Около 6-8% от информацията, която човек усвоява, постъпва 

именно чрез слуховия канал. При нарушението му в най-голяма степен страда 

речта и се наблюдава общо изоставане в познавателната дейност. 

Слухът е способност на организма да възприема и диференцира звуковите 

колебания посредством слуховата система. Нарушенията на отделни нейни части 

могат да доведат до глухота и слабо чуване. 

 Глухотата е сензорен дефицит, при който личността не може да 

възприема звукови стимули във всичките им форми. 

 Слабото чуване е нарушение на слуха до такава степен, че за да се 

възприемат звуковите колебания, са необходими специални адаптационни 

конструкти. Повечето от лицата със слухово увреждане притежават остатъчен 

слух. 

Отклоненията във формирането на слуховата функция се обуславят от 

поражения на някои от структурите на слуховата система. В зависимост от 

причините за възникване на глухотата могат да се обобщят две основни групи 

отклонения – вродени и придобити. 

Вродените слухови нарушения се срещат относително по-рядко – при 25-

30% от случаите. Значителна роля имат наследствените фактори, генните 

мутации и хромозомните аберации. Причини за възникване на глухота от този 

тип са също инфекции, интоксикации, травми на плода по време на 

бременността. 
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Етиологията на придобитата глухота е свързана най-често с възпалителни 

процеси на вътрешното ухо, макар че причините могат да бъдат и други – травми 

на черепа, интоксикации с химически и лекарствени средства и др. 

Независимо от етиологията и патогенезата е известно, че обикновено 

глухотата има постоянен характер и не се поддава на лечение, а тежкото чуване 

има добра прогноза. 

Според тежестта на нарушението се формират следната слухова патология: 

 Глухота – трайно и дълбоко нарушение на слуха като последица от 

поражение на различните отдели на слуховата система. Когато глухотата 

възниква преди формирането на речевата функция, не се развива спонтанно 

устната реч. Тоталната, пълна глухота се среща практически при около 20% от 

нарушенията на слуха. 

 Късно оглушаване – в случаите, когато речта е вече развита, слуховите 

нарушения не са съпроводени с глобално разпадане на говорните способности, а 

страдат само отделни нейни страни. Диференциацията на глухите деца от късно 

оглушалите има съществено практическо значение. В първия случай речта 

липсва и корекционната работа с децата се насочва към нейното формиране и 

изграждане, а във втория речта е развита в определена степен и трябва да се 

работи за нейното съхраняване и усъвършенстване. 

 Тежко чуване – в този случай слухът е частично увреден и 

способностите на децата да чуват са редуцирани като увреждането може да 

варира от лека до умерено тежка слухова загуба. Тази категория се отличава със 

значително разнообразие на формите и характера на нарушенията в зависимост 

от етиологията и патогенезата на първичния дефект. 

Развитието на децата с увреден слух следва същите закономерности, които 

са характерни за децата, при които липсва този вид нарушение – появява се 

гукане, лепет, двигателна активност. Времето на установяване на слуховата 

загуба е важно за цялостното по-нататъшно развитие на тези деца. Колкото по-

ранна е слуховата загуба, е възможно да се наблюдават по-големи ограничения в 

цялата сетивна система, но при ранно диагностициране е възможно да има по-

бърза и по-голяма ефективност на компенсаторните механизми, което е основа и 

за ранна рехабилитация. Диференциалната диагностика на слуховите нарушения 

изисква прилагането на обективни методи за изследване. 

Комуникацията при тези деца е на доста ниско равнище. Забелязва се, че 

по отношение на мисленето, децата с увреден слух доста продължителен период 

от време остават на равнището на нагледно-действеното и нагледно-образното 

мислене, а сложните мисловни операции – анализ, синтез, обобщение и 

сравнение, се формират бавно и със специфика. Децата се затрудняват да 

анализират задачите си в словесна форма. При тези деца се наблюдава и 

цялостно изоставане на другите когнитивни процеси – памет, мислене, внимание, 

въображение, а нарушенията на езиковото развитие са най-яркият вторичен 

недостатък. Процесът на усвояване на езика от дете, което има проблем със 

слуха, зависи много от степента на загуба на слуха. 

За подобряване на цялостната когнитивна функция на децата са 

необходими специфични стратегии – творческо преобразуване на езиковите 
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средства, емоционална наситеност, игрови подход и подкрепа на детето. При 

работа с деца с увреден слух зрението и вибро-тактилната чувствителност са 

основните сетива в процеса на обучението им в устна реч и цялостното им 

развитие. „Вибро-тактилната система обезпечава допълнителна към зрителната 

перцепция обратна връзка, чрез която се реализира самоконтролът по отношение 

на ритмико-интонационния аспект на речта“ [3]. 

Много деца със слухови проблеми, посещаващи специализирани училища, 

постепенно могат да бъдат включени в системата на общообразователните 

училища. 

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование – гр. Шумен, осъществява дейността си по оценяване на 

потребностите от допълнителна подкрепа за личностно развитие, осъществява 

супервизия и методически подпомага предоставянето на ресурсното подпомагане 

в детските градини и училищата, чрез регионалния екип за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците със специални образователни 

потребности /РЕПЛРДУСОП/. Екипът е създаден със заповед на директора на 

РЦПППО – Шумен. Ръководител е старши експерт по приобщаващо образование 

към РУО – Шумен. В състава му влизат: двама ресурсни учители, специален 

педагог от ЦСОП – Шумен, двама психолози, двама логопеди, рехабилитатор на 

слуха и говора, учител на деца със зрителни нарушения. Екипът е разделен на 

две мобилни групи. 

Регионалният център имат подходяща база, директор и подготвени 

специалисти: 

 Логопеди, занимаващи се с деца с речеви проблеми; 

 Специални педагози; 

 Рехабилитатор на слуха и говора; 

 Педагог за зрително затруднени деца; 

 Психолози, диагностициращи психически и поведенчески проблеми. 

Регионалният център има образователно-възпитателна, рехабилитационна 

и консултативна функция. Той информира както педагози и родители, така и 

цялата общественост за специфичните нужди на децата със специални 

образователни потребности. Защото „Една от най-важните роли на 

специалистите, работещи по проблемите на детското развитие…. е 

предоставянето на подкрепа на семейството“ [5]. Работи за възпитаване на 

обществена толерантност към деца и лица с проблеми. 

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, 
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социални умения, физическо развитие, адаптивно поведение, психични реакции, 

семейно функциониране“ [6]. 

В чл. 90. е уточнено, че: „Рехабилитацията на слуха и говора е комплекс от 

дейности за стимулиране на остатъчния слух и на езиковото и речевото развитие 

на децата и учениците с увреден слух с различен тип слухопротезиране 

(конвенционални слухови апарати или кохлеарни импланти)“ [6]. Тази дейност 

се осъществява от „рехабилитатор на слуха и говора, който извършва 

корекционна и компенсаторна работа с всяко дете или ученик с увреден слух, 

….. съобразно възрастовите и индивидуалните му потребности, вида и степента 

на загуба на слуха, в специални кабинети в специалните училища за ученици с 

увреден слух или в кабинети в детски градини и училища, оборудвани със 

специални технически и дидактически средства, методики и материали“ [6]. 

Рехабилитация на слуха и говора се предоставя въз основа на оценка от 

аудиометрично изследване, установяване на равнището на развитие на 

артикулацията и в зависимост от вида на слухопротезирането на детето или 

ученика, а дейностите и тяхната продължителност се осъществява съгласно 

плана за подкрепа на детето или ученика. 

Чл. 104. (4) гласи, че: „специализирана подкрепяща среда се осигурява 

чрез: 

 оборудване при необходимост на учебни места за ученици с увреден 

слух с подходяща апаратура – FM системи и други, съвместими с личните 

слухови апарати или с кохлеарните импланти на децата или учениците; 

 осигуряване на подходящи помещения за кабинети за рехабилитация на 

слуха и говора, за логопедични кабинети, за ресурсни кабинети и за други 

специализирани кабинети“ [6]. 

Чл. 116. Уточнява: „Учебните програми по специалните учебни предмети 

за децата и учениците с увреден слух съдействат за стимулиране на слуховото 

възприятие, речевото, езиковото, моторното и социалното развитие и за 

формиране на умения за самостоятелен и независим живот чрез средствата на 

тоталната комуникация“ [6]. 

В настоящата статия ще направя обзор на децата със слухови нарушения в 

област Шумен в периода 2017/2021 г и ще разгледам каква е спецификата при 

работа с тях.  

В Таблица № 1 е представен общият брои деца е ученици със сензорни 

нарушения в област Шумен за четири последователни учебни години: 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 г. 

 

Брой на децата и учениците със сензорни нарушения в област Шумен 

по години: 

Таблица № 1 
№ По години 

 

Общ брои 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 
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4. 2020/2021 27 10 17 

 

Прави впечатление фактът, че децата със слухови нарушения са повече от 

тези със зрителни. Освен това и при двете категории деца с нарушения на 

сетивните системи се наблюдава покачване в бройката, което от една страна 

говори за по-добро обхващане на тези ученици, а от друга – за по-висока 

ефективност на работата и съответно по-голямо доверие от страна на родителите. 

Децата със сензорни нарушения в област Шумен, които са подпомагани 

допълнително от рехабилитатори на слуха и говора или учители на деца и 

ученици с нарушено зрение през учебната 2017/2021 г. са общо 81, от които 27 

със зрителни и 54 със слухови нарушения. Те се обучават в масова детска 

градина или училище (показани са на Фиг. 1). 

 

Общ брой деца със слухови нарушения в област Шумен в периода 

2017/2021 г.: 

Фигура 1 

 
 

Децата и учениците с увреден слух, които се обучават интегрирано в 

областта, се подпомагат от слухово-речеви рехабилитатор. Групата е разнородна 

както по възраст (от 3 год. до 20 год.), така и по индивидуални, интелектуални и 

характерови особености на учениците, както и по вид слухопротезиране. В 

Таблица № 2 е представени броя деца и ученици със слухови нарушения в област 

Шумен за четири последователни учебни години: 2017/2018, 2018/2019, 

2019/2020, 2020/2021 г. 

 

Брой деца и ученици със слухови нарушения в област Шумен в 

периода 2017/2021 г., които са били подпомагани от рехабилитатори на слуха 

и говора: 

Таблица № 2 
№ По години Деца със слухови нарушения 

1. 2017/2018 10 
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2. 2018/2019 11 

3. 2019/2020 16 

4. 2020/2021 17 

 

Основната цел на индивидуалните занятия за рехабилитация е 

формирането на правилна устна реч във всичките нейни характеристики и 

подпомагане осмислянето и овладяването на словесния материал, преподаван в 

клас. Целите и задачите на обучението по произношение са формирането на 

устна реч, разбираема за хората общуващи с детето с увреден слух, 

преодоляването на комуникативните нарушения на слуха и развитието на 

детската личност. В зависимост от сетивната база при овладяването на 

произносителната страна на речта използваните методи в работата на слухово-

речевия рехабилитатор са: моносензорен (използва се един сетивен канал, най-

често зрителния), бисензорен (зрение и остатъчен слух), полисензорен или 

мултисензорен (използват се всички сетивни канали, изцяло съхранени или 

частично запазени). 

Основните задачи на слухово-речевата рехабилитация на децата и 

учениците с увреден слух през учебната година е свързана с корекция на 

произношението, стимулиране на слуховото възприятие, развитие на активния и 

пасивния речник, формиране на комуникативни способности, овладяване на 

езиковите категории. За целта в началото на всяка учебна година се извършва 

комплексно педагогическо оценяване от екипите в училищата. Изготвят се 

индивидуални програми за слухово речева рехабилитация на остатъчния слух, 

които са съобразени със степента на увреждането, с психическото развитие и 

възможностите за овладяването на речта от слухово увредените деца и ученици.  

 

Брой на децата със слухови нарушения в област Шумен по години: 

Фигура 2 

 
Всички деца и ученици в групата през всяка учебна година се обучават по 

специализирани програми за деца с уреден слух с цел постигането на разбираема 

и ясна устна реч. Осигуряват им се помощни средства и технологии за 

пълноценното им участие в образователния процес. Поради недоразвитието на 

речта и необходимостта от формирането на членоразделна устна реч, разбираема 
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за общуващите с детето с увреден слух хора,  всички деца от групата работят по 

учебна програма по развитие на речта – произношение. Програмата е насочена 

към създаване на условия за овладяването на произносителната страна на устната 

реч при децата и учениците с увреден слух чрез най-пълното прилагане на 

индивидуален подход. Тя помага за формирането и развитието на правилна устна 

реч, която притежава изключителна по важност комуникативна функция. 

Основните раздели на програмата включват: изграждането на навици за 

правилно произношение; развитието на слуховите възприятия и уменията за 

отчитане;  формирането  на речевото дишане и естествената фонация. Речта 

осигурява на децата и учениците с увреден слух не само възможности за контакт 

с другите хора, но е и солидна база за цялостното им личностно и езиково 

развитие. „Неслучайно тя се определя като съществена част от комплексния 

процес на общото психо-физическо развитие“ [2]. Наред с това тя представлява 

важно средство за обучение, на базата на което се възприема и възпроизвежда 

учебното съдържание по всички учебни предмети. По отношение на фонетичния 

материал програмата е построена на базата на концентричния метод и следва 

закономерностите на съкратената система на фонемите. Във връзка с това 

последователността на въвеждане на речевите звукове  в корекционната работа 

през годината се определя от тяхната достъпност за произношение, като по-

лесните за артикулация фонеми стават основа за овладяване на по-трудните. 

Ранната медицинска диагностика и адекватното и своевременно 

слухопротезиране са важна предпоставка за успешното активизиране на 

компенсаторните механизми на различно равнище в психическото 

функциониране на децата с увреден слух. Важен момент в социализирането на 

тези деца е специално организираното езиково обучение. В обучението и 

комуникацията на децата с увреден слух се използват два основни подхода: 

слухово-орален подход и тотална комуникация. Тяхната специфика се състои в 

значението, което техните последователи предават на основните езикови 

модалности – устна, писмена и жестова, за интелектуалното и социалното 

развитие на слухово увредените деца.  

Целта на  учебната програма по индивидуално формиране и развитие на 

устната реч е да се постигне: 

 формиране на потребност от устно-комуникативна изява; 

 постигане на ясна и разбираема за околните устна реч; 

 изграждане на умения за използване на остатъчния слух, развитие на 

слуховото внимание и слуховото възприятие; 

 формиране на умения за полисензорно възприемане на чужда реч; 

 създаване на потребност за непрекъснато обогатяване на речниковия фонд; 

 изграждане на умения за добра комуникация в средата на чуващите; 

 социализация на слухово увреденото дете в съвременното общество; 

 развитие на психичните процеси. 

За постигането на целите на обучението по произношение се 

осъществяват конкретни задачи, пряко свързани с формирането на 

произносителни умения: 

 изграждане на правилно звукопроизношение; 
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 формиране на правилно речево дишане – формират се умения за 

самостоятелно  регулиране на дишането в потока на речта със съответните 

паузи; 

 работа върху темпа на речта – упражнения за използване на естествен темп 

при произнасяне на най-употребяваните думи и фрази от разговорно-

битовата реч; 

 модулиране на  гласа – упражнения  за глас с нормална сила, височина и 

тембър: умение за промяна силата на гласа във връзка с логическото 

ударение; 

 работа върху ударението (словесно и логическо); 

 усвояване на правоговорните правила; 

 работа за изграждане на адекватни слухови представи; 

 развитие на остатъчния слух; 

 формиране на навици за отчитане от различни пространствени позиции. 

Чрез решаването на тези задачи по косвен път се подпомогна формирането 

на произношението и на устната реч като цяло при децата с увреден слух – 

достигна се развитие и усъвършенстване на зрителното и на слуховото 

възприятие, на вниманието, на паметта, на мисленето. 

Работата през всяка учебна годината обхваща както ранна рехабилитация 

на слуха и говора – включваща компенсаторна и корекционна работа, така и 

професионално консултиране, изразяващо се в подпомагане по специалните 

предмети на учениците в гимназиален етап и подготовка им за ДЗИ. 

Цялостната проверка на всички аспекти на устната реч се осъществява в 

началото, в средата и в края на учебната година. Произношението се оценява 

главно по два критерия: степен на обща разбираемост и степен на владеене на 

конкретно произносително умение. 

Обучението по формиране на устната реч през годината се осъществява 

под формата на индивидуални занятия. Използват се разнообразни форми на 

работа като: отчитане от устни в поза анфас, работа с текст, работа зад екран, 

самостоятелна работа. 

В резултат от корекционно-рехабилитационна дейност се стимулира 

слуховото възприятие, развиват се активния и пасивния речник, формират се 

комуникативни способности, овладяват се езиковите категории. Развиват се 

комуникативните умения, формира се потребност от говорно общуване и изява, 

изграждат се умения за използване на остатъчния слух и за развитието на 

слуховото внимание и слуховото възприятие, създава се потребност за 

непрекъснато обогатяване на речниковия фон, формират се умения за 

полисензорно възприемане на чужда реч, осигуряват се необходимите условия за 

създаването и развитието на умения и интереси. Според нивото на речево и 

интелектуално развитие, слуховите остатъци и активността на запазената 

сетивност е постигнато вербално и невербално общуване в определена степен 

при различните деца. Развити са импресивната и експресивната страна на речта и 

езиково-говорните умения. Обогатен е речниковия фонд. Поставени, 

автоматизирани и диференцирани са отделните звукове. Развита е езиковата 

грамотност. Повишена е езиковата, правописната и пунктуационната култура на 
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учениците. Развито е самостоятелното мислене и умението за комуникативна 

изява. Постигнати са добри резултати по отношение овладяването на знания. 

Поведението на учениците варира от социално пасивно до нормално активно. 

Активизирани са участията им в колективни дейности. Като цяло е обогатен 

социалният опит на децата и е развита тяхната социална адаптация. 

В края на учебната година в резултат на корекционната дейност през 

годината се отчита напредък в развитието на комуникативните умения при 

всички деца и ученици. Отбелязва се дали е формирана е у тях потребност от 

говорно общуване и изява, изградени ли са добри умения за използване на 

остатъчния слух,  умения за развитие на слуховото възприятие и слуховото 

внимание, обогатен ли е речниковия фонд, формирани ли са умения за 

полисензорно възприемане на чужда реч. „Всичко това позволява мотивацията за 

активност в учебната дейност постепенно да се трансформира в мотивация за 

постижимост и резултатност и в лингвистичен (образователен) план, и в 

комуникативен план“ [4]. 

И през четирите години (периода 2017/2021 г.) се наблюдава, че 

възможностите на децата и учениците за овладяване на знания в края на годината 

са разширени, въпреки  слабите паметови способности, неустойчивото активно 

внимание и нагледно-образното мислене. Отчитането на напредъка установява 

до голяма степен развитие на познавателната и  когнитивна сфера на децата с 

увреден слух. Възприятията като цяло са обогатени. В отношенията с 

връстниците им е констатирано, че момичетата  реагират по-емоционално.  

Работа с деца с кохлеаро-имплантирани системи /КИ/: 

Постоперативната слухово-речева рехабилитация с децата с имплантирани 

кохлеарни системи е насочена  към развитие на речевата перцепция и речевата 

продукция. При някои от децата се констатира прогрес във възприемането и 

изговарянето на думи. В процеса на ранната интервенция специалистът се 

придържа към „слухово-вербален подход”, който е моносензорен, т. е. 

максимално се опира на слуха и ограничава визуалната комуникация (без 

отчитането по устните). Рехабилитацията на слуха и говора при ново 

постъпилите деца в групата започва със слухови тренировки и преминава към 

закономерните стадии на неречевия и речеви слухов гнозис: 

 откриване  на  акустически сигнал – детекция; 

 откриване на различие между акустичните сигнали – дискриминация; 

 различаване на човешки глас от другите битови сигнали; 

 разпознаване на различни битови сигнали; 

 определяне на различни характеристики на звука – интензивност, 

продължителност, височина и др.; 

 идентификация на изолирани думи, изречения; 

 разбиране на свързана реч; 

 разпознаване на реч и битови сигнали в условия на шум. 

Постигнати резултати при работа с деца с кохлеаро-имплантирани 

системи: 

Паралелно със слуховата работа по механизма на подражанието се 

развиват първо непреднамерените, а след това преднамерени вокализации. 
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Речевото развитие следва естествените етапи на нормално чуващото дете – поява 

на несъотнесен лепет, звукокомплекси, съотнесен лепет, думи, думи-изречения, 

прости двусъставни изречения и т. н. При едно от децата, което е имплантирано 

двустранно и ранната рехабилитация е започнала от 2 г. възраст, са постигнати 

много добри резултати в обучението. Детето е в ПГ /подготвителна група/, но 

всички звуци са изградени, речта  е на ниво сложно изречение, изградени са 

четивни умения на изречения и текст. Същите резултати са достигнати и от 

друго дете с кохлеарен имплант. Децата в ранна детска възраст и в училищна 

възраст са на различни етапи в развитието си. Специфично в работата на слухово 

речевия рехабилитатор е, че активно включва родителите, които са обучавани в 

общите принципи за развитие на слухово-речевите навици  и провеждането на 

занятия вкъщи.  

Две от децата в групата растат в среда на нечуващи родители и това 

подпомага развитието на жестовия език и съответно забавя развитието на устната 

реч. Същите не използват специализирани технически средства, което също дава 

до известна степен негативно отражение върху развитието на слуховите 

възприятия и развитието на речта като цяло. 

 

Изводите, които могат да се направят по отношение слухово-речевата 

рехабилитация на децата и учениците с увреден слух са: 

1. Децата, които са слухопротезирани (ЛСА или кохлеарен имплант) в ранна 

детска възраст имат много добри шансове за включване в 

общообразователната среда при наличие на минимален стрес. 

Съчетаването на ранното въздействие с качествена и интензивна 

рехабилитация  успешно подпомага приобщаването на детето с увреден 

слух. 

2. Добрата връзка между учители, родители и специалисти е успешна 

предпоставка за екипна работа, което неминуемо оказва положително 

въздействие и дава необходимата помощ и съдействие на децата с увреден 

слух. 

3. Въведената форма за стимулиране на общообразователните учители, които 

работят с деца със СОП /допълнителното заплащане/ ги мотивира и 

отговорно ги ангажира в работата с тези деца. 

4. Големият брой ученици в класа, в който се обучава дете с увреден слух 

затруднява и понижава качеството на работа на учителите с него. 

5. Училищата, в които се обучават такива ученици не са снабдени със 

специализирани учебници. 

 

Насоките за подобряване работата на екипите се свеждат до следното: 

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. 
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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, психолозите и останалите 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. 

 

При работата с децата със СОП могат да се разграничат силни и слаби 

страни: 

Силни страни: 

1. В общообразователните училища, в които се осъществява интегрираното 

обучение е установено добро взаимодействие и екипност в работата с 

учители, родители, социални партньори и образователна среда. 

2. Приемственост между детските градини и училищата в областта. 

3. Приоритет в работата на логопедите и психолозите от ресурсния център е 

ранната диагностика и ранното психологическо и педагогическо 

въздействие. 

4. Много добра методика за оценяване на педагогическите потребности на 

децата и учениците със специални образователни потребности от 

РЕПЛРДУСОП, професионално консултиране и насочване към 

подходящия вид обучение. 

5. Насочване на децата със СОП от РЕПЛРДУСОП за интегрирано обучение 

в учебни заведения, в които е изградена добра подкрепяща среда. 

6. Висока квалификация и добра методическа подготовка на педагогическия 

персонал (специални педагози, психолози, логопеди) в ресурсния център. 

7. Качествена консултативна дейност с родителите и включването им в група 

за родителско консултиране. 

8. Представяне на добри практики и стимулиране на активното 

взаимодействие с учителите от общообразователните училища целодневни 

детски градини. 

9. Добра обезпеченост на ресурсните кабинети с адаптирани дидактически 

средства и материали за работа с деца със СОП. 

10.  Проучване и анкетиране на общообразователните учители по отношение 

на това какво те биха искали да знаят децата със СОП. 
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11.  Включване на все повече деца и ученици със СОП в извънкласни, 

извънучилищни дейности и мероприятията, организирани от ресурсния 

център и съвместни дейности с НПО. 

Слаби страни: 

1. Липса на Регистър на родените деца с увреждания в РЦЗ, което затруднява 

насочването на родителите и подпомагането на децата в ранна възраст. 

2. В част от общообразователните училища не е изградена достъпна 

архитектурна среда. 

3. Отдалечеността на малките населени места от областния град затрудняват 

качеството на ресурсното подпомагане на децата с увреждания, тъй като 

посещенията от специалисти са сведени до минимум. 

4. Обучението на децата със СОП се осъществява разпокъсано в голям брой 

детски градини. 

5. Липса на нормативна уредба, регламентираща обучението на ученици със 

СОП, непокриващи ДОС, по І-ва степен на професионална квалификация в 

професионалните гимназии. 

6. Големият брой на децата и учениците в групите и в класовете на 

общообразователните детски градини и училища, в които се обучават деца 

и ученици със СОП. 

7. Липсата на училищни психолози и логопеди в част от 

общообразователните училища. 

8. Слаба подкрепа и съпричастност от страна на част от родителите, 

незаинтересованост относно измененията в нормативните документи и 

изготвянето на медицинските документи в срок. 

 

През учебните 2017/2021 години се осъществяват  редица дейности в 

групата и в класната стая с цел приемането и приобщаването на децата и 

учениците с уреден слух: 

 съобразяване на акцентите на образователно-корекционната дейност 

според индивидуалните особености и потребности на всеки ученик; 

 стимулиране на ученика с увреден слух да работи активно с цел да подобри 

максимално речта си; 

 съдействие за формирането на личността и изграждането на нови ролеви 

отношения, участие в сюжетно –ролеви игри в групата; 

 развитие на интересите за взаимодействие и труд, чрез участието в 

практически занимания на групата по различни теми в детската градина; 

децата се учат да се съобразяват, да намерят и заемат своето място в 

колектива и в социалната среда; 

 включване на детето/ученика в извънкласни и извънучилищни изяви; 

училищните и извънучилищните форми за развитие имат своите значими 

функции да подпомогнат порастващото дете да открие и развие своята 

индивидуалност; 

 информираност на децата от класа как да указват помощ на дете с 

увреждания при нужда и как да общуват с него; 
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 висока информираност на учителя как да оказва помощ на детето при 

нужда и как да общува с него; 

 консултации по изучаваните учебни предмети по установен график, 

съобразен с възможностите на детето. 

„Проверката на знанията и уменията….., разкриването и стимулирането на 

образователния потенциал на всяко дете и съобразяването с индивидуалните 

постижения е от съществено значение за подобряването на качеството н 

ефективността на учебно-възпитателния процес“ [1]. 

Отчетените резултатите през годините по отношение на овладяването на 

академичните знания са добри. Това показва, че при наличие на добра 

организация на учебния процес, пълноценно взаимодействие между ресурсен 

учител, общообразователен учител и рехабилитатор на слуха и говора, 

достатъчно ясна нормативна уредба, решенията на проблемите се намират все 

по-бързо, а добрите практики ще стават все повече. Това е така, защото: 

„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“ [7]. 

Категорично можем да отчетем, че през учебните 2017/2021 година са 

осигурени  необходимите условия за развитие на уменията и интересите на 

децата и учениците с увреден слух в област Шумен.  
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СОЦИАЛНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКИЯТ КЛИМАТ И 

ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

 

Даниела Д. Димитрова  

 

 

THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE AND THE EFFECTIVE 

MANAGEMENT OF THE CHILDREN'S INSTITUTION 

 

Daniela D. Dimirtova 

 

 
Abstract: The socio-psychological climate in the kindergarten is a mechanism for 

effective realization of the educational goals. Socio-psychological theory devotes an important 

place to the interaction between people in the various groups or teams in which they 

participate. The philosophy of personnel management reveals its main characteristics in the 

harmonization of the relationship between the employee and the employer. 

Keywords: team work, management of a kindergarten. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Управлението на персонала в новата среда е процесът на въздействие 

върху организацията върху нейните служители, използвайки специални методи, 

насочени към постигане на определени цели на организацията. Социално-

психологическия климат в детското заведение е механизъм за ефективна 

реализация на възпитателно-образователните цели. Климатът се формира от 

фактори, свързани с отношението към хората. Той се появява в резултат на 

съвместната работа на хората, става видим при анализа на колективната дейност, 

методите и действията на отделните участници. За да се анализира климатът, е 

необходимо да се определят поведенческите характеристики, нравите, 

спецификата на общуването и някои субективни форми на демонстриране на 

влиянието на климата върху групата. 

Разработването и внедряването на философията на управлението на 

персонала в дейността на детското заведение е сложен и систематичен процес, 

прилагането на което изисква от мениджъра да има всеобхватни познания в 

области като социология, психология, икономика, юриспруденция, етика, логика 

и, разбира се, управление. 

Философията на управлението на персонала разкрива основните му 

характеристики в хармонизирането на отношенията между служителя и 

работодателя. Осигурявайки възможност за максимално задоволяване на 

нуждите на всеки отделен служител, организацията прави своя път към успех и 

ефективно развитие. 

Социално-психологическият  климат на трудовия колектив е  социално 

обусловена, относително стабилна система на отношения на   членовете на екипа 
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като цяло. Социално - психологически климат винаги се построява на база 

междуличностни отношения, затова е показател на тяхното състояние. 

Междуличностните отношения са система от нагласи, ориентации и 

очаквания на членовете на групата един спрямо един друг. Междуличностните 

отношения  се определят от съдържанието и организирането на съвместни 

дейности, както и на ценностите, на които се основава общуването на хората. 

Съвместните дейности на всяка организация са свързани с конкретна задача и  

наличие на единна цел в участниците. 

Основните показатели на социално- психологическия климат на трудовия 

колектив са стремежът към запазване  целостта на групата, съвместимост,  

хармония, единство, общителност, откритост,  отговорност. Нека накратко да 

проучим естеството на тези показатели. 

Сплотеност  – един от обединяващите  единични процеси.  Характеризира 

степента на ангажираност на членовете на групата. Определя се от две основни 

променливи – ниво на взаимна симпатия в междуличностните отношения и 

степен на привлекателност на групата за нейните членове. 

Отговорност – контрол върху дейността по отношение на прилагането на 

правилата и нормите на организацията. В подразделенията с положителен  

социално – психологически климат сътрудниците се стремят към приемане на 

отговорност за успехите или неуспехите на съвместната дейност. 

Контактност и откритост – определят степента на развитие на личните 

взаимоотношения на сътрудниците, нивото на психологическата близост между 

тях. 

Теорията на Морено доказва, че по успешно се работи, когато дейността е 

организирана в сътрудничество с желани партньори, към които се изпитва 

симпатия. Разграничават се две структури в групата – макро и микроструктура. 

Микроструктурата отразява психичните взаимоотношения с нея. 

Социално-психологическата теория отделя важно място на 

взаимодействието между хората в различните групи или екипи, в които те 

участват. Групите са общности от хора, обединени за обща дейност, общи цели и 

задачи, които активно си взаимодействат. Съвместно изпълнявайки задачи, 

решавайки проблеми, хората изработват специфични, присъщи само за тази 

група способи за регулиране на познавателните и емоционални процеси, 

стратегии на поведение, общ за групата стил на дейност.  В такива колективи 

между хората става обмен на опит,  приемат общ стил на поведение,  разширява 

се набора от индивидуални способности,  желанието и способността да 

координират действията си с целите, задачите и действията на други хора. На 

определен етап на взаимодействие,  сътрудниците в колектива могат да 

постигнат оптимална съвместимост и хармония. 

 В мениджмънта на новата образователна политика акцентът на работа все 

по-често се поставя върху необходимостта от работа в екип като фактор за 

организационно съвършенство. Той е естествено допълнение към 

индивидуалната инициатива и реализация тъй като включва по-голяма 

съпричастност към общите постижения в образователно-възпитателната работа 

на педагогическия екип. Екипите са по-гъвкави в сравнение с организационните 
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групи, по-производителни и адекватни на промените в образователната система 

днес. Изградените педагогически екипи реализират възпитателни функции, 

преследват организационни цели и извършват качествена педагогическа дейност. 

В резултат на функционирането си те са подчинени на организационни принципи 

и постигат високи образователно-възпитателни цели. Философията им произтича 

от фокуса върху колективния работен продукт, индивидуалното израстване и 

съвършените резултати. Съществуващият в дадена организация климат намира 

основно изява в способите за общуване между членовете й, наличието на 

типични средства за общуване, форми на обръщение, определени системи от 

комуникативни връзки са съществен индикатор, чрез който може да се определи 

социално-психологическия климат. 

Докато климатът е сравнително устойчива характеристика, социално-

психологическата атмосфера разкрива моментното състояние на 

междуличностните отношения. Педагогическите екипи притежават значителен 

брой особености, които ги отличават от другите съществуващи екипи и групи. 

Особеностите произтичат от специфичната дейност, която членовете му 

изпълняват. Развитието на екипните взаимоотношения и тяхното управление е 

важен фактор, който влияе върху ефективното изпълнение на важната задача 

пред обществото – подготовка но бъдещите граждани на държавата. 

Основни фактори, които влияят съществено върху развитието на 

педагогическия екип са социалния статус на учителя, системата от 

съществуващите нормативни документи, които регулират правата и 

задълженията на учителите, стилът на ръководство, който използва 

ръководителят, степента на професионална подготовка на отделните членове, 

добри комуникации, добри взаимоотношения, взаимно доверие, позитивна 

творческа и спокойна атмосфера и др. Всичко това предопределя значимостта на 

комуникатижката култура на учителя. С. Добрева, определяйки комуникативната 

компетентност като „съвкупност от комуникативни умения за адекватно 

комуникативно поведение в различни комуникативни ситуации“, като „умение за 

участие в различни комуникативни дейности (говорене, слушане, писане, 

четене)“, като „възможности за целесъобразен избор ... на дискурсни техники, 

речеви стратегии, езикови средства, комуникативно-речеви модели“,  извежда 

категоричната обвързаност между комуникативните компетентности на 

„участниците в педагогическия дискурс – учителя и ученика“ и ролята на тази 

предопределеност за резултатността на педагогическата комуникация [Добрева 

2017: 408].  

Като резултат от равнището на развитие на педагогическия екип и 

междуличностните отношения се определя и социално-психологическия климат. 

Въпреки че се характеризира с постоянна вътрешна динамика, той е сравнително 

устойчиво явление, което дава отражение върху индивидуалното настроение на 

всеки член от екипа и ефективността на дейността му. 

Успехът в дейността на образователната институция в определена степен 

зависи от психическата настройка, емоционалния тонус, конструктивните 

конфликти и ефективното общуване. Във високо ефективните екипи участват 

хора оптимисти, с позитивно мислене и с нагласи за успех. 
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Взаимоотношенията между различните структури в определена 

организация са сложни процеси. От голяма значение за добрия климат в 

структурите са позитивните отношения между ръководителя и лидера на екипа. 

Акцента тук основно пада на ръководителя. Той трябва да има организаторски 

способности, компетентност, решителност, която произтича от осъзнаване на 

целта и увереността от нейното постигане. Управляващият трябва да притежава 

въображение, което да му даде ясна представа как би изглеждал крайният 

резултат от действията му. Привлекателността и личното обаяние на 

ръководителя имат определящо значение върху психическия тонус на работещия 

персонал. Той трябва да притежава още редица качества и характерни черти и 

особености за да бъде ефективно управлението на детското заведение. 

Според Уорън Бенис например съвременният управляващ трябва: 

1. Да умее да внушава смисълът на очаквания резултат, целта или 

посоката, която е привлекателна за последователите; 

2. Да притежава способността да се създават и в същото време да внушава 

в подчинените си ясни и разбираеми цели; 

3. Да притежава способността да се проявява като надежден и стабилен, 

така че хората да чувстват, че могат да разчитат на него; 

4. Да използва познанието, което има в себе си в зависимост и в границите 

на силните и слабите си страни. 

Според други изследователи ефективният ръководител не зависи само от 

това какви качества притежава, но и от това какво прави и как се адаптира към 

променящите се условия, в процеса на работата, която извършва. Съвременната 

практика на мениджмънта е свързана с непрекъсната смяна на ситуациите, в 

които се налага да се действа с различни управленски подходи и методи. Затова е 

удачно прилагането на ситуационния стил, който се характеризира с гъвкаво и 

избирателно поведение на ръководителя. Управленският му опит и обучение 

разширяват уменията да се адаптира към различните ситуации и да прилага по-

голям набор от стилове. Откритостта и готовността за адаптиране са може би 

най-важната предпоставка за успех във всяко начинание. 

Стилът на управление влияе върху социално – психологическият статус на 

екипите и ефективното управление на детската градина. В тази връзка : 

1. Ръководителят гледа на подчинените си като на сътрудници и 

партньори; 

2. Ръководителят има гъвкаво и изобретателно поведение съобразено с 

особеностите на конкретната ситуация, задачите стоящи пред него и 

особеностите на детското заведение което управлява; 

3. Авторитетът на ръководителя се изгражда на основата на личността му, 

която включва: биографични характеристики, способности, лични качества, 

образование, професионална квалификация, педагогически и управленски опит и 

др.; 

4. Управлението на педагогическите екипи и осигуряването на добър 

социално- психологически климат изисква: позитивна атмосфера в екипа, 

установени норми и правила, традиции, начин на общуване и взаимодействие 

между членовете, добронамереност, толерантност, откритост, сигурност. 
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Основната роля на мениджмънта е  свързана с екипите, които го създават и 

поддържат. При ефективни екипи ценностната система е богата, устойчива, 

подчертано позитивна и конструктивна. В нея се открояват такива ценности като: 

положително отношение към труда, честност, отговорност и лоялност към 

колегите, професионално усъвършенстване и висок професионализъм. Екипната 

дейност в управлението създава нагласи, етикети и норми, които мотивират 

педагозите за усъвършенстване на учебно-възпитателната работа, с която са 

свързани техните професионални потребности. От друга страна се оптимизира 

цялостната дейност на образователната институция и преди всичко 

междуличностните отношения в него.   

Благоприятният социално-психологически климат и ефективното 

управление в организацията се наблюдава с адекватна степен на насищане на 

комуникацията. Важни аспекти са взаимната технологична работа, 

организационното взаимодействие, съвместната дейност и 

сътрудничеството. Социално-психологическият климат в детското заведение е 

състоянието на всички членове на тази общност. Климатът е комбинация от 

интелектуални характеристики и специфичен емоционален статус. Формира се от 

нагласи и зависи от взаимоотношенията, определени от чувства, вярвания на 

участниците, тяхното настроение. Всички тези аспекти оказват голямо влияние 

върху резултатите на организацията като цяло. 
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СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА ПРИ ДЕЦАТА ОТ ДОМОВЕТЕ 

 

Даяна Ц. Бошнакова 

 

 

SOCIAL INEQUALITIES IN CHILDREN FROM SOCIAL HOMES  

 

Dayana Tz. Boshnakova 

 

 
Abstract: In recent years, the term stratification has been increasingly used. This is, in 

fact, "the vertical structuring and arrangement of the various strata of society formed by 

various social inequalities". Inequality issues are one of the oldest issues facing sociologists. 

Concepts of inequality extend back in time to Plato's theory. For children from social homes, 

inequalities are in terms of their abilities. Income inequality - opportunities that an individual 

receives at birth. This in turn affects the choices they make in their lives on various issues and 

luck. Social inequality can be defined as a form of social differentiation in which individuals, 

social groups, strata, categories and / or classes are at different levels of the vertical social 

hierarchy and have unequal life chances and opportunities to meet their needs. In children, 

such relationships of closeness arise in the homes and within the institution they form certain, 

micro-social networks with a very low social resource. After leaving home, these social 

networks are not always preserved and in fact the very act of leaving home is often associated 

with the process of destroying the already acquired social capital of children - they gradually 

lose connections and contacts with the institution (home and individual staff). and between each 

other. A process of dropping the relationship of closeness and exchange begins. 

Keywords: term stratification, children from social homes, social inequalities 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

 

През последните години все по-често се използва понятието 

стратификация. Това всъщност е „вертикално структуриране и подреждане на 

различните слоеве в обществото, образувани поради различни обществени 

неравенства“ [10]. Проблемите, свързани с неравенствата са един от най-старите 

въпроси, занимаващи социолозите. Концепциите за неравенството се простират 

назад във времето чак до теорията на Платон за републиката и са развива в 

последствие в социалните теории на Карл Маркс [6], Макс Вебер [1,2,3], Георг 

Зимел [4]), и много други изследователи. 

Когато говорим за стратификационни модели, всъщност говорим за 

обществено произведени неравенства между хората. „В Европейския стълб на 

социалните права, представен от Европейската комисия през април 2017 г., се 

обръща по-специално внимание на неравенството по отношение на доходите. 

Третият принцип на стълба определя правото на равни възможности за всички. 

От 14 водещи показателя в съпровождащия стълба набор от социални показатели 

един е пряко свързан с неравенството по отношение на доходите, а няколко 

други се отнасят до области на политиката, свързани тясно с борбата срещу 
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нарастващото неравенство по отношение на доходите и с предоставянето в по-

голяма степен на равни шансове“ [5] 

Значимостта на проблемите, свързани с неравенството може да се види в 

изследването на Уилкинсън и Пикет. Според тях неравенството в доходите 

предопределя практически всички проблеми в обществото. Тази диспропорция 

вреди не само на хората с малки доходи. От последствията на социалните 

неравенства страдат всички еднакво – насилията, престъпността, ниското 

образование, бедността, лошото здравословно състояние на населението и др. 

вървят заедно с големи неравенства [12]8.   

Обществено произведените неравенства се свързват с богатството, с 

властта и престижа. Природно обусловените неравенства могат да бъдат 

свързани с пол, възраст, раса и въпреки че някои не са генетични имат социално 

значение като признак. Различията между хората са обусловени от техните 

физиологически и психични особености и се наричат естествени. „... Природата 

– казва Ридли – не е поверила интелектуалните способности на един или повече 

гени; тя ни е предоставила родители, способност да се обучаваме, език, култура и 

образование, с които да можем да се самопрограмираме... В никакъв случай не е 

вярно, че поведението на човека е подвластно на биологията му; по-често 

биологията на човека зависи от неговото поведение” [8: 96; 192]. Има така 

наречените легитимни и нелигитимни неравенства. Легитимните социални 

неравенства отразяват личните способности, качества, избори на отделната 

личност. Нелигитимните неравенства са тези, които се генерират от биологично 

вродени състояния, полово, религиозни, расови различия и т.н. Ролята на 

държавата със своята социална политика да ограничават нелегитимните 

социални неравенства т.е. да дават равни шансове за достъп до образование, 

здравеопазване и т.н. 

Известно е, че в социологията се прави строго разграничение между 

неравенства в шансовете – възможности на децата от домовете, достъп до 

различни системи в обществото, стигматизация и др., и неравенства във 

фактическите статусови равнища [7: 29; 11] – напр. фактически индивидуален 

(при качествени изследвания) или групов, субкатегориален и категориален (при 

количествени изследвания) образователен и професионален статус на тези деца. 

При децата от домовете неравенствата са по отношение на възможностите 

им. Неравенството по отношение на доходите – възможности, които даден 

индивид получава по рождение. Това от своя страна оказва влияние върху 

                                                           
8М. Ридли пише: „Беше установено, че британските държавни служители също страдат 
от сърдечни заболявания в зависимост от положението си в йерархичната стълбица. 
Изводите от едно продължително и обстойно изследване на 17 000 британски 
държавни служители са почти невероятни. От положението, което човек заема в 
йерархията, може по-точно да се предскаже вероятността той да получи инфаркт, 
отколкото ако се има предвид това, че е затлъстял, пуши или е с високо кръвно 
налягане (...) Същият резултат беше получен и при изследване, включващо един 
милион служители на телефонната компания Бел през 60-те години на ХХ век [8: 189-
190]. 
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избора, който те правят през живота си по различни въпроси, и късмет. 

Социалното неравенство (social inequality) може да се дефинира като форма на 

социална диференциация, при която отделните индивиди, социални групи, 

слоеве, категории и/или класи се намират на различни нива на вертикалната 

социална йерархия и притежават неравни жизнени шансове и възможности за 

задоволяване на своите потребности.  

Съществуват множество теории и методи за изследване на неравенствата и 

социалното разслоение в обществото9. Тук ще приемем един, в известна степен, 

по-нестандартен подход – анализ на дефицитите и неравенствата при децата от 

домовете чрез изследване на социалния им капитал. Причините за това са 

следните: 

 Обикновено членовете на всяка социална група, категория или 

общество имат различен, неравен достъп до всички видове капитал, в т.ч. и 

социален. Децата в домовете – независимо дали са пред напускане на дома, дали 

са в преходен етап между институционализация и напускане на институцията, 

или вече са я напуснали, са подложени (в една или друга степен) на географска и 

социална изолация, което силно стеснява възможностите [9] за достъп до 

социалния ресурс в обществото.  

 Самият социален ресурс е твърде различен. Знае се, че ценността на 

някакъв източник на социален капитал в много голяма степен зависи от 

социално-икономическите позиции на този източник в обществото. Например 

още със самия факт на институционализиране на детето, то потенциално губи 

ресурсът на семейството и на социалните мрежи, в които то участва. Това силно 

стеснява възможностите за социализация на детето в сравнение с неговите 

връстници, израстващи в семейна среда. Самата институция – дом за деца – няма 

или поне не се възприема от мнозинството членове на обществото като значим 

социално-икономически източник на социален капитал, а по-скоро като 

лишаваща от него децата, настанени в нея, т.е. институцията се възприема не 

толкова като източник на социален капитал, колкото като инструмент на 

социалния контрол, лишаващ (или поне силно ограничаващ) 

институционализираните от достъп до различните видове капитал в обществото. 

Липсата на социален капитал или наличието на сериозни дефицити в него при 

индивидите – в нашия случай при децата от домовете – влияе върху формирането 

на техния социален статус, а това вече води до засилване на социално-

икономическите неравенства. 

Според Вебер картината е много по-сложна и многофакторна. Според него 

освен икономическите фактори поставя и моралните, етичните и други фактори. 

Социално професионалното неравенство, т.е. статусното неравенство 

представлява цялостна социална структура на обществото като наслагване на 

социални слоеве (страти). С други думи естествените различия съвсем не са 

безобидни, както би могло да изглежда на пръв поглед. Тъкмо обратното те 

могат да се превърнат в основа, в източник на неравни отношения и нагласи на 

                                                           
9 Подробно за тях може да се види в монографията на Н. Тилкиджиев Средна 
класа и социална стратификация. [11]. 
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едни социални групи и актьори към други. Може да се приеме, че неравенството, 

основано на естествените различия, е своеобразна първа форма на неравенство. 

То може да се забележи в една или друга форма дори при животните. В 

човешкото общество, обаче фундаментално е социалното неравенство, което е 

неразривно свързано със социалните различия и социалните диференциации. 

Социални са тези различия, които – казано най-общо – са породени от социални 

фактори: например местожителство (в града или селото), разделение на труда, 

социални роли (баща, програмист, политически деец) и т.н., което води до 

различия в степента на притежаваната собственост, получавания доход, 

властовите позиции, постигнатия социален статус, социален престиж, 

образование и т.н. Така различните равнища на социално развитие се превръщат 

в основа за социалното неравенство – възникване и съществуване на бедни и 

богати, разслоение на обществото, т.е. неговата социална стратификация. 

Всеки социален слой не е просто резултат на икономическият фактор, но е 

пресечен пункт на основни властови и културни неравенства. Класическите 

социални конфликти между бедни и богати, работещи и безработни, млади и 

стари, се превръщат в различия между слоеве е класови групи. Изводът за 

трансформацията от класово към статусно неравенство се отнася за 

съвременните общества намиращи се в постиндустриално развитие. Днес 

доминира една много по омекотена, многофакторна, неконфликтна представа за 

социалното неравенство. Социалната група в тази представа представлява група 

хора индивиди сравними, различаващи се по модно състояние(собственост, 

професия, място в йерархията, място и стила на живот, културни ценности, 

религиозни и прочие). Тези класи са формирани на базата на различни сравними 

и несравними индикатори. В тази представа обикновено се чертаят различни 

стратификационни модели, но те се свеждат до 3 основни части на тази т. нар 

пирамида. В основата са долната класа – бедните, средната класа, а на върха са 

богатите.  

В социологията е ясно, че ако социалното неравенство се концептуализира 

като йерархично измерение, тогава то се третира като разпределителен феномен, 

като тук стремежът е да се определи неравенството по отношение на 

разпространението на социално ценени атрибути, като например образование, 

доходи, информация, здраве и позиции в обществото. Феноменът на 

разпределението може да се разглежда от две различни позиции. При първата 

неравенството се разглежда като „резултат от или генерирано от основните 

дистрибуции на ценени черти между отделните индивиди”. В този смисъл този 

подход се отнася до „обичайни разлики във властта, благата, услугите и 

привилегиите сред  определени съвкупности” от актьори (13)10.  

При децата в домовете възникват такива отношения на близост и в рамките 

на институцията те формират определени, микросоциални мрежи с много нисък 

социален ресурс. След напускането на дома тези социални мрежи не винаги се 

запазват и всъщност самия акт напускане на дома често се свързва с процес на 

разрушаване на вече придобития социален капитал на децата – те постепенно 

                                                           
10 Цитат по: O’Rand 2000: 2690. 



206 

 

губят връзките и контактите както с институцията (дома и отделни 

представители на персонала), така и по между си. Започва процес на отпадане на 

отношенията на близост и обмен. 

За нас тук е важно, че наличието или отсъствието на социален ресурс в 

членовете на дадена група или общност – нещо, което срещаме и при двамата 

изследователи по различен начин – представлява една от важните причини за 

възникването и съществуването на социално неравенство. Всъщност социалния 

капитал е обществено благо и социален ресурс но се създава от свободни и 

рационални индивиди за постигане на собствена изгода. Дефицитите в 

подготовката на децата от домовете за живот извън институцията в естествените 

условия на социалната среда, всъщност силно стесняват както техния социален 

ресурс, така и възможностите им да го (пре) създават, разпространяват, 

разширяват и използват за собствена изгода. Изключително ниското ниво на 

социален – много често и на културен и символен – капитал в децата от домовете 

ги прави уязвими на символно насилие, на негативни (девиантни) влияния на 

средата и сякаш ги „занитва” в най-ниските нива на социалната йерархия.  
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Abstract: Choosing your future profession is one of the challenges that young people 

face after completing their primary and secondary education. Today's modern society offers 

daily development of new occupations, new offers on the labor market, which puts them in a 

dilemma where to focus, what to study, ie what would be their future professional orientation. 

Hence, the education system itself should offer more opportunities for every young person to be 

able to choose their future professional engagement. Therefore, the task of the school, both 

primary and secondary, is to help students gain information about the numerous occupations 

and opportunities offered to them to continue their education, so that they can develop their 

potentials and opportunities. In addition to the teacher, the pedagogue also has an important role 

in that process, because one of his areas of activity in the school is the advisory-consultative 

work with students, teachers and parents. He should offer information about the opportunities 

and needs of individual occupations, as well as counselling to be able to choose the most 

appropriate one according to their capabilities, needs and ambitions. 

Keywords: school pedagogue, students, professional orientation, professional 

counselling 

 

 

Introduction 

The pedagogue is one of the professional associates in the educational 

institutions who is considered to be the most widely profiled associate in the 

interdisciplinary team that in the school (educational institution) realizes 

developmental pedagogical activity. He participates in all phases of the educational 

process: starting from planning and programming, realization of the entire educational 

process, monitoring and evaluation of the activities and further improvement of the 

entire educational process. At the same time, he organizes the introduction of 

innovations and monitors their implementation, taking into account the professional 

development of the entire teaching staff  [10]. 

According to Jurić [2] the scope of action of the school pedagogue is 

inexhaustible. His action primarily contributes to quality pedagogical practice in school 

work, development and advancement of the educational process. Because the 

pedagogue is the bearer of numerous activities that aim to help the student in his 

learning and development, the first and most important challenge is the motivation to 
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involve the student in all those activities [8]. Therefore, first of all, a positive school 

climate should be created that would motivate the students, because in such a positive 

environment, relations of cooperation, cooperation and quality communication with all 

participants in the educational process were easily established. 

The pedagogue together with his collaborators influences the building of a 

school climate that encourages, motivates, engages, enables and discovers every 

individual who works and learns in the school, together they create opportunities for 

collecting data on the abilities, interests and needs of their students. By collecting data 

on students, during many years of schooling, the pedagogue has the opportunity to get 

to know well and find the qualities of each of them [8]. Hence it can be said that the 

work of the pedagogue in the field of students' professional orientation is especially 

important because it can professionally and responsibly assist students in the correct 

choice of their future occupation. His role is especially evident in his counseling work, 

through which the individual / student is encouraged to take responsibility, helps them 

to know and understand themselves, their own expectations and affinities, as well as in 

the successful realization of tasks [8]. 

 

Areas of activity of the pedagogue 

The work of the pedagogue, as one of the professional associates in the 

educational institutions and the school, implies a wide field of action, starting from the 

process of planning and preparation of teaching and extracurricular work, monitoring 

and evaluation of teachers' work, vocational and professional development of teaching 

staff, keeping pedagogical records and documentation, through cooperation and work 

with teachers, students and parents, individually or at the level of professional bodies 

and institutions in the school or outside it, to the advisory and pedagogical work. 

Therefore,  incentives  to abandon  traditional  models  of  education  (lifetime  

diploma),  that  is,  to  abandon  the  formal framework  of  education,  and  to  find  

new  educational  models,  all  come  from  the  field  of practical educational work [5]. 

All of them indicate  that  education  should  imply  acquisition  of  permanent  

competencies,  relying  on creativity, innovations, and personality autonomy. 

The pedagogues should encourage the development of the talent of each student, 

to offer support to young people even in the moments when they encounter difficulties, 

crisis and lose self-confidence. He should be an organizer, implementer, initiator, 

evaluator in the educational work with students. In his work he should encourage each 

student to discover, research, encourage their individual activities and opportunities 

and create strategies important for encouraging the creativity and potential of each 

student. 

For quality work and fulfillment of his role, the school pedagogue should have 

personal and professional competencies that help him in continuously offering support 

to students in their professional orientation in those areas that best suit their psycho-

physical abilities, personality traits, as well as social needs. Although the work of the 

pedagogue is not directly stated in the plan of professional orientation of the students in 

primary and secondary school, the experiences show that he should be directly and 

indirectly engaged in the organization and realization of this activity in the school. 
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The school pedagogue in the field of professional orientation has a complex and 

comprehensive role, and therefore it is necessary to cooperate and act in interaction 

with all participants who are in some way involved in this process. For that purpose, it 

is necessary to collect materials for the student in the long run, from as many sources 

of information as possible. A real picture of the student we will get primarily from the 

teacher, from their assessment of the student's achievements. With the help of the 

teacher, the pedagogue works on connecting the teaching material with the area of 

work, occupation and development of the student. 

 

Professional orientation 

Professional orientation is one of the most important activities, applied in the 

workplace. Professional orientation can help individuals make decision regarding their 

business education, their training, and their future occupation. It is also a great way to 

help people by giving them the opportunity to manage their own careers and choices. 

During professional orientation, the employees should be given all the 

information regarding the labor market as well as every educational and career 

opportunity available to them. Through that, they will understand their very own 

personal interests, recognize their skills and competencies as well as characteristics, 

figure out what their aspirations are and what they are qualified for (The Institute of 

Entrepreneurship Development) [6]. 

In a school context, the goal of professional orientation is the ability to achieve 

the highest possible degree of alignment between the individual's wishes, abilities and 

community needs for appropriate staff. The purpose of professional orientation in 

school is through an organized approach to enable young people to independently 

choose their future occupation (profession) in which they would have the most chance 

for success [1]. 

The general task of the pedagogue as a professional associate in the school is to 

create a climate of trust in the very idea of professional orientation of young people. 

The purpose of his activity in the school is to help students in making decisions, 

solving problems, as well as developing strategies for solving and overcoming 

problems. 

Since the pedagogue in the school performs various educational activities, this is 

expected from him in this field as well. More broadly, this activity of the pedagogue 

belongs to the sphere of counseling educational work with students. During their 

schooling, they can find out and collect more information that could be the basis for 

their professional orientation: their desires, interests, opportunities, real abilities, areas 

in which he achieves success and so on. 

Of course, during schooling, their desires, needs, interests can change and 

expand, to develop certain abilities, and the school can be an environment through 

which students can affirm themselves and prove themselves in a certain area. 

Experience shows that choosing an occupation is easiest for those students who have 

developed a wide range of interests and who have been able to compete and compare 

with others. 

Given the conditions in which we live today, there is a constant need for the 

individual to choose a new occupation, job, and even a new career many times during 
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his life, it is important to provide support and opportunity in the professional 

orientation of students. Here comes the possibility of the pedagogue as an expert who 

will be able to take into account the opportunities, abilities and desires of the individual 

in order to help him skillfully choose his future occupation. The importance of the 

professional orientation process is seen through the assessment of the needs of the 

labor market and potential beneficiaries through the needs and opportunities of 

educational institutions [12]. These include the self-realization of the individual, the 

development of his autonomy and his competencies, the realization of his own 

possibilities, the making of the most appropriate decisions in the choice of occupation 

and future employment [12]. 

The realization and development of the professional orientation are influenced 

by the numerous socio-political changes that occur, the current economic situation in 

the country, the high level of unemployment, as well as the limited employment 

opportunities. Due to all this, this process can not be limited only to the interaction of 

personal and social factors, nor to compromise between them, but is directly influenced 

by the needs and conditions of society [1]. The totality of the socio-economic 

conditions and relations in a certain society greatly influences the possibilities of 

choosing a job, training, employment as well as the advancement of the individual in 

that society. 

 

Models and procedures of professional orientation of students 

Creating a quality program for professional orientation of each student primarily 

requires cooperation between the pedagogue and all participants (students, teachers, 

class teacher, psychologist, principal) who understand the importance of the decision in 

front of the student. In that direction it is necessary to continuously offer the student 

opportunities through various activities (internet, brochures, lectures, PPT 

presentations, individual and group counseling work with the school pedagogue) to 

identify their own opportunities, competencies and interests so that they can safely and 

the pleasure of choosing the occupation they would like to pursue, which will 

inevitably determine his personal and professional development. 

Support and assistance in making a decision about their further education, ie in 

choosing their future occupation, it is necessary to offer to the parents, so that they can 

timely understand their parental role and influence on their own child in order to 

reduce the high expectations they have about it, as well as to respect the children's 

individual opportunities and needs (abilities, skills, interests and motivation of 

students) with the opportunities for education and the needs of the labor market [12]. 

Help and support for students in terms of their professional orientation can be 

given through the leisure activities offered at the school. Freedom and voluntariness in 

relation to the choice of activity, as well as the challenge of practical work and the 

demonstration of skills and abilities can give a signal for which the student has 

affinities as well as for his determinations. 

The school pedagogue in the field of professional orientation should perform the 

following activities: to coordinate and organize the service for professional information 

and orientation, to participate in the preparation of a program for professional 

orientation, to survey the students regarding their professional interests, to cooperate 



212 

 

with professional orientation institutions, to monitor the movement / progress of 

students after the entrance exams in high school or colleges (compares with the results 

of the survey, the wishes of students, parents, etc.) 

Professional information, as one of the segments of professional orientation, 

aims to offer the student timely and complete information and relevant data that are 

necessary for making decisions when choosing their future occupation and field of 

work. Professional information is a continuous acquaintance of the student who is in 

the process of professional guidance, with the existing professions and jobs [12]. 

Today's modern society, technological development and the changes that follow it 

constantly impose a large number of different professions and jobs. The labor market is 

constantly changing and there is a constant need for new and innovative professions, 

and at the same time some of the occupations are dying out. Therefore, it is necessary 

for the individual to be up to date with the needs and opportunities offered by the labor 

market, the characteristics of certain professions and working conditions, the needs of 

society and according to his opportunities and interests to choose his future occupation. 

At the same time, through professional information, except students, also and 

parents get acquainted with the different schools, their programs, employment 

opportunities, professions in the local and the wider environment. Such information 

can be realized by sharing / including professional information in most subjects. The 

value of professional information and orientation should be complete, ie the student 

should be offered all the details about the characteristics of the work (psychological, 

social, pedagogical and economic side), so that the student could better understand the 

world of work and learning and accordingly to plan his professional development [12]. 

The process of connecting teaching with professional information can be done in 

different ways, through additional work, where we work with students, individually or 

in groups, as well as through extracurricular and extraschool activities [1]. The 

pedagogue can help them in that process by emphasizing the characteristics and 

importance of certain professions. For younger students this can be done by playing 

games in which they play professional roles. In that way, students will be able to 

follow, analyze, discuss and make conclusions about certain professions. 

On the other hand, the role of the pedagogue is important, where based on the 

information he has about the student, his successes, opportunities, abilities for certain 

professions, through professional guidance to find an appropriate way to direct the 

student towards a profession in which he / she will realize himself / herself best [9]. 

Information about the interests and affinities of the students, the pedagogue in 

cooperation with the teachers can also collect from questionnaires, specially 

constructed for the students from the final grades in primary and secondary school. In 

addition, can be organized working visits to work organizations so that students can get 

acquainted with the existing jobs and the specifics of certain occupations. 

The school pedagogue should also cooperate with the teachers in the preparation 

of the annual plan of activities for professional information and orientation of the 

students, in the selection of the contents that should be realized during the school year 

(either within the regular classes, through the leisure student activities), the way of 

their realization, either by holding lectures by the teachers, the school pedagogue or 

some other professional person outside the school, through organized discussions, by 
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giving appropriate material intended for professional orientation of the students (books, 

brochures, advertising materials, videocassettes, CDs, internet, etc.) [9]. 

Most of these activities are realized by the pedagogue in cooperation with the 

teachers, because the professional orientation of the students is especially expressed in 

the final grades in the primary or secondary school. In that period, it is especially 

important to help the students in choosing the high school and the faculty - their future 

profession, and all that to be in accordance with their opportunities, desires, abilities 

and interests. For that purpose, it is good to offer students information about high 

schools and colleges / universities, their curricula, employment opportunities, and 

prospects for further education. 

In addition to this are the results of a survey conducted among first-year students 

studying pedagogy, history and psychology [8] which show that the professional 

orientation in the last year of high school was most often conducted in groups, in 

classes with the class teacher, as extracurricular activities, as well as through the 

distribution of brochures or manuals, and through organized visits of guest lecturers 

from individual institutions or faculties. Many students reported that during the 

procedure for professional orientation they learned some opportunities for further study 

or employment opportunities that they had not previously considered. 

The results of a comprehensive study conducted in 2004 by the OECD and the 

European Commission on national policies in the field of professional counseling in a 

total of over 30 countries show that initiatives and activities can be found in all 

European countries to improve offers and measures of vocational guidance in schools. 

In general, 4 curricular models of career guidance can be identified, with models 

applied in parallel and linked to varying degrees [7] : 

1) Conducting vocational guidance or preparation for work within the 

curriculum (eg Finland, Greece, Austria, Romania, Spain, the Czech Republic and 

Cyprus). 

2) Professional orientation implemented in a broader combination of subjects, 

most often sociology, personality education and social education, etc. (e.g. Lithuania, 

Malta, Poland and Hungary). 

3) Assigning elements of professional orientation to several or all curriculum 

subjects (Denmark and Greece). 

4) Professional guidance through special offers such as seminars and workshops 

involving students of the same age or thematically conceived (France, Malta and 

Poland). 

Emphasis on vocational guidance in secondary school depends not only on the 

labor market situation but also on the level of participation in higher and higher 

education, which in European countries ranges from at least 30% (Austria, Czech 

Republic) to over 70% (Finland), while the OECD average and almost 50%. Here, 

study guidance is an important element of professional guidance, which is also 

increasingly implemented internationally due to the development of European higher 

education [7]. 

This points to the importance of professional orientation and the need to take 

seriously its importance in order to offer young people a thorough education and 

competencies through which they will be able to independently and critically, based on 
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their abilities and competencies, successfully make their educational and professional 

choices. 

 

Conclusion 

Professional orientation means to offer help to the individual according to his 

desires, affinities and opportunities and the needs of the labor market to choose the 

most appropriate occupation. In recent years, the processes of industrialization and 

globalization, the development of technology have contributed to the disappearance of 

many professions, but also the emergence of new, until now unknown professions and 

areas of learning. All this contributes to the students, especially in the final grades of 

primary and secondary school, making it difficult for them to make correct and realistic 

decisions about their future vocation. 

An important role in the professional orientation of students is the family, by 

offering support, praise, personal example, experiential advice and information about 

the professions that are currently in demand and current in the labor market. But the 

family does not always have enough knowledge to offer them quality help and fulfill 

this role. Therefore, that role must be taken over by the school, ie the professional 

associates and teachers. In that process, the role of the pedagogue is irreplaceable, who 

through direct work with students creates conditions for successful professional 

orientation, ie on the one hand introduces the needs, interests and abilities of students, 

and on the other hand through teachers and teaching indirectly helps students to think 

about what they can achieve, which also affects the success of professional orientation 

in school [8]. 

 The professional orientation of young people should not be understood as 

preparing young people for a special occupation, but to gain thorough knowledge, 

strengthen their abilities and be ready to cope with new circumstances, for further 

development and learning, and above all to become aware of their potentials, their 

development and application in accordance with professional, social and economic 

requirements and perspectives [7]. With all this in mind, we must take a more serious 

approach to offering help and advice to young people in terms of their professional 

orientation, as well as its greater popularization and connection with the overall 

education system, in order not to have individuals who remain unemployed after 

completing their education, as well as individuals who are "lost in the profession". 

Therefore, professional orientation activities should last for a long period of time 

in order to influence the development of students' potentials in the long run [7] [12] 

and to start with them much earlier, before the student makes a professional decision. 

to continue their further education and career choice. In order to be able to adapt to the 

new trends, needs of the labor market, we need a comprehensive reform of the entire 

system, involvement of more participants in the whole process, improvement of the 

existing practice, as well as creation and development of new strategies for 

professional orientation. 
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Abstract: This experiment is aimed at activating the creativity of students and making 

their application in systematic habit in their future teaching activities with the aim of improving 

the teaching of physical education of children of primary school age. In this regard, the 

objective of this study is to apply modulated motor tasks related to learning content module, 

tourism, at school age, so to activate creative potential and abilities of student intelligence, 

expressed in unconventional thinking to connect the separate training activities in the complex, 

integrative model of business game and realized in terms of interactive learning environments. 

Keywords: interactive, integrative approach, motor and creative activity, complex 

functional effect. 

 

Настъпилите промени в обществено-икономическия живот са свързани с 

нови предизвикателства към подрастващия организъм. Намалената двигателна 

активност като следствие от повсеместното присъствие на новите технологии, 

урбанизационни и обществени промени, увеличаване на учебната заетост и 

други, водят до влошено физическо здраве, изменения във физическото развитие 

и годност на младото поколение. Училищното физическо възпитание и спорт се 

явяват основен резерв за успешно справяне с този наболял проблем. Както се 

посочва в Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и 

спорта в Република България 2009 - 2013 г. приоритетно направление в 

държавната политика е укрепване на здравето и повишаването на физическата 

годност на нацията. 

Физическата годност на учащите се е и основна цел, заложена в 

държавните образователни изисквания по учебния предмет физическо 

възпитание и спорт. 

Именно във връзка с по-горе изложеното от учебната 2004/2005 г. със 

Заповед № РД 09-1038 от 27.07.04 г. се въвежда трети (допълнителен) учебен час 

по физическо възпитание и спорт за учениците от І до ХІІ клас. Той се реализира 

под формата на модули, съгласно решение на Педагогическия съвет на 

училището, съобразно училищната и предоставената му общинска или държавна 
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спортно-материална база, квалификацията на учителите по физическо 

възпитание и традициите на училището и региона. 

Всичко това би останало само в сферата на добрите благопожелания, ако 

не е на лице адекватна теоретико-практическа подготовка както на действащите 

педагогически специалисти, така и на студентите обучаващи се в съответните 

педагогически специалности. Но тук възниква един сериозен, според нас въпрос: 

Възможна ли е високо професионална подготовка на педагогическите кадри в 

условията на организация, които регламентират традиционната образователна 

система? 

Система, която е превърнала урока по физическо възпитание в механичен 

сбор от три части, изградени от еднообразни репродуктивни двигателни 

дейности, които бързо обезличават огромната потребност у децата за 

удовлетворяване на нуждите им от обилна и разнообразна двигателна дейност, 

система, която характеризира формите на общуване и взаимодействие като 

еднопосочен инструктаж и контрол дейността на обучаемите, няма как да 

създаде подходяща образователна среда за подготовка на квалифицирани 

педагогически кадри. Необходима е нова, интерактивна образователна среда, 

чиито методи са основани едновременно на получаване на знания, формиране на 

умения и изграждане на нагласи. Интерактивните методи поставят участниците в 

ситуация на активно общуване по между си. Дават възможност за личностно 

решение на основата на съпреживяното, взаимодействието, диалогът, анализът и 

вземането на решения по определен проблем. Те поставят педагозите и 

учениците в ситуация на постоянно обсъждане и изразяване на собствено 

мнение. Именно това мотивира целта на нашето изследване: 

Цел: 

Целта на настоящото изследване е да приложим модулирани двигателни 

задачи, свързани с учебното съдържание от модул туризъм, за начална училищна 

възраст, така че да активираме творческия потенциал и възможностите на 

студентския интелект, изразен в нестандартно мислене, за свързване на отделни 

обучителни дейности в комплексен, интегративен модел на делова игра и 

реализиран в условията на интерактивна образователна среда. 

Задачи: 

1. Изграждане на интегративен, модулиран двигателен модел и реализацията 

му в условия на интерактивно обучение (групово-съревнователна 

организация на работа). 

2. Изследване функционалната ефективност на експерименталния модел. 

Обект на изследване 

Проявленията на творческите възможности на студентите от специалност 

ПНУП и НУПЧЕ, при създаване на интегративни двигателно-творчески модели, 

в интерактивна среда. 

Предмет на изследване 

Степента на функционално въздействие на предложения модел.  

Методика на изследването 

За решаване на задачите и постигане целта на изследването използвахме 

комплексна методика, която включва: метод на теоретичен анализ и синтез; 
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педагогическо наблюдение; метод на двигателно тестиране – измерване 

стойностите на общата и моторна плътност на модела.  

Деловата игра представлява изготвянето на групов проект, който включва 

логически свързани елементи и образува цялостен завършен модел, продукт от 

приложението на вече усвоени знания и умения. Този цялостен модел се 

реализира в измислена въображаема игрова ситуация. 

Във връзка с изложеното изградихме двигателен интерактивен модел на 

делова игра свързана с характерните особености при обучението в модул 

Туризъм, като използвахме две основни направления: 

1. Задачи, формулирани и поставени от водещия – учителя. 

2. Самостоятелна формулировка и изграждане на двигателна задача от 

студентите – учениците. 

За целта използваме комбинации от вече изучени двигателни дейности, 

музикални и художествено-творчески умения, туристически знания както и 

специфични, групово-съревнователни методи, които обединихме в определена 

логическа последователност, така че да отговарят на следните условия: 

1. Изготвяне на интригуващ игрови, сюжет – сценарий, с методически точна 

постройка, но така, че последователността на двигателните дейности да 

отговаря на следното основно условие: краят на всяка двигателна задача, 

да бъде естествено, изходно положение за начало на следващата 

двигателна задача [1].  

2. Постепенно функционално сработване на организма за реализация на 

предстоящите двигателни задачи – модулирана игра „Пътешествие”. 

3. Използване на групово съревнователна организация на обучението като 

подход за обсъждане и вземане на творчески решения в хода на цялостния 

игрови модел. 

4. Вариативно приложение на усвоени знания и умения – игра „Прекоси 

реката”. 

5. Съчетаване на двигателно мислене с художествено-творческо мислене –

игра „Млади творци”. 

6. Използване на специфични художествено-творчески методи – лендарт, 

пърформанс, построяване на художествена конструкция. 

Етапи на изготвяне на модела: 

1. Предварителна подготовка: 

- Запознаване с изискванията за изготвяне на делова игра, избиране на 

подходящи съставни елементи – предварително изучени двигателни дейности. 

- Запознаване със специфични художествено-творчески методи ( МОИИ И 

МДБТ) 

- Приложение на методите в условията на обучение по изобразително 

изкуство. Запознаване с тяхната специфика и технология на приложение като се 

използва метода на груповата дискусия. 

- Осигуряване на необходимите уреди и пособия за реализация на 

поставената цел.  

- Уточняване на двигателните качества и съответните методи за тяхното 

развитие чрез предложения модел. 
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2. Изготвяне на модела: 

Съдържание на двигателния модел (фиг.1): 

 
Фигура 1. Комплексен двигателен модел 

 

Първи елемент на модела:  

Студентите от специалност ПНУП и НУПЧЕ са разделени на три групи. 

Всяка една от групите разполага с по една гимнастическа пейка (автобус). За 

време 30 сек. всяка група трябва да обсъди на фона на подходящи мелодии които 

съпровождат обсъждането какви ходови, бегови и подскочни движения, в 

съчетание с общо-развиващи упражнения могат да измислят и реализират в 

групова комбинация, движейки се около поставените пейки. Групите са длъжни 

да съблюдават за сигналите на светофарите по време на пътуването: 

- При червено – спри на място, седни. 

- При жълто – ниско-интензивни движения – ходови, общо-развиващи 

упражнения, изпълнени в движение – групова координация.  

- При зелено – движения с висока интензивност – бегови, подскочни 

упражнения – групова координация. 

Втори елемент на модела: 

Използваме интервал почивка и създаваме въображаема игрова обстановка, 

според която автобусите са достигнали до река, която трябва да бъде прекосена. 

Реката е дълбока и може да бъде прекосена само през очертаните за целта 

бродове. Всяка група получава плик с указания за прекосяване на реката и 
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задачата която трябва да бъде реализирана след това. Време за обсъждане и 

обмисляне 30 сек.  

Съдържание на първи плик: Премини реката през очертания брод така че 

през него да преминава само по един участник с раница. Носещите раницата при 

всяко следващо преминаване трябва да бъдат различни. На отсрещния бряг ще 

намерите разнообразни материали, от които ще изградите художествена 

композиция като използвате метода построяване на художествена конструкция 

/превръщане на употребявани предмети в нови обекти с естетическа стойност, 

чрез употреба на подръчни средства/. При едно преминаване на реката имате 

право да вземете само по три предмета едновременно. Играта приключва след 

изчерпването на всички предмети. В този момент, на „поляната”, трябва да 

имате, вече изградена художествена композиция. Внимавайте какви материали 

ще подберете. Времетраене 15-18 мин. 

Критерии за оценка: 

1. Бързина – времето за вземане и изпълнение на верни двигателни решения. 

2. Точност – технически правилно и методически вярно, последователно 

решение на конкретна двигателна задача. 

3. Оригиналност – оригинални решения, като следствие от познавателна 

потребност, колективни решения, обединени и изпълнени в обща 

координация. 

4. Брой варианти – творческо решение на задачите, създаване и реализация на 

повече от един двигателен вариант. 

В съдържанието на втори и трети плик се включват същите условия по 

реализацията на двигателната част от модела, но използваните художествено-

творчески методи за втора и трета група са съответно лендарт /теренно изкуство 

и инвайърмънт – художествени действия в околната среда/ и пърформанс 

/спектакъл, представление на театрално, музикално или друго действие, 

програма/. 

Така студентите, въз основа на своите досегашни знания и двигателен 

опит, сами трябва да търсят отговора на проблемна образователна задача, 

изразен в готов двигателен продукт, плод на възникналите противоречия между 

вече усвоените знания и умения и творческото им приложение в нестандартни, 

интерактивни условия на обучение по физическо възпитание.[1]  

Анализ на получените резултати 

При реализацията на първия елемент от модела, студентите и от трите 

групи, успяха да демонстрират различни, разнообразни движения с променлива 

интензивност, като умело съчетание на фронтален и групов метод на 

организация на двигателната дейност. Фронтален метод – всички изпълняват 

двигателна дейност по едно и също време с променлива интензивност. Групов 

метод – трите групи работят едновременно, но движенията са различни по вид, 

честота и разнообразие, изпълнени в оригинални групови координации, с 

методически точна последователност. 

В хода на играта една от групите използва популярен речитатив на групово 

едновременно скандиране като в него бяха включени имената на град Бургас, 

университет „Проф. д-р Асен Златаров”, специалностите НУПЧЕ и ПНУП. По 
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този начин студентите от тази група намериха оригинален начин да задават 

темпо при редуване на движенията с висока и ниска интензивност и постигнаха 

синхрон на групова координация. 

В другата група един от студентите влезе в ролята на екскурзовод. При 

сигнал на светофара ‘’червено’’ – интервал почивка, с импровизиран микрофон в 

ръка ‘’екскурзоводът’’ дава информация за районите, през които преминава 

пътуването. 

А третата група съчиниха импровизиран речитатив от известна 

туристическа песен, който изпълниха на фона на предложените мелодии с 

подходящ темп и ритъм. В този случай студентите от посочената група проявиха 

своя метро-ритмичен усет. 

Всички движения свързани с поставените критерийни условия по първия 

елемент от модела са изпълнени в правилна методическа последователност, 

отговаряща на изискванията за построяване на подготвителната част на 

занятието. Елементите са логически свързани, което е сигурна предпоставка за 

висок процент на полезна педагогическа дейност. 

В условия отличаващи се с голяма самостоятелност на двигателните 

действия, протече реализацията на втората част от модела. 

Първа група се ориентира към преодоляване на брода чрез носене по начин 

„столче”. За тази цел участниците се разделиха по тройки, така че при всяко 

преминаване „носеният” да е различен. Със събраните материали построиха 

художествена конструкция, но в съчетание с метода „бодиарт”, конструкцията 

получи изражение на „вековно дърво”. Използвани методи за развитие на 

скоростно-силова издръжливост – променлив, повторен [3]. 

Втора група, построи импровизиран „сал”, като използва за целта част от 

гимнастически скрин. Подбраните от групата материали, след края на играта, с 

помощта на метода „пърформас”, се превърнаха в музикална, гимнастическа 

композиция, изобразяваща разцъфване на цвете. Богатото разнообразие на 

изпълнените в групова координация движения, са сигурна предпоставка за 

паралелно развитие на двигателни качества и двигателно-координационни 

способности, чрез комбиниран метод [3]. 

Не по-малко интересно изображение придоби и художествения проекта на 

трета група, построен от природни материали, използвани в бита предмети, както 

и различни отпадъчни предмети. Избраният обаче прийом за преодоляване на 

брода, позабави групата, което се отрази на възможността за набавяне на повече 

и по-разнообразни материали, но пък от друга страна определено способства за 

развитие на равновесна устойчивост. Използвани методи: интервален, за взривна 

сила на долни крайници; равномерен, продължително изпълнение с умерена 

интензивност за развитие на средна издръжливост [3]. 

 

Таблица 1. Критерийна оценъчност (в точки). 
 

Елемент

и/ 

Критери

І група ІІ група ІІІ група 

Пътешес

твие 

Прек

оси 

рекат

Мла

ди 

твор

Пътешес

твие 

Прек

оси 

рекат

Мла

ди 

твор

Пътешес

твие 

Прек

оси 

рекат

Мла

ди 

твор
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и а ци а ци а ци 

Бързина 5 5 5 5 5 5 5 4 4 

Точност 5 4 4 5 5 5 5 5 4 

Оригина

лност 
5 5 5 5 5 4 5 5 4 

Брой 

варианти 
5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Общо 

точки 
20 19 19 20 20 18 19 18 16 

Краен 

резултат 
58 57 53 

 

Избраната тактика, изразена в двигателни решения, както и степента на 

ефективност при прилагане на художествено-творческите методи. 

Студентите оцениха представените модели по предварително зададените 

критерии със шест, пет и четири точки. 

Крайно класиране -  І-во място, с 58 точки – 1-ва група; ІІ-ро място, с 57 

ткочки – 2-ра група; на ІІІ-то място, с 53 точки – 3-та група. 

По този начин, студентите, подсъзнателно се поставят в условия на 

дискусия, получават възможност за обмяна на мнения, идеи, предложения, 

анализ и извличане на правилни заключения в насока бъдеща професионална 

реализация. Освен това, имат чудесна възможност да проверят степента на 

усвояване и възможностите за приложение на вече усвоените знания и умения по 

методика на обучението по физическо възпитание. 

Обобщение 

Реализацията на модела протече в обстановка, позволяваща относително 

голяма свобода на действие в рамките на определени критерии, съгласуваност на 

действията и взаимно подпомагане. Непрекъснато изменящата се игрова 

обстановка и съревнователния елемент са придружени от висока степен на 

емоционалност. Движенията се отличават с голямо разнообразие, динамика, 

индивидуална и групова координация. В началото студентите възприеха 

експерименталния модел като обект с всичките му свойства, но в последствие 

успяха да синтезират най-съществените, необходими в насока понятийно и 

представно мислене.                 Изградената представа за движенията получи 

външен, двигателен, динамичен образ на свързани логически последователно 

едно с друго движения. При създалите се нестандартни, интерактивни условия на 

обучение, студентите проявиха способност да обхванат целия паток от 

последователни движения, като едновременни движения, които обхващат само с 

един поглед. Тази способност представлява необходимо условие за развитието на 

операционално мислене и открива големи възможности за по следващо 

психическо развитие. Тъй като няма точна регламентация в последователността 

на действията, всяка група направи самостоятелна преценка, отчитайки 

спецификата на различните двигателни действия, които се изпълняват при 

непрекъснато изменяща се игрова обстановка. Това налага бърза реакция 

съобразно създалата се обстановка за осъществяване на ответни двигателни 

действия за много кратък срок, което е мощен стимул за развитието 
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инициативността на обучаемите, оригиналността на решенията им, 

вариативността на двигателните им действия, творческите им прояви. Към тази 

особеност на модела се прибавя и пълната мобилизация на психическите и 

двигателни възможности на участниците. Неоспоримо доказателство за това са 

измерените стойности на плътността на модела по формулата: – ОП /обща 

продължителност/; ЧИВ /чисто игрово време/ обща плътност – 92,03%; моторна 

плътност – 88,04%. Това дава основание за очакване на високи резултати при 

бъдещо измерване стойностите на локомоторните движения и величините на 

пулсовите честоти на участниците в експерименталния модел, при реализацията 

му в реална педагогическа, училищна среда. 

 

 

Литература: 

1. Игнатов, Дечко, М., Подвижните игри в начална училищна възраст–

основен фактор за формиране на детската личност, първа част, Годишник 

на Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, т. ХII /2/ с.260-266, Бургас, 

2012 

2. Каландаров, Варис, К., П. Петров, Система за групово-съревнователна 

организация на образователния процес в средните училища и детските 

градини, НИИО, София,1991 

3. Маргаритов, Веселин, Ж. и колектив, Теория и методика на физическото 

възпитание, Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, Пловдив 

2010. 

 

 

Доц. д-р Дечко М. Игнатов 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров”- гр. Бургас 

Е-mail: tiare64@abv.bg 



224 

 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕСТАНДАРТЕН КОМПЕТЕНТНОСТЕН 

ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ  БЪДЕЩИ УЧИТЕЛИ 

ПО ДИСЦИПЛИНАТА “МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ” 

ПРОЕКТ НИХ-437/2020 г. 

  

 

 Дечко М. Игнатов 

 

 

USING A NON-STANDARD COMPETENCE APPROACH IN THE 

TRAINING OF STUDENTS FUTURE TEACHERS IN THE COURSE 

"METHODOLOGY OF PHYSICAL EDUCATION TRAINING"  

PROJECT NIH-437/2020 

 

Dechko M. Ignatov 

  

 
Abstract: The objective of this experiment is to explore the possibilities of increasing the 

efficiency of students from specialties "Preschool and Primary School Education" and 

"Primary School Education and Foreign Language" on the course "Methodology of physical 

education" using custom interactive approaches subsequently be implemented and used in their 

professional pedagogical activity. After learning the nature and content of mobile games, 

classes in "Methods of Teaching in Physical Education", broke students from both majors three 

mixed groups with relatively equal numbers, and also given the following tasks: to discuss, 

consider, on the basis of the proposed posts Group to build the project as it combined mobile 

games: "Danger zone", "tail" and "Fishing" with condition to keep the main propulsion 

characteristics of the games. Each group propose and implement your own project with all 

students. On the basis of the following study has proven that the three proposed variants 

contribute to the development of pedagogical skills, creative skills and habits of students and 

non-standard thinking in terms of interactive learning. 

Keywords:Keywords: interactive method, priority mental activity, substandard 

education. 

 

 

В основата си като учебен процес физическото възпитание отразява 

овладяването на определени двигателни действия. Водещи при първоначално 

усвояване на дадена двигателна задача са облекчените условия на обучение. 

Наложително е също да се осигурят относително постоянни условия за 

многократно, творческо повторение. Ако тези изисквания не се спазват децата 

няма да добият представа и пълна картина за хронологията на двигателния поток. 

Трудно ще се развият у тях необходимите задръжни процеси, спомагащи за 

възприемането на пространствено-времевите величини. В резултат на това 

изучаваните движения няма да се усвоят и превръщането им в градивен навик ще 

е невъзможно. Напротив, изграденият навик може да се окаже деструктивен, 

което е крайно неприятно и не бива да се допуска. 
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За огромно съжаление в условията на традиционното обучение никак не са 

малко подобни случаи. Все още обучението по физическо възпитание 

продължава да се реализира в обстановка на преобладаващ дидактизъм, 

неотчитащ индивидуалните особености на детето, което е поставено в ролята на 

обект, а не на субект на собственото си развитие. Съществен недостатък на 

традиционното обучение е отсъствието на пълноценно и организирано общуване 

между учител и ученици, от една страна и между самите ученици от друга. 

Обикновено учителят се задоволява само с непосредствено общуване с отделния 

ученик или класа като цяло, без да полага специални грижи за организиране и 

управление на груповото общуване между учениците. Затова твърде често те 

работят един до друг, но не заедно. Дори когато пред тях се поставя обща цел не 

са налице съвместни усилия и предложения на различни варианти за нейното 

решаване. 

Именно във връзка с изложените по-горе неоспорими факти си поставихме 

за цел: Изследване ефективността от приложението на подвижните игри като 

метод с комплексно въздействие, както върху формирането на детската личност, 

така и за изграждане и развитие на творчески навици и умения у студентите от 

специалност ПНУП и НУПЧЕ в условия на интерактивно обучение, които да 

бъдат приложени в бъдещите им педагогически дейности. 

Задачи на изследването: 

1. Да се развие и формира у студентите способност за изграждане на 

вариативни двигателно-игрови модели в условия на интерактивно 

обучение 

2. Да се обучат в правилно прилагане на алгоритмите на изградените модели, 

като придобитите умения се използват по време на преподаване на децата. 

Обикновено интерактивното обучение се определя като вид обучение, 

което предлага възможност за взаимодействие между обучаващ и обучавани. 

Като „интерактивно” определяме обучението, което създава условия за повишена 

вътрешна и външна активност на ученика в процеса на учене. Интерактивни 

методи на обучение са обсъждане, дискусия, дидактическа игра, сюжетно-ролева 

игра, делова игра и др. Въпросът е как да бъдат съчетани интерактивните методи 

на обучение с подвижните игри в първи клас, които са живи и динамични, 

наситени с най-разнообразни движения, така че реализацията им да не е свързана 

само и единствено заради самата игра. Как в тази връзка можем да използваме 

неограничените възможности на детското въображение с цел развитие на тяхната 

мисловна дейност изразена в нестандартни решения. Най-подходяща 

организация на обучение за реализация на по-горе посоченото от нас е 

модулното обучение в начална училищна степен, по-специално „Модул – игри“. 

Съгласно писмо на министъра на МОН, допълнителният час по физическо 

възпитание и спорт (регламентиран в Закона за изменение и допълнение на 

Закона за физическото възпитание и спорта, ДВ, бр. 75 от 2002 г. и Закона за 

степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, ДВ, бр. 

40 от 2004 г.) се реализира под формата на модули. Те се провеждат извън 

седмичното разписание на часовете в училището. 

За начален етап на основна образователна степен (1.– 4. клас) модулите са:  
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- Игри – с продължителност 1–2 учебни часа. Основното съдържание на 

тези часове са изучени (в часовете по задължителна подготовка) подвижни, 

щафетни, спортно-подготвителни игри и нови такива, съобразени с възрастта на 

учениците.  

- Водни спортове – с продължителност 2 учебни часа. За този модул са 

предвидени плуване, състезателни игри и синхронно плуване.  

- Туризъм и всички разновидности на туризма – с продължителност 2,4 и 6 

учебни часа. Реализира се чрез разходки, излети, екскурзии, походи и 

туристически празници в съчетание с игри. 

След усвояване същността и съдържанието на подвижните игри, в часовете 

по „Методика на обучението по физическо възпитание” (МОФВ) у нас възникна 

въпрос, свързан с изложената по-горе теза, а именно: Как чрез интерактивна 

форма на обучение да превърнем подвижните игри в делови игри (изграждане и 

реализация на съвместен групов проект в измислена, въображаема игрова 

ситуация)? За това разделихме студентите от специалност ПНУП и НУПЧЕ на 

три смесени групи с относително равен брой и им възложихме следната задача: 

- Да обсъдят, обмислят и въз основа на предложените мнения да изградят 

групов проект, като в него съчетаят три подвижни игри в един общ творчески, 

игрови, двигателен проект, с условие да запазят основните двигателни 

характеристики на игрите: „Опасна зона“, „Опашчици“ и „Риболов“. Всяка група 

предложи и реализира собствения си проект с всички студенти [1]. 

Критерии за оценка на поставената задача: точност, пълнота, оригиналност 

[2]. 

Сравнителни показатели: стойностите на общата плътност (сбор от всички 

полезни педагогически дейности по реализацията на модела) и моторна плътност 

(по формулата:  ); използвани методи за развитие на физически качества. 

Описание на тестовите игри в оригинален вариант: 

 „Опасна зона“ – очертава се опасна зона с правоъгълна форма. От двете и 

страни застават двете групи. Играчите от всяка група носят отличителни знаци – 

червени или сини ленти. Опасната зона (средното поле) се заема от играч, който 

има ясно видим отличителен знак – лента с различен цвят. След сигнал на 

учителя групите, преминавайки през опасната зона, се насочват към 

срещуположното поле, като се предпазват да не бъдат докоснати от водещия 

пазач. За всеки докоснат играч се присъждат наказателни точки за неговия отбор. 

Групата с най-малко наказателни точки е победител. 

 „Опашчици“ – игрището има размери, близки до тези на волейболното. На 

всяко дете отзад се прикрепя цветна лента от плат. Определя се водещ играч, 

който има задача за 30 сек. да отнеме колкото се може повече опашки от 

участниците. След това резултатът се определя и опашките се връщат отново на 

участниците.  

 „Риболов“ – Определя се игрално поле и се избират двама участници за 

водещи. При сигнал от учителя водещите се хващат за ръце и така бягат, като се 

стремят със свободните си ръце да докоснат някой играч. Ако успеят, той се 

хваща между двамата „рибари“ и така тримата продължават да бягат и гонят 

„рибките“. Право да докосват „рибките“ имат само крайните играчи – 
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„рибарите“. Ако „мрежата“ се разкъса, гоненето спира, ръцете се залавят отново 

и играта продължава. Играе се 1 мин. След което играта се прекратява и се 

преброяват докоснатите играчи „уловените рибки“. Играта продължава, като се 

избират нови водещи. След няколко изигравания се посочват кои двама „рибари“ 

са имали най-голям улов и кои ученици не са докосвани в нито едно изиграване. 

Ако някой играч напусне очертанията на игрището, се счита за уловен. 

Анализ на получените резултати 

След предварително обмисляне колегите предоставиха следните варианти: 

Първа група: “Опашата зона“ – Участниците се разделят на три отбора. 

Очертава се зона (опашата) с ширина от 3 до 5 метра по средата на баскетболно 

игрище. В „опашатата зона“ се разполагат стражите от единия отбор. Останалите 

два отбора са от едната страна на зоната с по една лента от плат в цвят според 

цвета на отбора, която се прикрепва към дрехите и виси като опашка. При 

подаване на сигнал за начало на играта, участниците от двата отбора се стремят 

да преминат през стражите без да загубят опашките си. Участник навлязъл в 

„опашатата зона“, няма право да се връща назад. Задачата на стражите е да 

отнемат колкото се може повече опашки от противниковите отбори. След 

преминаване на всички участници, отнетите опашки се преброяват, записват се 

точки и се връщат. Всяка лента е 1 точка за стражите.  

Предложеният вариант е свързан с развитие на двигателното качество 

бързина – бързина на двигателната реакция, съкращаване на латентния (скрит) 

период, както и на двигателното качество „ловкост“ [3]. Развитие на двигателния 

анализатор, свързан с концентрация на вниманието. Методи: групов, интервален, 

повторен. Успешно може да се прилага в основната част на урока (фиг.1).  

 

 
Фигура.1 „Опашата зона” 

 

Втора група: „Танцуващи ловци“ – Границите на игрището са същите като 

предходната игра. В средната част са разположени „ловците“, в дясната част са 

играчите на единия отбор, а в лявата са играчите на другия отбор. Всички играчи 

имат прикрепени опашки. Предложеният вариант е музикален, реализацията е 

съпроводена с динамични мелодии с подходящ ритъм и такт. Всеки отбор има 

своя мелодия. На фона на предложените мелодии отборите изпълняват танцови 

индивидуални или групови движения, като внимават в кой момент ще прозвучи 
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тяхната мелодия. След като зазвучи отборна мелодията, участниците му трябва 

да преминат през ловците в срещуположното поле, като се стремят да запазят 

опашките си. Задачата на „ловците„ е да отнемат колкото се може повече 

опашки. След преминаване на танцуващите отбори отнетите опашки се 

преброяват, записват се точки и се връщат. Всяка лента е 1 точка за ловците 

(фиг.2). 

Играта е за развитие и усъвършенстване на скоростно-силова 

издръжливост, чрез групов, променлив, интервален и повторен метод [3]. Развива 

устойчивост на детското внимание – повишава степента на възбудна и задръжна 

устойчивост. Предложеният вариант подпомага развитието на метро-ритмичния 

усет. Успешно може да се прилага в подготвителната и основната част на урока. 

 
Фигура 2. „Танцуващи ловци” 

 

Трета група: „Опасни рибари“ – Границите на игрището са същите като 

предходните игри. В средната част са разположени „рибарите“, в едната част на 

игрището са разположени останалите два отбора с по една лента от плат в цвят 

според цвета на отбора, която се прикрепва към дрехите и виси като опашка. При 

подаване на сигнал за начало на играта, участниците от двата отбора се стремят 

да преминат през рибарите без да загубят опашките си. Рибарите могат да хващат 

рибки и да взимат опашките им, само ако направят мрежа (хванати за ръце по 

двама), те имат право на бегови движения. „Рибките“ трябва да преминават с 

подскочни движения на ляв или десен крак. След преминаване на всички 

участници, отнетите опашки се преброяват, записват се точки и се връщат. Всяка 

опашка е 1 точка за рибарите.  

Предложеният модел е за развитие и усъвършенстване на взривна сила на 

долни крайници, бързина на двигателна реакция, чрез рязка смяна на темпа и 

посоката на движение. Използвани методи за развиване на двигателни качества: 

групов, интервален, повторен [3]. Моделът съдейства за развитие на групово-

координационна двигателна дейност. Успешно може да се прилага в края на 

основната част на урока (Фиг. 3). 
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Фигура. 3 „Опасни рибари” 

 Таблица1. Показатели на сравнителните критерии 
Критерии „Опашата зона“ „Танцуващи ловци“ „Опасни рибари“ 

Точност 4 5 4 

Пълнота 5 5 5 

Оригиналност 4 5 5 

Обща плътност 84% 91,1% 85,7% 

Моторна плътност 81,7% 87,4% 82,8% 

 

 
Диаграма 1. Съотношение на общата критерийна оценъчност на 

моделите 

 
Диаграма 2. Показатели на общата и моторната плътност на 

моделите 
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Въз основа на получените точки, по предварително обявените критерии и 

данните от измерената обща и моторна плътност на предложените модели, 

студентите оформиха крайното класиране, както следва: 

Крайно класиране -   

І-во място, с 15 точки, измерена обща плътност - 91,1% и измерена 

моторна плътност - 87,4%, се класира модел „Танцуващи ловци“; 

ІІ-ро място, с 14 точки, измерена обща плътност - 85,7% и измерена 

моторна плътност - 82,8%, се класира модел „Опасни рибари“; 

ІІІ-то място, с 13 точки, измерена обща плътност - 84% и измерена моторна 

плътност - 81,7%, се класира модел „Опашата зона“; 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Същността на предложения от нас нестандартен, интерактивен модел се 

състои в това, че поставените двигателни задачи не са с конкретен, а с по-общ 

характер, което се отразява и на двигателната дейност на децата – тя е със 

спонтанен, а не със строго регламентиран характер. Учениците изпълняват 

разнообразни двигателни действия, като по време на играта се абстрахират от 

конкретните движения, които протичат с висока концентрация на вниманието. 

Затова игровият модел не трябва да се свързва с конкретна игра, напротив всяка 

двигателна задача може да се модифицира и поднесе като обединен игрови 

модел с помощта на игровия метод. 

Друга характерна черта на предложения нестандартен подход, е че 

игровата дейност може да се организира въз основата на предварително 

обмислен сюжет. Този сюжет задължително трябва да бъде свързан с целта на 

играта, както във физиологичен, така и в психологически план. За постигане 

целта на играта липсва точно определен път, но начините за постигане на краен 

успех са много и разнообразни. В този случай игровия сюжет се заимства 

непосредствено от обкръжаващата действителност, като образно отражение на 

едни или други действия с жизнени отношения – социално-битови, трудови, 

морално-етични и др. В други случаи игровия сюжет може да бъде създаден, 

изхождайки от конкретните двигателни потребности, като условна схема за 

взаимодействие на играещите. Особено важно е сюжета да отразява комплексния 

характер на играта изграден на базата на естествено приложните движения на 

човека. Комплексният характер до голяма степен предопределя творческата 

двигателна дейност, към която се стреми всеки ученик за постигане крайната цел 

на играта. По този начин се предоставя свобода на детското въображение, което 

създава творческите игрови модели. По своята същност те обобщено, чрез 

различни средства, по различен начин отразяват реалната действителност в 

съответна игрова ситуация, при активното участие на мисленето и 

въображението. Най-характерно за тях е развитието на игровото действие във 

въображаема ситуация при неадекватни предметни условия. Именно на базата на 

творческите игрови модели се развива нов вид игри, които не са разновидност на 

сюжетно-ролевите игри, а се различават от тях по своята характеристика. 

Водещи стават не ролите, а правилата, които формират поведението на детето 
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при решаването на конкретна двигателна задача Те притежават следните 

компоненти: 

- творчески игров замисъл; 

- творчески моделирано съдържание на играта; 

- творческа вариативност; 

- творческо игрово двигателно действие; 

- обновени игрови взаимоотношения. 

Фактически това са дидактични-познавателно-двигателни игри, които 

решават конкретни, предварително фиксирани задачи, свързани с познавателната 

и двигателната активност на децата. Самата същност на този вид игри дава 

възможност за различното им наименование – дидактичните като познавателни, 

интелектуални, а подвижните, като двигателно-конструктивни. 

Развитието на творческите игри е свързано с оформянето на тяхната 

психологическа структура. Тя включва задължителни компоненти, които се 

оформят в процеса на играта, в зависимост от темата, сюжета и двигателната 

характеристика на играта, на базата на вече усвоен двигателен опит и знания. 

Наличието на тези компоненти дава възможност за самостоятелност и 

автодидактизъм, като главно условие за проява на творчество [1]. 

На базата на представеното по-горе експериментално изследване могат да 

се направят следните изводи:  

- Предложеният комплексен експериментален модел оказва силно 

положително въздействие върху изграждането и развитието на функционалните 

двигателни възможности на студентите, което е недвусмислено доказано от 

показателите на моторната плътност и степента на интензивност на физическите 

упражнения. 

- Трите предложени варианта допринасят за развитие на педагогическо 

майсторство, творчески навици и умения на студентите, както и нестандартна 

форма на мислене в условията на интерактивни форми на обучение. (Диаграма 

2). 

- Предложеният интерактивен модел предоставя възможност за обучение в 

условия на висока степен на съзнателност и активност от страна на студентите от 

специалност ПНУП и НУПЧЕ, тъй като те реализират двигателен продукт – плод 

на собственото си творческо мислене. 

- Високите стойности на функционално натоварване отчетени при 

реализацията на моделите са неоспоримо доказателство за висока степен на 

интензивна двигателна дейност. Това от своя страна недвусмислено доказва 

висока ефективност при двигателните дейности свързани с развитие на 

физическата дееспособност на обучаваните. 

Моделът на интерактивно обучение предстои да бъде апробиран, изследван 

и доразвит в условия на реални педагогически дейности, с децата от начална 

училищна възраст. 
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ПРОФЕСИОНАЛИЗИРАНЕ НА ПРИЕМНИТЕ СЕМЕЙСТВА ЧРЕЗ 
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PROFESSIONALIZATION OF FOSTER FAMILIES THROUGH 

SUPERVISION 

 

Diana Nincheva 

 

 
Abstract: Professionalization of foster families through supervision can be considered 

as a form of support aimed at stimulating the development of specific competencies. A key task 

of the supervisor is to stimulate the professional reflection of the foster parents by making sense 

of personal experiences, the choice of parental behavior, time for decision making. Part of the 

professionalization is to expand the possibility for the foster parent to be able to support the 

child to build symbolic supports for normal mental functioning. 

Key words: foster care, professionalization, supervision, expanding knowledge, 

reflective parenting behavior 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Супервизията е форма на специализирана подкрепа, насочена към 

разширяване на познанието и придобиване на специфични компетенции на 

специалистите от помагащите професии. Това сравнително ново разбиране на 

супервизията в контекста на социалната работа налага нуждата от задълбочаване 

на изследванията, насочени към ползите, които има този метод на учене и 

подкрепа.   

Изследванията в настоящия доклад са проведени в рамките на докторска 

програма, чиято цел е да представи приемните родители като носители на 

специфични компетенции в контекста на смисъла, принципите и философията на 

социалната услуга.  

Това е качествено изследване, тъй като търси значения, връзки, 

възприятия. Споделеното от приемните родители очертава нуждата и опорите, 

които те търсят за развитие на рефлективно родителско поведение, 

усъвършенстване на познанието за детското развитие, разбирането на 

спецификата на деца, поверени на приемни семейства. и пр. чрез супервизия като 

форма на специализирана подкрепа, професионализиране и превенция на 

синдром на професионално прегаряне.   

Целта на този доклад е да изследва връзката между професионализирането 

на приемните семейства и супервизията. 

Основните задачи на това изследване са насочени към: 
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-  извеждане на професионалните компетенции на приемните родители, 

основани на нуждата от специализирана подкрепа и професионализиране; 

- проучване на доклади от супервизия на приемни семейства и извеждане 

на поставени теми за супервизия;  

- извеждане на опорите, съотносими към професионализирането на 

приемните семейства. 

В настоящето изследване са използвани следните методи:  

• Теоретично проучване на супервизията; 

• Теоретично проучване на компетенциите на приемните родители; 

• Анализ на съдържанието на доклади от супервизия. /модели, връзки и 

предимства на изследователстите текстове 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. Характеристиките на професионалните компетенции на приемните 

родители, основани на нуждата от специализирана подкрепа и 

професионализиране 

През последните години темата за професионализация и специализация на 

приемните семейства става все по-актуална. Това се обуславя от изведената 

необходимост от развиване на специфични компетенции на приемните родители 

в отговор на нуждите на децата поверени на приемни семейства.  

Децата, които се настаняват в приемни семейства са преживели поредица 

от травматични събития в живота си. Първичната рана от изоставянето на 

новородените бебета оставя трайна следа върху цялостното психо - емоционално 

израстване на детето. Често са съпътстващите посттравматични разстройства, 

увреждания като последица от начина на отглеждане. Децата, настанени в 

приемна грижа често са жертва на злоупотреба и насилие. Различни изследвания 

показват, че голяма част от тях имат хронични здравословни проблеми, 

проявяват медицински и психични проблеми, развиват депресия, пост 

травматично разстройство. Често са със съпътстващи диагнози като 

хиперактивност или дефицит на вниманието.  Грижата за деца, настанени в 

приемни семейства изисква специални умения на приемните родители.  

Според представена концепция за професионализация и специализация на 

приемната грижа в България, представена от Н. Петрова и екип, профила на 

специфичните компетенции на които следва да са носители приемните родители 

се очертават в няколко основни посоки: 

Приемният родител може (знае, проявява нагласа/отношение, умее) да: 

1. Окаже прием на детето и посрещане на потребностите му 

1.1. Познава и удовлетворява  базовите нужди на детето: 

 посрещане в семейството;  

 осигуряване на пространство, подходящо по отношение на удобство и 

безопасност;  

 осигуряване на пространство, отчитащо неприкосновеността на личния 

живот и личността;  

 осигурява споделяне на начина на живот на семейството, (храна, сън ...); 
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 мобилизира материални и човешки ресурси, за да може настаняването 

на детето да бъде в съответствие с неговите потребности, развитие и лична 

история; 

 може да адаптира жизнената среда, темпът на живот и начин на живот в 

развитието на детето, зачитане на неговата личност и интимност. 

1.2. Познава и участва в удовлетворяването на 

емоционалните/афективните нужди на детето: 

 дава чувство за сигурност и емоционална връзка; 

 слуша, придружава и подкрепя детето в неговите емоции и реакции, да 

създава връзка, отговаряща на нуждите на детето; 

 подкрепя и придружава детето за вписване в приемното семейство, за 

заемане на място в него; 

 осигурява възможност да изрази своите емоции и своето виждане на 

ситуацията;  

 допринася за вписване на приемната грижа в личната история на детето 

и придобиване на смисъл на настаняването;  

 участва в изпълнението на индивидуалния план за действие на детето по 

отношение на връзката на детето с родното му семейство, близки и приятели; 

 участва в поддържането и/или изграждане на взаимоотношенията не 

детето със семейството му, подкрепи детето да съхрани образа на семейството на 

детето, особено по начина, по който говори за семейството или говори на детето 

за семейството му; 

 помага на детето да разбере ситуацията като възможност да има две 

семейства, като ресурс за него, като „двойна” привързаност;  

 помага на детето да разбере и изрази чувствата си по отношение на 

ситуацията, на своето семейство; 

 участва в осигуряване на приемане и принадлежност на детето към 

семейството, връстниците, училището, общността и др.;  

 инвестира емоционално за житейски проекти на детето; 

 подготвя и придружава детето при раздели, включително с приемното 

семейство. 

1.3. Разбира и отговаря на познавателните потребности и 

потребностите от постижения на детето  

 осигурява дневен режим, хигиена, условия на живот, подходящи за 

здравето на детето; 

 стимулира позитивно учене и постиженията; 

 договаря с детето и партньорите и реализира възпитателен модел, 

свързан с неговите потребности в индивидуалния му проект, и адаптиран към 

семейството му, неговите  лична история, култура, етап на развитие;  

 помага за поставяне и решаване на познавателни задачи от „зоната на 

близкото развитие” на детето; 

 подкрепя талантите, силните страни, интересите; 

 стимулира към експериментиране и творчество; 

 сигнализира и управлява кризисни ситуации 
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 застъпва се за детето при взаимодействие с учители, наставници и пр. 

1.4. Участва в удовлетворяването на социалните потребности на 

детето: 

 допринася за  развитието на автономност и социализация;  

 дава опори и поддържа осмислени с детето и с партньорите граници; 

 подкрепя детето за поставяне и постигане на социални цели; 

 отчита и зачита особеностите на социалния и културния свят на 

приемното дете;   

 стимулира и участва в осигуряване на участието на детето при вземане 

на важни за него решения и му помага да изрази своите очаквания и лични 

проекти; 

 подпомага прехода към юношеството;  

 организира, подкрепя, придружава участието на детето в извънкласни, 

културни и развлекателни дейности, които съдействат за социална комуникация, 

интегриране в различни социални общности и групи, и дават възможност за 

повишаване на неговия капацитет; 

 управлява конфликти между деца и/или членовете на приемното 

семейство; 

1.5. Допринася за удовлетворяването на духовните потребности на 

настаненото дете: 

 участва в развитието и изграждането на представи за добро и лошо, за 

красиво и грозно, в съответствие с възрастта, културата и особеностите на 

детето; 

 организира и придружава детето в срещи с изкуство, култура, 

исторически забележителности и др. 

2. Разбира начина на функциониране на собственото си семейство и 

на това на детето – родно или осиновително: 

2.1. има познания за функционирането на семействата; 

2.2. развива умения да идентифицира трудностите в собственото си 

семейство и да работи за тяхното преодоляване; 

2.3. разбира и подкрепя семейството на настаненото дете и развива умения 

да го предава на нови родители. 

1. Работи в екип и в мрежа 

 участва с целия екип в разработването на индивидуален план за детето; 

 информира, редовно обменя, споделя информация за ежедневния живот на 

детето, неговото развитие, постижения и трудности в екипа около детето; 

участва мултидисциплинарни и между институционални срещи за преглед 

и оценка на грижата, за възникнала необходимост от промени в плана, в 

самата грижа или мярка за закрила; 

 пре

дставя членовете на екипа пред детето, подготвя го за срещи с членовете на 

екипа. 

4. Професионализира работата си като приемен родител 

 участва в професионално обучение, обмен на добри практики; 
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 развива способности за комуникация, вербална и невербална, писмена и 

говорима,  

 развива компетенции за разбиране на значението на различните форми на 

комуникация  

 подготвя се и участва в супервизия; 

 спазва етичните принципи и етичен кодекс на професията. 

 

2. Теоретично проучване на процеса на супервизия 

Индивидуалната супервизия на приемните родители може да бъде 

разгледана като  форма на подкрепа насочена към стимулиране на развитието на 

специфични компетенции. 

 „В буквален превод супервизията означава поглед от горе, или мнение на 

експерт, който „отгоре гледа“ или „гледа – върху“ начина, по който се изпълнява 

професионалната дейност, професионалното функциониране на екип или даже 

индивид“. (Петрова – Димитрова, 2014).  

Определението следва етимологията на понятието супервизия. Според Г. 

Механджиийска понятието „супервизия” има латински корени, като съставните 

му части в английския език означават съответно: super ( lat) – over (en) - над, 

върху, горе vidare (lat) – watch, see (en) – виждам, следя, наблюдавам, бдя, пазя. 

Най-често се приема, че буквалното значение на понятието е „гледане от горе”, 

наблюдаване, надзиране. Супервизията се интерпретира и като насочване, 

инспектиране работата на другите или на дейността на една организация.  

Г. Механджийска представя нарастващата необходимост и практически 

интерес към супервизията с развитието и специализирането на социалната 

работа. „С нейните възможности са свързани очакванията на социалните 

работници за структуриране и очертаване в конкретни случай на по-ефективни 

пътища на помагаща дейност; за подобряване на условията на работа и на 

професионалните отношения; създаване на пространство и среда за намиране на 

точното място на личностния ресурс на помагащия специалист в 

професионалните методики; за неутрализиране на факторите на емоционално 

натоварване и професионален стрес в работата.“ (Механджийска, Г., 2008 ) 

Разширяването на разбирането за супервизията в контекста на социалната 

работа поставя Н. Петрова. „Основната цел на супервизията е повишаване на 

качеството на социалната работа, на социалните услуги, така че потребностите 

на потребителите да бъдат посрещани по възможно най-добър начин. 

Специфичната цел на супервизията е да допринесе за усъвършенстване 

качеството на работа като улесни афективното и рационалното осмисляне на 

практиката през опорите на познанието“. 

Според Н. Петрова супервизията „е процес на окуражаване, улесняване, 

стимулиране, подкрепяне на осмислянето на практиката, както на афективно, 

така и на рационално ниво. Качеството на осмисляне е функция на изграденото 

отношение между супервизора и супервизирания“. ( Петрова - Димитрова, 2014)  

Съотнесено към приемната грижа, като помагаща професия, ключова 

задача на супервизията е да стимулира професионалната рефлексия у приемните 

родители чрез осмисляне на личните преживявания, изборът на родителско 
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поведение, време за вземане на решения и пр. Важно е през супервизия 

приемните родители да могат да разберат по-добре своите чувства, емоции и 

преживявания, да си дадат отговор как функционират в родителската функция, 

която са избрали. Осмислянето на емоциите се случва чрез тяхното споделяне, 

вербализиране по време на супервизията, в една защитена среда, в едно 

действително привилигеровано пространство, където приемния родител не е 

оценяван, осъждан, критикуван. В много случай именно осмислянето на 

влиянието на собствените преживявания в конкретен казус или проблем е 

решаващо за справянето с него.  

Индивидуалната супервизия е професионална връзка между приемния 

родител и супервизора, основана на взаимно уважение и приемане. Важно е 

доверието на приемния родител в специфичната експертиза, на която е носител 

супервизора. Тя се изразява в задълбоченото познание на психо-терапевтични 

ориентирани методики; умения за работа на когнитивно и емоционално ниво; 

рационализиране на практическия опит и теоретичните знания, на 

емоционалните преживявания   Процесът е основан на професионална 

доверителна връзка между приемния родител и супервизора.   

 

3. Анализ на съдържанието на доклади от супервизия на приемни 

семейства 

Главната концепция в изследването е възможността, която дава 

супервизията за професионализирането на приемните родители, основано на 

проучване на нуждата от супервизия; разбирането и готовността да участва в 

процеса на споделяне и учене; осмислянето на ползите и обратна връзка за 

степен на удовлетвореност.  

Изборът на текст за анализ на съдържанието са 30 доклада от проведена 

супервизия на приемни семейства, на които са поверени деца в риск. 

Информацията представя темите, по които приемните родители търсят 

разширяване на своята професионална експертиза и очертава опорите, 

съотносими към тяхното професионализиране.  

Приемните родители поставят теми, по които търсят подкрепа от 

супервизора в две основни посоки. Насочени към търсене на опори и стратегии 

за вземане на градивни родителски решения, основани на съждания за възможни 

причини, свързани с възникналата ситуация от една страна. От друга страна се 

очертава необходимостта от сваляне на напрежението и използване на външния 

поглед на супервизора за намиране на място в ситуацията пряко свързано с 

поетата родителска функция и важното място на приемния родител като 

партньор в процеса на споделена грижа за дете.  

В девет от картите основни теми, които поставят приемните родители са 

свързани с изразена поведенческа симптоматика при детето като израз на 

емоционална депривация, свързана с поредица от преживени травми в 

различните периоди от живота на настанените деца /енкопреза, честа смяна на 

настроението, липса на реч или задръжка в речта, девиации в поведението/. 

Заявката на приемното семейство е свързана с търсене на причини и разбиране 

на поведението на детето, подкрепа за родителска намеса, която да намали 
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напрежението и да даде възможност да облекчи психичното функциониране като 

основа за активизиране на ресурсите за израстване и усвояване на нови умения 

при детето.  

„Ф. е на четири години, а все още не говори. Много често проявява инат, 

особено, когато сме на улицата. Тъпче се с храна. Няма праг на ситоста. Може да 

изяде 10 кюфтета на едно хранене.“, споделя приемна майка.  

Приемен баща споделя „М. се страхува, че ще се раздели с нас. Не зачита 

никого от семейството. Като залепен е, не дава никой да седне до мен. Счита, че 

това място е негово. Опозиция е по всеки въпрос. Започна да краде пари от къщи. 

Много често плаче или е гневен и пр.„. 

Важна тема в процеса на супервизия, поставена в четири от докладите е 

осиновяването на дете в приемна грижа. Приемните родители дават израз на 

чувства и емоции от предстоящата раздяла. Приемно семейство с първо и 

единствено настаняване до този момент през последните седем години споделя: 

„Преживяваме предстоящата раздяла като голяма загуба. От мига в която сме я 

взели на 2 месеца и половина, първите зъбки, прохождането и пр., грижили сме 

се за нея като за наше дете. Не сме я делили никога». Друг основен въпрос, 

поставен в три от докладите е насочен към търсене на опори за подготовката на 

детето за осиновяване и подкрепата му при символичния преход от едното 

семейство към другото.  

Ролята на приемния родител като значим възрастен за детето при 

опосредстване на връзката с рождените родители е поставена тема в шест от 

изследваните доклада за супервизия. Приемни родители споделят за грубо 

отношение и «търсене на сметка за качеството на грижа»; «настройване на 

детето от биологичния родител срещу приемното семейство». Споделено от 

приемни родители: «Майката на С. е конфликтна на срещите. Почти винаги 

вдига скандал. Опитва се да настройва детето срещу мен, след това ми е трудно 

да го успокоявам.». «Всеки път му казва, че ще го вземе скоро. Подвежда го. 

Детето страда след това и непрекъснато се тревожи за това, че ще се отдели от 

нас». «Чувствам се зле от това отношение на майката. Не е справедливо». 

Поставянето на приемния родител в позицията на изпълнител на дейност, 

без да се зачитача неговата екпертиза и често грубо отношение от ангажираните 

с управлението на социалната услуга инситуция е друг въпрос, който е посочен в 

девет от изследваните доклади. 

 

4. Характеристики на професионална подкрепа, които могат да бъдат 

изведени през анализа на съдържанието на изследваните доклади 

Чрез супервизия приемните родители разширяват познанието си за 

детското страдание от раздялата и загубата при детето и търсене на възможност 

за подкрепа през личните и общностните ресурси. Супервизията като 

привилигеровано пространство е опора на приемния родител в търсене на смисъл 

и задълбочаване на разбирането за значимата роля в периода на подкрепа за 

приемно дете. 

По време на супервизията приемните родители имат възможност да 

развият рефлективно родителско поведение. Процесът насърчава към това 
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приемния родител да открива нови ресурси и опит, извън процеса на обучение; 

да може да анализира и осмисля  личната си 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 да се отразява на връзката с детето; да осмисля ползите за 

себе си и за детето, на което се оказва помощ.  

През осмисляне на практиката супервизора води приемния родител към 

разбирането за значението на двойната връзка, която изгражда детето 

/биологичен родител – приемен родител/; несъзнавани ситуации, които го 

поставят в конфликт на лоялност. Важна част от професионализирането е 

разширяване на възможността да се въведат символични опори, чрез които 

детето да изгради действителна, стабилна връзка с „новото“ семейство, основана 

на реалната ситуация, но със съхранена връзка и уважение към родителите по 

произход.   

Отношение на приемане, разбиране и необходимост от включване в 

процеса на договаряне и изпълнение на плана за действие и вземане на решения 

за бъдещето на детето е професионална компетенция, основана на разширяване 

на разбирането за приемната грижа като споделена грижа и работа в екип. 

Активното включване и партньорство е базирано на това, че приемните родители 

са най-близо до детето и като значими възрастни могат да бъдат опора,  да 

планират подкрепата така, че да дадат важни, насърчаващи послания, чрез които 

детето да бъде подготвено и да разположи и отвори ново емоционално 

пространства за всяка предстояща промяна. По време на супервизията в 

докладите се вижда 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.  Задълбочаване 

на разсъждението в практиката е своеобразен принос към професионализирането 

на приемния родител в търсене и заявяване на значимата роля на партньор в 

процеса на споделена грижа за дете.  

Важна част от анализа на съдържание на докладите е наличието на връзка 

между компетенциите на супервизора и постигане на целта или степен на 

удовлетворение по конкретната заявка за супервизия. Познаването на процеса на 

супервизия / етапи, характеристики, специфика/, високата експертност на 

супервизора са препоставка и основа за професионализирането на приемния 

родител. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на докладите от супервизия позволи да се изведат важните 

фактори, условия и възможности, които през съжденията на приемните родители 

дават нова възможност и разширяват полето на професионално мислене и 

действия, пряко насочени към смисъла за отдаване на грижа, съобразена с 

индивидуалната потребност и степен на страдание за всяко дете. 

Важен фактор за професионализирането и добиването на нови специфични 

компетенции от страна на приемните родители е супервизорът. Той следва да 
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притежава компетенции за изграждане на специфична връзка с приемния 

родител, базирана на авторитет, но едновременно с това основана на доверие, 

зачитане на положените усилия, умението за споделяне и търсене на подкрепа, 

на сътрудничество. Супервизорът може да бъде фактор за разширяване на 

професионалното разбиране и това беше намерено в дискурса на подадената 

заявка от приемните родители.  

Съотносимо към професионализирането на приемните родители е 

разширяване на познанието, основано на психо аналитични теории за човешкото 

развитие и търсенето на промяна през разширяване на разбирането за нуждата от 

непрекъснато учене и насърчаване към рефлективно родителско поведение. 

Супервизорът насърчава приемния родител през целия процес към осмисляне на 

трудностите и проблемите в грижата и взаимодействието, към разбирането на 

собственото влияние и очертава възможни решения. Създава условия  през 

съждения и хипотези да се разширява полето на професионално мислене и 

действия.  

Наборът от познания и умения, но и компетенциите свързани с воденето на 

супервизия, основани на автентично присъствие и професионална връзка на 

доверие има пряко отношение за постигане на целта или степен на 

удовлетворение по конкретната заявка за супервизия. 
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IMPLEMENTATION OF 

  ART ACTIVITY 

 

Dimitar I. Balkanski 

 

 
Abstract: Inherent in the pictorial activity of the child are all common to human activity 

features and properties: purposefulness and awareness; activity and activity; social character, 

etc. This activity has its own specific features, the disclosure of which determines its place in 

the overall process of formation and development of the personality. The psychological study of 

children's art is dictated by the need to clarify the sources and mechanisms for the formation 

and development of art and creative abilities of preschool children. They help to determine 

what mental properties are formed through it, what aspects of human culture are assimilated by 

the child at this stage of his development. The creative atmosphere and attitude to carry out art 

activities are very important for preschool children. They should feel satisfied and happy with 

their creative work, and when they draw, model and apply, they should be transported to 

another world of magic, emotions and feelings. Therefore, it is necessary to build the training in 

art activities in the children's tradition so that it has the character of a journey to an unknown 

country, where at every step children are waiting for amazing and unexpected stories and 

discoveries. 

Keywords:  fine art, children, psychological attitude 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Арт структури“ РД-
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Изобразителното изкуство има важна роля за формирането на 

интелектуалния, емоционалния и обществен живот на човека, който във времето 

търпи развитие. С него са свързани първите стъпки на човека към опознаването 

на света, с негова помощ той естетически изменя действителността.  

„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]. 

Обучението по изобразителни дейности заема важно място в цялостната 

система на детската градина. Резултатите от образованелно-възпитателния 

процес са решаващи за по-нататъшното развитие и формиране на личността на 
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детето и неговата социална адаптация. Изобразителната дейност на 

подрастващите се явява, наред с устното слово, главно средство за общуване и 

изразяване на естетическо отношение към заобикалящата среда. 

Потребността от изобразителна дейност започва още в края на първата и 

началото на втората година под влияние на силно изразена познавателна 

активност на детето по отношение на опознаване на действителността. Наред с 

познавателната потребност се проявява и необходимостта от общуване, 

самоизява и първите опити за творческа дейност. 

Детското изобразително творчество включва целия спектър на дейностите 

– рисуване, апликиране, моделиране и е уникално като образно-познавателно и 

емоционално отношение към заобикалящия свят. Подходяща основа за неговото 

разбиране, оценяване и тълкуване, а оттам и за дидактическото му развитие, е 

обобщеното систематизиране на най-важните черти, които определят неговата 

същност, която включва психологическата и образната характеристика. 

Общата психологическа характеристика на децата включва: 

- активна емоционалност спрямо обекта и средата, обекта и образа; 

- силна проява на емоциите в резултат на очарование или разочарование от 

действителността; 

- безусловно диференциране на отношенията добро-зло, радостно-тъжно, 

красиво-грозно; 

- неподправена искреност на отношението към обекта на изобразителна 

дейност; 

- спонтанност, непринуденост и непреднамереност в изобразителния процес; 

- силна проява на въображението и фантазията. 

Общата образна характеристика на децата включва: 

- подчертана линеарност на изображението; 

- повишен интерес към действието, преобладаваща динамика на функциите 

спрямо статичните положения; 

- нестепенувани пространствени планове, в които не се отразява зрителното 

възприятие на пространството; 

- неограничен сюжетно-тематичен обхват; 

- технически преодолими затруднения; 

- ритъмът като основен принцип на композиционното изграждане; 

- описателно отношение към изображението, включване на много детайли и 

мултиплициране на събитието. 

Теоретичният и психологическият анализ на детската изобразителност има 

смисъл, ако се осъществи в общия контекст на значението на дейността за 

психическото развитие. Психологическият анализ на детската изобразителна 

дейност дава възможност да се разкрие своеобразието и връзката на 

проявяващите се в нея психични процеси.  

„Приема се, че равнището на личността е най-висшето равнище на 

интеграция на психичната организация на индивида и че интеграцията започва от 

раждането на детето, което изминава в своето развитие пътя от индивид до 

личност” [1: 20]. 
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Поставянето на детската изобразителна дейност в обща система от 

действия и дейности на човека позволява да се проследят факторите и условията, 

историческите, културните, социалните, дидактическите и вътрешно 

психологически механизми на нейната проява и развитие. Изследването й дава 

възможност да се изведат някои основни закономерности, които да се използват 

за разкриване на значението й за психичното и личностното развитие на детето, 

за усвояването от него на социално-културен опит и методи на познания и 

действие. 

Психологическото изучаване на детската изобразителна дейност е 

продиктувано от необходимостта да се изяснят източниците и механизмите за 

формирането и развитието на изобразително-творческите способности на децата 

в предучилищна възраст. Спомагат да се определи какви психически свойства се 

формират чрез нея, какви аспекти на човешката култура се усвояват от детето на 

този етап от неговото развитие. 

Детската изобразителна дейност се определя на: психомоторна, 

условнорефлекторна,  преднамерена. Изобразителната дейност при децата 

притежава белези присъщи и на другите видове човешки дейности - 

целенасоченост и съзнателност, задоволява потребността от активност и е 

средство за усвояване на социално-културен опит. Своеобразието на детската 

изобразителна дейност се изразява в това, че детето не владее изобразителните 

средства, с които разполага съвременната култура, като степента и времето за 

това усвояване зависи от общите условия на обучението, възпитанието и 

ръководството на изобразителната дейност от възрастните. В нея се проявяват 

особеностите на различни страни от детската психика, двигателен опит и 

представи за света, в които са отразени по специфичен начин възприятията в 

мисленето, емоционалните впечатления и отношението към изобразяването.  

Детската изобразителна дейност е синтетична дейност, за която е 

характерно: 

• проявяването на различни страни на психическото развитие; 

• използването на опита, придобит в различните видове дейност; 

• усвояването на разнородни елементи на социалния опит и на човешката 

култура. 

През периодите на израстване първоначално се осъществява най-общото 

запознаване на децата с изобразителното изкуство. Обучението е насочено към 

изграждане на навици и умения за разграничаване на изкуството от предметната, 

архитектурната и природната среда. Запознаването на децата с отделните 

жанрове е най-подходящо за по-нататъшното усвояване на спецификата на 

изобразителното изкуство. Подбират се онези жанрове, които по най-достъпен и 

ясен начин разкриват както своята специфика, така и връзката на изкуството с 

действителността: (пейзаж, портрет, натюрморт, фигурална композиция, 

интериор и т.н). 

Изобразителната дейност е свързана със сътворяването на определени 

обекти и изображения, отразявайки емоционалността на детето, неговите чувства 

и преживявания. В съвременните условия изобразителните дейности на децата са  

предизвикателство за нови идеи и технологии от страна на педагозите. Радостта 
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от творческия процес повишава интереса на децата към изобразителните 

дейности и стимулира активността им в образователно-възпитателния процес.  

Всички видове художествено-творчески дейности са свързани с важни 

психични процеси: възприятие, образно мислене, въображение, памет, внимание 

и др. Всяка детска творба отразява усвоения от детето визуален, сетивен и 

практически опит, който от своя страна способства за развитието на интелекта. 

Психофизиологичните процеси в детската изобразителна дейност имат 

свои специфични особености. Те са свързани с правилното определяне на 

етапите в развитието на изобразителната дейност, във вярната преценка на една 

или друга изобразителна проява и методическото ръководство на 

изобразителната дейност. Една от първите задачи на изобразителната дейност е 

системното и активно възпитание на зрителния апарат, изграждането на бързи 

зрителни реакции в трайност на запомнянето на зрителните образи. 

Изобразителната дейтост се основава на сложен комплекс от 

психологически качества, определени от особеностите на възрастта и от 

индивидуалността на всяко дете. В основата на изобразителната дейност стоят 

възприятията. 
Естетическите възприятия са свързани с естетическите качества на 

външната страна на предметната сфера, с формирането на естетически 

емоции и критерии за оценката им – съразмерност, хармонични  цветови 

съчетания и др. Художествените възприятия са насочени към разкриването 

на съдържанието, същността на обектите и явленията с помощта на 

произведенията на изобразителното изкуство и са съпроводени с 

формирането на естетически чувства. Тези възприятия са неделима част от 

художественото възпитание като процес на приобщаване към културните 

ценности на човечеството. Механизма на зрителното възприемане и възпроизвеждане на 

предметите се осъществява с помощта на зрително-двигателната 

функционална система на възприятието. При изобразяването дейността 

на зрително-двигателната система се проявява в две направления - в 

движения на окото в момента на възприемането и в едновременно 

възприятие както посредством зрението, така и посредством движенията на 

ръката. Контурът е един от най-важните елементи за възприемането и 

изобразяването на предмета, който характеризира неговия силует, конструкцията 

и пространственото му положение в детската рисунка. Обект за изобразяване са 

още пропорциите, формата, обемът, осветеността, цветът и материалността на 

предметите. Изследванията показват, че съществува определена 

последователност и различни фази при възприемане на тези качества на 

предметите. Една от основните задачи на обучението по изобразителни дейности 

е изграждането на умения зрително да се усеща формата на обекта и 

изобразително да се възпроизвежда от детето в рисунки, апликации и пластики. 

В началото на изобразителната дейност преобладава плоскостното 

възприемане на предметите, което създава максимална диференцираност и 

нагледност в рисунката на детето. Възприемането на пространството остава без 

значение за детското „тълкуване” на обектите и явленията и не се отразява в 

детската рисунка. „Това, че детето правилно се ориентира в пространството, че с 
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думи определя някои пространствени измерения (близко, далеко, ниско, високо), 

все още не означава, че съществуват възможности да се изгради зрително-

пространствен образ, необходим за рисуването, и да се възпроизведе съзнателно 

в рисунката.”[6:82]. Възпроизвеждането на пространството е възможно 

значително по-късно в развитието на детето, когато перспективният образ 

започва да се включва в зрителния анализ на предметите и се възприема като 

необходим способ на реалистично изобразително отразяване. За изобразяване на 

пространствените отношения са необходими значително по-сложни аналитико-

синтетични процеси, отколкото тези при елементарното зрително възприятие на 

малкото дете. 

Децата до определена възраст, въпреки че се ориентират в 

пространствените перспективни и цветови изменения на действителността, при 

изобразяването дълго време се ръководят от създаденото вече знание за 

обектите. Това забавя откриването на нови качества и свойства на предметите, 

които са необходими за обучението по изобразителни дейности. Нужно е време, 

за да се преодолее силното съпротивление на вече установените, но несъвършени 

зрителни впечатления. „Ако едно дете рисува портрет, то ще включи в него кръг 

– за формиране на лицето, две точки – за очи, и с още две черти ще маркира 

линиите на носа и устата. След време, когато придобие знания за материята и 

анатомичната постройка, тази рисунка ще бъде много по-точна.“ [10: 546]. 

Обогатяването на зрителните възприятия на децата е свързано с развитието 

на способността да се наблюдава, но не въобще, а да се наблюдава конкретно и 

целенасочено. За възпитаване на зрителните възприятия на децата е необходимо 

да се определят следните степени, които следва да се изграждат последователно 

и целенасочено: 

- развиване на наблюдателността; 

- изграждане на умение да се вижда същественото, характерното, което 

разкрива специфичната същност на обекта за изобразяване; 

- изграждане на умение да се възприема натурата от изобразителна гледна 

точка. 

Резултатите от изобразителната дейност се дължат на правилно 

организирано наблюдение, което е свързано с изграждане на система на 

наблюдението, обхващаща последователно всички фази на изобразителния 

процес: предварително наблюдение на обекта и анализ на изобразителната 

задача; наблюдение в процеса на изобразяването; съгласуване на зрителния образ 

с обекта на изобразяването; анализ на завършеното произведение и сравнение с 

обекта. 

Постепенно, по време на игрите, обучението и общуването с възрастните, в 

детето се изгражда произволно внимание. Произволното внимание на детето в 

предучилищна възраст се формира в различни игри – ролеви, дидактични, 

драматизации, които изискват и съсредоточеност на вниманието върху 

конкретни обекти и действия. Въпреки това, обаче, в детето преобладава 

непроизволното внимание. То лесно превключва от една по-малко интересна за 

него работа към друга по-увлекателна работа. 
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В края на обучението в подготвителната група се отбелязва началото 

на интензивно формиране на произволно внимание. Изследванията 

показват, че детето може да рисува по натура целенасочено в продължение 

на 20-25 минути, а след това вниманието му рязко отслабва. Ако му се 

предложи след 20 минути друг вариант на работа, разглеждане на 

репродукции, анализ на детски творби или др., след известно време то с 

ентусиазъм се връща към изобразителната дейност. 

В обучението по изобразително изкуство най-ефективните способи 

за възпитание на вниманието на децата са: 

 формиране на умение да се забелязват различни явления и факти, 

да се фиксират съществените страни и признаци на обектите от 

действителността;  развиване на умения да се сравнява обекта с неговото 

изображение на рисунката; 

 максимално използване на нагледността – демонстриране на 

различни начини и методи на работа с молив, четка, разясняване на 

композиционното и цветовото изграждане на рисунката и т.н.; 

 провеждането на занятието като богат по съдържание 

емоционален разказ, където новият учебен материал да е свързан с 

познанията на децата;  развиване на интерес и мотивация към изобразителна дейност; 

 организация на работните места, планиране на изпълнение на 

изобразителната задача; 

 съобразяване с индивидуалните особености на личността, със 

съотношението между изискванията и равнището на изобразителните 

възможности. 

Зрителните възприятия се образуват от непосредственото 

въздействие на обектите, но формирането на зрителни образи продължава 

и след прекратяването на това въздействие. Процесът на възприемането на 

обектите от децата наред със зрителните усещания включва и миналия 

зрителен опит. Въз основа на този опит чрез съпоставянето на 

непосредствения зрителен образ с предишните възприятия се създават 

зрителните представи. Представите за пространствените свойства на 

предметите от действителността не са вродени. Зрителното възприемане на 

пространството и изобразителното му отразяване се изработва постепенно 

в процеса на индивидуалното развитие на детето.  Изобразителната представа е обвързана с умението да се превръща 

възприятието в зрителен образ, който притежава графична, живописна или 

пластична изразителност. За изобразителната дейност са необходими 

образни възприятия, които най-всеобхватно отразяват многообразието на 

околната среда. Колкото по-богати са образните възприятия на децата, 

толкова по-пълни и цялостни ще бъдат и зрителните им представи.  

„В условията на детската градина е необходимо да се работи системно и 

последователно за обогатяване, конкретизиране и диференциране на 

художествените възприятия на детските представи. Наличието на богати 

възприятия и образни представи за обекти и явления от действителността 

съдейства за развитието на мисленето, зрителната памет и въображението на 
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децата, формира се умението им да възприемат, осмислят и оценяват творбите на 

изобразителното изкуство” [2 : 8]. 

 Паметта на детето има непроизволен характер, от нагледно-образен тип, 

като то бързо запомня всичко ярко, красиво, необичайно, предизвикващо 

определено емоционално отношение у него. Детето обикновено рисува по памет, 

като използва създадените у него представи за предмета, но тъй като разглежда 

предметите повърхностно, непълно, при възприятието се отделят само онези 

признаци на явленията, които интересуват и привличат вниманието му. 

          Системното и целенасочено обучение в детската градина развива и 

обогатява детската памет. Интензивно се развива преднамереното запомняне, 

което е свързано с това, че детето запомня дори учебен материал, който не му е 

толкова интересен. Увеличава се относителния дял на словесно-логическото 

запомняне в сравнение с нагледно-образното и се активизират процесите на 

запомнянето, възпроизвеждането и припомнянето. 

Детската градина не само организира и насочва умствената дейност на 

детето към определена цел. Едновременно с това се стимулира неговата 

способност бързо да превключва от един проблем към друг. Така в детето се 

развива подвижността на мисленето. Освен това, детската градина изисква от 

детето самостоятелно да решава поставените пред него задачи, т.е. извежда 

мисленето му на креативно ниво. 

          Детското мислене силно се различава от мисленето на възрастния 

човек, като притежава особена конкретност. 

„Основните форми, на които се опира детската изобразителна дейност, са: 

нагледно-действено мислене – протичащо при непосредствената, неспецифична 

дейност с нещата – манипулативната дейност; нагледно-образно мислене – 

протичащо въз основа на възприятието; визуално мислене; нагледно-образно 

мислене на равнището на прехода между възприятието и представата; нагледно-

образно мислене въз основа на представата; мислене въз основа на обобщени 

представи – схеми; мислене с понятия”[10 : 7]. 

Със започването на овладяването на речта, детето навлиза в нов стадий на 

развитие – в периода на речевото мислене. Детето вече свободно оперира с някои 

абстрактни, далечни от неговия житейски опит понятия. 

 В обучението по изобразителни дейности детският учител трябва да 

общува с децата, да им позволява да изказват своето мнение, тъй като развитието 

на речта и мисленето при тях са взаимосвързани. Развитието на речта и 

мисленето при детето е тясно свързано с развитието на фината моторика. 

Обикновено детето, свободно владеещо ръката си, е съобразително, внимателно, 

способно логически да разсъждава.  

 Под влияние на обучението в детската градина (подготвителната група) 

детското мислене прави скок напред. За усвояване на новите знания в 

изобразителната дейност детето е принудено да се обръща към синтеза и анализа. 

Анализ се нарича въображаемото разединяване на предмета или явлението – на 

съставни части или страни, а  синтезът е обратният процес. 

Мисловните процеси, чрез които се решават изобразителните задачи, са 

свързани в единния и сложен процес на познанието. По време на изобразителна 
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дейност, през различните възрасти на детето съществува известно 

диференциране на мисловните процеси, като дейността е свързана с 

преобладаване на една или друга форма на мисленето.  

Изобразителната дейност има важно значение за усъвършенстването 

и развитието на сензорните процеси – усещане, възприятия, представи, 

което позволява натрупването на богат сетивен материал за изграждане от 

детето на ярки образи. Тази дейност подпомага подрастващите в 

усвояването на системи от сензорни еталони, които им позволяват 

правилно да се ориентират в качествата на непознати предмети, да 

усвояват речевото обозначение на качествата – форма, цвят, 

пространствено разположение и т.н. В изобразителната дейност на децата активно се развива зрително-

двигателната координация на окото и ръката, усъвършенстват се 

сензорните и психомоторните им способности, които имат голямо 

значение и за останалите дейности в живота им. Регулирането на 

рисувалните движения по отношение на тяхната координация, точност, 

размах, сила и скорост, могат да се изграждат само въз основа на ясно 

поставена изобразителна задача. Голямо значение за развитието на изобразителната дейност на децата 

имат сравненията. Чрез тях се съпоставят различните образни свойства на 

предметите и явленията (конструкция, пропорции, форма, цвят, обем, 

пространствени съотношения и др.). В обучението по изобразителни 

дейности сравненията могат да се  извършват последователно в три 

направления: 1. Обектът на изображение се сравнява с други познати форми. 

2. Сравняват се отделните елементи в самия обект. 

3. Извършват се сравнения между изображението и зрителния образ. 

Характерна особеност на изобразителната дейност е отделянето на 

някои визуални качества на предметите чрез абстрахиране и отразяването 

на други. Например, при графичната рисунка се извършва съзнателно и 

подсъзнателно абстрахиране от цвета на предмета и се подчертават 

линиите и светлосянъчният контраст. При изпълнението на декоративните 

изобразителни задачи се изисква абстрахиране от перспективно-

пространствените, цветовите и светлосянъчните промени и подчертаване 

на линеарността и плоскостното изображение. Задачите на обучението по изобразителни дейности в детската 

градина биха се ограничили, ако се сведат само до развитие на зрителните 

възприятия и представи. В детския изобразителен процес особена трудна 

задача е творческото създаване на реални и фантазни образи, в което важна 

роля играе въображението. 

В ранното детство въображението е поначало продуктивно и 

емоционално, но е с нереално съдържание, тъй като в този възрастов 

период децата не различават ясно действителността от нереалното. С 

обогатяване на образните представи и с усъвършенстване на мисленето се 

забелязват редица изменения в развитието на въображението – проявява се 

репродуктивното, конструктивното и репродуктивно-творческото 

въображение. Въображението при детето активно се проявява в периода, когато укрепват 

неговите психични сили и се развива в процеса на общото умствено развитие. 

Развитието на въображението изцяло зависи от придобиването на социален и 
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житейски опит, като видимото разнообразие на детската фантазия най-често е 

неспособност критично да се осмисли действителността.  

Особеност на детския изобразителен процес е, че децата до определена 

възраст възприемат и отразяват в рисунките си фантазните образи като реални. 

Съдържанието на въображението на детето не представлява типизирано 

отражение на заобикалящия свят, а негов приказно-фантазен образ, в който то 

неимоверно вярва. Особеностите на въображението на детето се проявява и в 

това, че то не умее да планира своята дейност. Започвайки да осъществява 

изобразителна дейност, детето рядко си представя крайният резултат от труда си. 

Едва с възрастта и в процеса на целенасочени изобразително-практически 

ситуации замисълът се уточнява и конкретизира и могат да се постигнат 

качествени резултати. 

„Ролята на въображението в обучението по изобразителни дейности в 

детската градина не се ограничава само до създаване на неповторими и 

впечатляващи образи от децата. Важно е детето да се научи да създава образи, с 

помощта на които да може да изрази собствените си идеи, мисли и преживявания 

в рисунка, апликация или пластика. Чрез игров подход е необходимо пред децата 

да се демонстрират различни видове работа с изобразителните материали, 

запознавайки се с разнообразни пособия и техники” [2 : 12]. 

В учебно-възпитателния процес по изобразително изкуство непрекъснато 

трябва да се разширяват възприятията от действителността и да се обогатяват 

представите за нея. На тази основа, чрез подходящи образователно-творчески 

задачи въображението на детето може да се стимулира и обогатява. 

В живота на човека понякога се забелязва проява на необикновено силно 

въображение, което поражда мислени картини с поразителна яркост и наситеност 

на образите. Това явление в психологията е познато под наименованието 

ейдетизъм – силно развита зрителна памет, съхраняваща продължително време 

образите на предметите и след изчезването им от зрителното поле.  

Ейдетичното въображение при децата показва като че ли повече 

информация, отколкото те са могли да възприемат от външния свят с всичките 

им достъпни начини и средства. Ейдетичният характер на детската фантазия се 

основава на склонността й да смесва света на представите с действителния свят. 

Важна роля в обучението по изобразителни дейности играят 

емоционалните състояния на децата. Емоционалните състояния се обясняват с 

подчертания реактивен характер на впечатленията от действителността като 

възприятията на децата са по-скоро продукт на емоционална реакция, отколкото 

синтез на предметни съдържания. Процесите при осъществяването на 

изобразителната дейност – сравняване, различаване, оприличаване и др. се 

извършват у детето на емоционална основа.  

“Емоциите активно стимулират въображението и фантазията, което се 

отразява върху обогатяването на образните представи на децата. Емоционалното 

отношение към изобразителния процес прави възможно създаването на такава 

психическа ситуация, при която детето влиза в ролята на участник в събитията, а 

не на страничен наблюдател. По тази причина то преживява изобразените 
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събития като реални, въпреки че изгражда приказно-фантастична картина на 

света”[2 : 12].  

Познаването на психофизиологичните въздействия, които оказват на 

децата различните визуални качества на действителността, има голямо 

значение за развитието на изобразителната дейност. В структурата на 

художествения образ изобразителните елементи (линии, цвят, форми и 

др.) имат по-голяма емоционално-изразителна сила, когато са белези на 

предметите. Асоциираното възприятие поражда естетическо отношение към 

околната действителност и обогатявайки чувствата на децата се превръща 

в необходимо условие за тяхното художествено-естетическо познание. 

Стимулирането на асоциациите не бива да се превръща в самоцел, въпреки 

огромната им роля за развитието на въображението и фантазията на 

децата. Търсенето и стимулирането на асоциативни връзки извеждат 

изобразявания обект извън границите на неговото единствено значение и 

той става многонасочен и многозначен. 

Ролята на конвергенцията и синестезията също заемат важно място в 

изобразителната дейност на децата. Конвергенцията е сходимост, свързване на 

различни сетива в общ емоционален център. Синестезията е преливане на 

усещанията от едно сетиво в друго и може да се трансформира в слухови, 

осезателни, зрителни и други усещания. Зрителните образи могат да преминават 

в слухово-музикални или словесни и обратно, преливат се едни в други, взаимно 

се допълват и обогатяват. Тези сложни психични процеси са една от важните 

основи на изобразително-творческата дейност, като чрез подходящо 

комбиниране на различни задачи, подбрани според възрастовите възможности на 

децата, могат успешно да се прилагат в обучението по изобразителни дейности. 

Развитието на психофизиологичната сфера на децата чрез обучението по 

изобразителни дейности в детската градина изисква постоянно свързване на 

отделните психични операции, създаване на подходящи условия за правилното 

им протичане, гъвкавост при управлението и усъвършенстването им на все по 

висока степен.  

Включването в живота на детето на изобразителната дейност като 

художествено-творческа е важно, защото позволява възпитателно 

образователната работа да се ориентира към организирана творческа дейност. 

Чрез стимулиране активността при развитието на изобразително-творческите 

способности на децата, се обогатява естетическото, познавателното, 

интелектуалното и креативното им развитие. 

Творческата атмосфера и нагласа за осъществяване на изобразителна 

дейност са много важни за децата от предучилищна възраст. Те трябва да се 

чувстват удовлетворени и щастливи от своята творческа работа, и когато 

рисуват, моделират и апликират, да се пренасят в един друг свят на вълшебства, 

емоции и чувства. Затова е необходимо така да се изгражда обучението по 

изобразителни дейности в детската градина, че да има характер на пътешествие 

в неизвестна страна, където на всяка крачка децата ги очакват удивителни и 

неочаквани истории и открития. 
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧЕТЕНОТ ЧРЕЗ РАЗЛИЧНИ ФОРМИ В 

ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Евгения Цв. Михова 

 

 

PROMOTION OF READING THROUGH VARIOUS FORMS IN 

KINDERGARTEN 

 

Evgeniya Tsv. Mihova 

 

 
Abstract: The report examines aspects of work to promote interest in books and reading 

at an early age. The general framework of the problem is considered at the beginning. The topic 

is interpreted from the point of view of the program system of the kindergarten. Different forms 

of interaction and purposeful work are indicated. There is a place for individual work and 

especially for project activities. Examples of successful practices on the topic are given. A good 

experience from the Grimm Brothers Kindergarten is presented. 

Keywords: Kindergarten, promotion, reading, projects, activities 

 

Дигитализацията на съвременния свят направи трудна задачата на 

семейството и училището да привлекат децата към традиционната книга и 

четенето й. Много психолози смятат, че книгата трябва да влезе в живота на 

детето още от бебешка възраст затова има разработени и в продажба т.нар. меки 

книжки. Интересът към четенето и способностите за него не са заложени по 

рождение – те трябва да се създават и постоянно да се развиват. Важна роля в 

този процес имат както учителите, така и семействата (2). Запознаването с този 

свят следва да се провежда чрез игра, без принуда и натиск. Значимостта на 

темата е във фокуса и на държавните политики - разработен е Национален план 

за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и 

повишаване на грамотността през периода 2015-2016 година, в който има фокус 

към общественото внимание към темата, привличане на семействата и по-лесен 

достъп до книги. С това интереса на образователните политики не спира, а се 

развива. Четенето е важно за развиване на повечето ключови компетентности и 

т.нар. функционална грамотност. 

В детска градина „Братя Грим“ има традиция да се обръща специално 

внимание на книгата, нейното значение и насърчаване интереса към нея и 

четенето.  Дейността е целенасочена, заложена в годишния план и стратегията на 

детското заведение.  Работи се по няколко направления: 

- В планирана работа по образователно направление  „български език и 

литература“ в по време на планирани ситуации /доколкото могат да се 

нарекат такива предвид специфичната иновативна  програмна система на 

детското заведение/, 

- В общи прояви и събития, организирани от детската градина, 

-  В проектни дейности, 

-  В индивидуална работа, 
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-  Други дейности. 

 Иновативната програмна система на детското заведение дава гъвкава 

възможност за реализиране на всяка педагогическа цел. В основата й е ученето 

чрез правене, а фронталната работа почти липсва. Тя е на основата на програма 

„Стъпка по стъпка“ с елементи на Валдорф и Монтесори. Апробирана е в по-лек 

вариант от 2017 до 2020г. , а през изтеклата учебна 2020-2021г бе дообогатена, 

надградена и апробирана , благодарение на което градината бе обявена за 

иновативна от МОН.  Работата в центрове  може да формира умения за: 

- Творческо мислене, 

-  Работа в екип, 

-  Индивидуална работа, 

-  Право на избор /дейности или материали/, 

- Решение на проблеми  и др.  

Това изисква специфично планиране, което става в специално разработена 

мрежа ежеседмично и ежедневно по направления в дневника на групата.  Самия 

процес на планиране изисква повече усилия от учителите и истинска 

креативност, за да успеят да планират необходимите дейности и материали така, 

че да постигнат своята цел. Книгата има  голямо място в работата ни, тъй като 

център „ограмотяване“ е почти изцяло изпълнен с видове книги и печатни 

продукти. В работата се включват активно и центровете „изкуство“ /изработване 

на книжки, илюстриране на текстове и др./ , „манипулативни игри“ - занимания 

за фината моторика на ръката при писане , пъзели на тема приказни герои и др.  

Проектно-базирания подход се използва при конструиране на текстове по 

зададени теми и картинки, които заедно да превърнат в книга, или направа, 

дизайн и съдържание на детска книжка и др.  В контекста на Валдофската теория 

активно използваме дейности на открито /четене, / и природни материали за 

изработване на детски продукти ,свързани с книгата. 

Пример за добра практика се представи през м. май пред колегията от 

учителката Таня Тодорова.  В утринната среща  тя използва интерактивност чрез 

кръстословица, за да изведе  думата „книга“ като тема в подготвителна група. В 

кратка беседа от три изречения тя говори за значението на книгите. По пътя на 

бърза мозъчна атака се  извадиха отговорите на децата на въпроса: “Защо трябва 

да пазим книгите?“. В основния център „изкуство“ децата имат право на избор на 

три дейности: - направа на малка книжка с избор на картинки в определена 

последователност и логика, направа на малки книжки с отпечатване на букви и 

илюстрации,  подвързване на стари малки книжки. След това децата имат право 

да изберат други центрове. В „център пясък и вода“ се  вадят от водата с кукичка 

букви, като трябва да улавят така букви, че при нареждането им да се получи 

дума, в център „манипулативни игри“  учителката е изработила дъски с релеф на 

необходими за развиване на фината моторика  линии и криви, чиито елементи са 

част от ръкописните букви- вълнообразна, начупена и други линии. Детето има 

право на избор да следва издълбан ход на кривите или да опипва с пръст релефни 

такива. Тук има и пъзели от различни илюстрации, които трябва да наредят и 

разкажат епизода от приказката, а след това да залепят в специална книжка. В 

същото време основния център е отворен  и децата можгат да се преместят на 
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друга дейност, която не са опитали. В хода на работа има междупредметни 

връзки с: 

- математика – форма на книга, големина, брой страници и др. 

- околен свят – животни, семейство и др.- от илюстрациите 

- изобразително изкуство- илюстрации и апликации и др. 

Цялата ситуация е изнесена в открита класна стая, което даде възможност 

на децата да наблюдават времето и природата и да бъдат в по-безопасна от 

Ковид19 среда. 

Ежегодно в детската градина има поне две големи събития, в които 

активно участват и родителите. За подготовката на рождения ден на детската 

градина през 2019 г. например семействата бса много плътно до учителите в хода 

на подготовка. Тойе реализиран като истински народен събор с народни песни, 

танци, софра на земята. Дрес-код се изисква от всички- носия или елемент от 

народна носия. Докато се подготвят специалните занаятчийски ателиета 

родителите издирват стари книги и четат на децата за старите професии. Също 

така разказват народни приказки и търсят традициите в тях. Макар конкретно да 

не е ориентиран към книгата празник, той дава възможност да се направи връзка 

с темата и да се постигнат задачите, поставени в годишния план на тази тема.  

Проектната дейност е силно застъпена в работата на детското заведение. За 

времето 2008-2021г. са реализирани над 15 международни проекта с 

финансиране и над 50 в платформата etwinning, като голяма част от тях са 

наградени с европейски и национален знак за качество. От седем години има 

възможност за национални etwinning проекти и  заедно с още пет детски градини 

от Шумен разработва и реализира краткосрочни проекти за насърчаване на 

четенето. Те са с продължителност около 3 месеца и имат всяка година едни и 

същи дейности  като посещение на библиотека, маратонско четене, „успелите 

четат“, пътуваща приказка, която децата пишат на ротационен принцип и 

илюстрират. Според темата на проекта е и историята, която създават. Има обаче 

и различни дейности интерактивни уроци, големи книги, пътуващи кутии с герои 

и др., което прави проектите интересни и уникални всеки път. Тази година 

стартира „Олимпиадата на книгите“, в който участват  ДГ “Братя Грим“, ДГ 

“Светулка“, ДГ “космонавт“, ДГ “Пчелица“ и ДГ “Латинка“.  С изключение на 

последната градина, всички са носители на престижното звание etwinning school, 

придобито в голяма степен и заради винаги награждаваните проекти за 

насърчаване на четенето. Предстои издаване на малка книжка с всички истории, 

написани от децата до сега.  Темата тази година е свързана с предстоящата 

олимпиада. Интересна дейност е преминаването на олимпийския огън от Гърция 

през пет балкански страни - колкото са детските градини, участващи в проекта. 

Първата градина запалва огъня  „в Гърция“ и предава гръцка приказка на 

следващата в Северна Македония, те предават приказка от тази страна на 

следващата градина с олимпийския огън, а тя пък преминава в сръбска приказка, 

после румънска и накрая българска. След като олимпийския огън пристигне в 

България започват игрите с различни дисциплини- маратонско четене, дума в 

цел, и др. Паралелно с това върви и пътуващата едноименна история. Проектът 

приключва в края на юли с общ продукт написана от децата и илюстрирана от 
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тях история и е-книга с приказките на олимпийския огън.  При приключване на 

всеки такъв проект правим проучване и установяваме, че между 20 и 32% повече 

родители четат приказки ежедневно на децата си  по време и след дейности по 

проекта. 

Индивидуалният подход в развитието и обучението на всяко дете е акцент 

в програмната система на детското заведение. Чрез него педагозите подпомагат 

развитието на таланти и компенсират изоставания.  Затова книгата има огромна 

роля в дейностите за индивидуална работа. Тя може да бъде съвместна с учителя 

или самостоятелна. Много често се използват различни книги или направа на 

малки такива по теми за развиване на знания и умения в различните центрове 

според интересите и възможностите на децата. 

Други полезни и интересни дейности има постоянно- например съвместни 

инициативи с НЧ “Боян Пенев“- викторина за Европа, споделени фолклорни 

празници, посещения на библиотека. Всички те са придружени от книгата и 

нейното значение в различен вариант.  

Отношението към книгата и четенето е в нашия фокус, защото то е и в 

основата на желанието за търсене на знание и учене. Това е важно за интереса в 

училище и подготовката за живота. Контингента на градината е в голяма степен 

от семейства с нисък социален статус и билингви. Това поставя още по-голямо 

предизвикателство пред екипа. В крайна сметка децата, изписвани от градината 

са винаги отлично подготвени и в голям процент с интерес към четенето  и 

книгите. Това става ясно, както от диагностиките, така и от обратната връзка с 

началните учители, поемащи децата. Постоянната целенасочена работа в тази 

посока дава резултати и може да бъде полезен опит за ползване и от други 

педагози. 
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Abstract: The support of children and parents, their security and development are the 

focus of a number of researches, approaches and practices in social work. The adequacy of the 

support depends on the choice of appropriate tools, on the development of services in support of 

parenthood, which is a challenge and perspective for the professionals and the country. This 

paper focuses on the possibilities of preventive social services and activities for the 

development of parenthood during early childhood. 

Keywords: Parenting, early childhood development, social services, prevention. 

 

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Статията представя анализ на действията и приоритетите на страната по 

отношение развитието на родителстването и подкрепа на ранното детско 

развитие. В изследването са представени дейности и законодателни механизми, 

обобщаващи развитието на система за осигуряване на пълноценен живот и 

позитивна родителска грижа за детето, именно в първите и най-важни години от 

живота му. Проучването обхваща анализ на формите за подкрепа към родителите 

– възможностите на социалните услуги и превенцията на рисковете в ранното 

детство. Анализът представя и предизвикателствата пред държавната социална 

политика през последните няколко години, по отношение на развитието на 

форми за подкрепа на ранното детство.  

Резултатите от това изследване показват значението на инструментите за 

подкрепа на родителите и целенасочеността на социалната политика. 

Представената информация насочва вниманието на професионалната общност 

към нуждата от промени, които се определят като сериозни предизвикателства, 

насочени към развитието на сигурна, нова и капацитетна мрежа за инвестиране в 

родителството, чрез стимулиране на развитието на превантивни програми за 

подкрепа, част от системата на социалните услуги в страната.   

 

II. ИЗЛОЖЕНИЕ 

Благодарение на стартиралия процес на деинституционализация в 

България хиляди деца, техните семейства и широката общност, получават достъп 

до съвременни социални услуги, които по своята същност и форми целят да 

предотвратят рисковете за живота и здравето на децата.  Все още съществува 

обаче значителен риск практиките, в подкрепа на родителите и децата от уязвими 
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групи, да повтарят институционалния модел на грижа, вместо да се фокусират 

към подобряване качеството на живот на клиентите си. Действащите практики 

към момента показват, че ефективността им е в процес на развитие, което се 

определя от наличните и гъвкави инструменти за въздействие, имащи 

превантивен характер. Рисковете и неефективността на практически 

реализираните методи за подкрепа на детето и семейството, в повечето случаи са 

определящи за сигурността и пълноценният живот на детето и семейството.  

В съвременния и динамичен живот можем да оценим значението на 

предизвикателствата в родителството, изхождайки от разбирането, че детето 

може да се развива пълноценно, ако неговите родители проявяват отдаденост, 

отговорност, имат мотивация и решимост в грижите и съпровождането на детето. 

„Редица съвременни изследвания сочат, че ранните отношения на детето с 

възрастните, особено майката, имат много важно значение за неговото по-

нататъшно успешно развитие и здраве. От литературата е известно, че дефицитът 

от общуването с възрастните води до задръжки и отклонения в последващото 

развитие на детето [19, с.177]”. Отговорността при общуването в ранното детство 

е решаваща и семейството със своите възможности и/или ограничения отговаря 

за нейната реална реализация и се свързва с качеството на детското развитие. 

„Общуването е сред водещите дейности в ранното детство и е с основополагащо 

значение за психичното, социалното и личностното развитие на детето. До края 

на първата година важно за хода на развитието е взаимодействието с възрастен, 

чието качество и съдържание обуславя адаптивността към разширяващото се 

социално обкръжение [8, с.15]”.  

Значението на качеството на взаимодействие на детето и връзката му с 

развитието на детето дава основание да определим семейството като основен 

фактор в живота на детето. Факторът семейство,  неговата готовност и ресурси, 

определя развитието на детето или съответно липсата на такива, създава рискове 

за пълноценното функциониране на всеки от членовете му. Особеностите на 

средата, като в случая определяме за важна семейната такава, са една от 

предпоставките за пълноценното детско развитие, което се потвърждава  с 

думите на друг автор посочващ за факт,  че „детското развитие е резултат както 

от генетично закрепените особености и възможностите за проявата им, така и от 

особеностите на средата, в която протича животът на отделния човек [12, с.35]”, 

ни дава поредното основание да дискутираме темата за връзката на 

възможностите на семействата, особеностите на средата, подкрепата на 

общността и създадените от държавната социална политика механизми, именно 

за минимализиране на рисковете за детското развитие. Рисковете и проявлението 

им в живота на детето и семейството, са пряко свързани с наличните механизми 

за противодействие, подкрепа и ефективност. Рисковете и неефективността на 

практически реализираните методи за подкрепа на детето и семейството, в 

повечето случаи са определящи за сигурността и пълноценният живот на детето 

и семейството. Подкрепата на семейството с неговите разбирания, вярвания и 

потенциал, всъщност изисква целенасочени действия за ефективност и 

превенция на рисковете, както и съпровождането му през всеки един етап от 

неговото развитие. Етапът, на който всъщност отделяме внимание, е подкрепата 
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към детето в първите години от неговия живот, която е най-интензивна и създава 

предпоставка за множество рискове, които да повлияят на представянето на 

детето в последяващите етапи от неговия живот.   

 

2.1. Родителски отговорности и ресурси на семейството 

Конвенцията за правата на детето, като стратегически документ в защита и 

подкрепа на детското развитие, посочва, че родителите трябва да получават 

подкрепа за изпълнение на своите отговорности по отношение на децата. 

Родителите трябва да могат да предоставят на детето си основни грижи, да 

гарантират безопасността на детето, да стимулират детето, да дават насоки и 

да поставят граници, да осигурят на детето стабилна семейна среда. Така 

представена основната роля на семейството, при подкрепа на детето, определя и 

част от функциите на семейството. Изпълнението на посочените отговорности 

показва значението на знанията, информираността, опитът, помощта, наличието 

или липсата на потенциал - ресурси, необходими за родителството. 

Определянето на ресурсите, необходими за реализиране на родителските 

отговорности, като възможности за пълноценно детско развитие, поставя 

родителите във фокуса на различни механизми за подкрепа. Потвърждавайки 

значението на родителската готовност, свързана със знания и подготовка за 

живота на детето,  във всеки един етап от неговото развитие, с изпълнение на 

определените за това задачи на развитие, семейството и подкрепата на 

родителството са ключ към успеха и сигурното развитие на детето.  

„Познаването на задачите и характеристиките, свързани с всеки стадий на 

развитието е ключ към подпомагането на израстването на детето. Родителите, 

които познават особеностите на развитието няма да бъдат толкова разтревожени 

от поведението на детето и е по-вероятно да подкрепят детето. Те по-лесно 

усещат от какво се нуждае детето, за да се развива [1]”. Подкрепата към 

семейството е необходимо да се съсредоточи както към вътрешните за 

семейството ресурси, така и към външни такива. Ефективната подкрепа следва да 

е насочена както към развитие на вътрешните за родителя ресурси – знания и 

умения, така и към външни за семейството ресурси - подкрепа от разширеното 

семейство и приятелите, съседите, общността, икономически ресурси, трудова 

заетост, благосъстояние, детски заведения, образование и социални услуги. 

„Семействата, които търсят подкрепа в системата на грижи за деца са уязвими, 

със специфични потребности – родителите изпитват затруднения, които 

намаляват тяхната способност за родителстване [и пак там]”. Акцент се поставя 

не само на вътрешните за семейството ресурси, но и на външната подкрепа, част 

от която са възможностите на социалните услуги, като форма за подкрепа на 

семейството и детското развитие и която държавната социална политика 

реализира, като стратегии и практики в отговор на специфичните потребности на 

родителите и целящи развиване на способностите им за родителстване.   

 

2.2. Социални услуги като перспектива  

Развитието на социалните услуги в последните 15 години показа, че те са 

необходими не само при наличието на сериозен риск или за превенция на такъв, 
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но и при необходимост само от информиране или консултиране в определени 

ситуации, които не предполагат потенциален проблем или риск. Особено 

сериозна е нуждата от припознаване на тази мисия на социалните услуги, когато 

става въпрос за услуги за ранно детско развитие, за консултиране на родители и 

бъдещи родители, за формиране на родителски умения, семейно планиране, и 

други, което е посочено и в Закон за социалните услуги. Социалните услуги в 

подкрепа на ранното детско развитие са иновативна перспектива насочена към 

децата, семействата и общността, които формират възможности за развитие на 

ценни ресурси – инвестиции в човешкия потенциал.  

Както доц.  Векова отбелязва „изключителната динамика на промените в 

обществените условия и нарастващата сложност на проблемите, засягащи все по-

големи групи от населението в национален и глобален план, изискват търсенето 

на нови, по-гъвкави и ефективни подходи и адекватни решения [2, с.536] “. Един 

от съществените въпроси, за който се търсят решения и който се коментира през 

последните няколко години, е именно свързан с нови подходи и ефективна 

подкрепа за превенцията на рисковете за децата, тяхното пълноценно развитие в 

първите години от живота им, инвестиране в техния потенциал и ресурсите на 

семейството, което е и предпоставка за развитието на различни форми и 

програми за подкрепа на пълноценното ранно детско развитие.  

Възможностите за подпомагане на семейната система са свързани с 

конкретните инвестиции и усилия на държавата, в контекста на реализиране на 

нейните роля и функции.  По отношение на развитието на ресурсите на 

семейството и възможностите за подкрепа, които са предоставят чрез социалните 

услуги, държавата е изправена пред предизвикателства, за които търси активно 

решения. „Осигуряване на разнообразни и устойчиви социални услуги, на 

ресурси за деца и семейства е предизвикателство, за което често се констатира 

разминаване между предлаганите услуги и потребностите на семействата. Освен 

това, предизвикателствата на семействата често са преплитащи се, многостранни 

и социалните служби не  разполагат с контрол върху многобройните ресурси, 

необходими,  за да служат на семействата – често те трябва да работят в мрежа с 

различни организации, които да предоставят необходимите услуги [1, с.269]”.  

Като примери за реализирането на мрежа за подкрепа към семействата и децата, 

напълно съответстваща на регламентите в Закон за социалните услуги, може да 

се посочи развитието на социалните услуги за ранното детство като предпоставка 

за бъдеща инвестиция.  

Социални услуги, които основно дават възможност за подкрепа и 

насърчават семействата в активност, акумулиране на знания, реализиране на 

опит и които целят: 

 предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции; 

 формиране на родителски умения; 

 подобряване на достъпа до здравна грижа,; 

 подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията; 

 подобряване на семейната среда; 



261 

 

 подобряване на готовността на децата за включване в образователната 

система; 

 повишаване на училищната готовност на децата за включване в 

образователната система; 

 подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи 

родители за ограничаване предаването на бедността между поколенията. 

 

„Подкрепата на семействата е от съществено значение при закрила на 

децата и тяхното пълноценно развитие  [и пак там] ”. Включването на 

семействата като сътрудници в процес на промяна е по-малко трудно, когато 

родителите или обгрижващите осъзнават и/или признават, че децата им са в риск 

и те самите търсят помощ, как да станат по-добри родители. Родителите като 

сътрудници в процеса за подкрепа развитието на децата са също толкова важен 

мотиватор за инвестиция. Инвестиция, която се постига с обединяване на 

усилията и ангажиране на средата, общността, системите за закрила и държавата, 

чрез своите  структури и звена на социална защита. 

 

2.3. Превантивни програми и развитие 

Програмите за развитие в ранна детска възраст, представени като 

възможност във фиг.1,  могат да бъдат представени като важен инструмент за 

ранна намеса в живота и развитието на децата, за да компенсира неравенствата в 

рамките на семейната среда.  

 
Фигура 1. Отговор на семейните потребности 

 

Тези програми, които основно могат да са част от системата за подкрепа на 

семействата в общността, под формата на инструменти и подходи в действащите 

социални услуги в страната, спомагат за информирането, подготовката, 

нагласите към ролята на семейството, повишават увереността на родителите, 

намаляват рисковете и неблагоприятните последици за здравето и развитието на 
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децата, когато пораснат. Превантивните програми и дейности е подходящо да са 

насочени към подкрепата, развитието на родителите, като партньори в процеса. 

„Необходимо е също така да се гарантира, че ранната превенция за семейства, 

които евентуално имат по-голяма нужда от подкрепа, не трябва да води до 

установяване на ориентация към дефицит. Родителите трябва да продължат да се 

възприемат и разбират като партньори, които са ориентирани към 

благосъстоянието на децата си [5, с.37]”. Именно партньорството с превантивен 

характер, развиващо и целенасочено към подобряване качеството на живот на 

детето и семейството, е необходимо да стои в основата на всяка превантивна 

дейност, при търсенето на решения за всеки специфичен момент от живота на 

детето, особено в ранното детство.  

„В България много често едва когато е трудно да се намерят решения, се 

заговаря за превенция – въпрос, който от една страна насочва анализите към 

детето, лишено от родителска грижа, и алтернативна грижа, а от друга – към 

родителите, техният ресурс да реализират своите функции [1]”. Предложеното 

систематизиране на подкрепата към семействата, определя и широките нужди на 

самите семейства да развият успешно потенциалът си и/или да обогатят същия, 

именно за да се избегне настъпването на потенциален риск, чрез превантивни 

действия и възможности. За всяка една от представените възможности се 

представят различни нива на взаимодействие, интервенция и родителско участие, 

целящи развитие на нови, или обединяване на действащи форми за подкрепа към 

децата, в контекста на социалната работа, които са и подходи в подкрепата към 

самите родители.  

Както проф. Радев посочва ”социалната работа не е „работа на други“, а 

„работа с други [18]“. Индивидът не е единствено предмет на интервенция, а 

съотборник на решения, активен участник в подпомагащия процес, призма, която 

е основна при практическата подкрепа към децата и семействата. Това твърдение 

се потвърждава и от друг автор, който посочва, че „характерно за човека е това, 

че неговото потомство се ражда напълно неготово за самостоятелен живот и има 

нужда от продължителен период на детство, през който новороденото преминава 

през няколко периода на подготовка за такъв живот. Тази подготовка се 

извършва при активното участие на родителите, а по-късно и на други възрастни, 

специално квалифицирани за това [16, с.5] ”. Подготовката и съпровождането на 

детето и семейството се осъществява именно през призмата на социалната работа 

с деца и семейства, с помощта на нейния набор от дейности, подходи, методи и 

средства, реализирани от професионалистите – социални работници.  Социалната 

работа с нейните механизми за подкрепа, се реализира в отделните етапи от 

живота на детето и семейството, при общуването им с другите, при 

функционирането им средата. Например,  както посочва и д-р Койчев 

„взаимоотношения между съучениците пораждат редица проблеми в развитието 

[9, с.44]” , което също е предпоставка за включването на инструментите на 

социалната работа в подкрепа на децата и в случая на правото им на образование 

и закрила. Развитието на системата за социална подкрепа на детето и 

семейството, което протича през последните години, е в активната си фаза. Както 

потвърждава и друг автор, „влиянието на социалната среда – другите хора – 
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върху развитието също е несъмнено. Разликата в грижите за отглеждане, 

възпитание и обучение на отредните деца причинява разлика в развитието им. 

Това влияние е толкова голямо, че е в състояние да не допусне проявата на 

главни качества на човешката психика [12, с.35]. Несъмнено е влиянието на 

средата и семейството върху детето, което отново поставя на фокус подготовката 

им за съвместен живот в обсега на помагащите професии, като социалната 

работа. „Всепризнато  е значението  на семейството и неговата роля за 

формирането и изграждането на пълноценната личност. В него се полагат 

основите на личностното израстване, което определя и по-нататъшния облик на 

подрастващото дете. Семейството е първата школа за социален опит на детето и 

в него се изгражда представата за бъдещото собствено семейство [6, с.143]”.  

Според авторите Kinney, Haapala и Booth, работата със семейството и 

детето, са основополагащи при развиването на дадена услуга или модел за 

социална подкрепа. Моделът, които предлага „уникални и конкретни методи за 

работа с цялото семейство като единица чрез превенция, интервенция и 

терапевтични услуги, като поставят в основата на целевата си група всеки 

отделен член на даденото семейство [10]”,  може да се определи като ефективен 

за детето и семейството. Социалните услуги, които са една от основните 

социални дейности и инструменти за подкрепа, според Глушкова, са „дейности в 

подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот, 

които се основават на социална работа: те са услуги, предоставени в семейна 

среда или в близка до семейната среда [4, с.208]”. 

 

2.4. Предизвикателства и възможности при подкрепа на ранното 

детско развитие 

При преглед на Национална програма за развитие България 2020 [15, с.17-

18] се отчитат действителните полета за промяна, на които ще акцентира 

страната ни в следващите години. В изпълнение на Приоритет 2: Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване и Подприоритет 2.2: 

„Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни услуги с цел превенция на 

социалното изключване“ се планира „въвеждане на нови подходи при 

предоставяне на услуги, подобряване качеството на живот на децата и 

насърчаване на социалното включване и развитие на интегрирани услуги за 

ранно детско развитие за деца от възрастова група 0-7 години“. Работата на 

страната ни в посока ранно детско развитие, през последните години се развива 

активно, което се потвърждава и при изказване на министъра на труда и 

социалната политика: „Ранното детско развитие и качествените грижи за децата 

подобряват възможността за тяхната реализация и бъдещи перспективи с над 

25% [13]. Затова инвестициите в ранното детско развитие са едни от най-

ценните за една държава, посочено от Министерство на труда и социалната 

политика.  

Политиките за ранно детско развитие се обуславят в отделни нормативни 

документи – закони, правилници, методики, стратегии – Закон за социалните 

услуги, Правилник за прилагане на закона за социалните услуги, Методика за 

предоставяне на услуга „Център за обществена подкрепа”, но при краткия обзор 
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не се открива самостоятелно определен норматив, именно за развитието и 

функционирането на този тип услуги като самостоятелни дейности. В страната са 

налице дейности и форми, които развиват част от капацитета на услугите за 

ранно детско развитие, като практики от съществуващата система от социални 

услуги. Тези дейности се реализират като проектни практики, които се определят 

като иновативни, предоставящи много възможности, гъвкави и капацитетни, но 

характерът им е пилотен, макар да е част от социалната политика в страната. 

Представяйки по този начин подкрепата, която съществува и е развита, в посока 

към семейството и детето, ясно се отчита роля на държавната социална политика 

в тази посока. Именно роля на социалната политика е да развива механизми за 

подкрепа на рисковите групи хора, да подготвят стратегии, целенасочени мерки, 

дейности и механизми за предотвратяването на множество рискове за децата и 

семействата, за  намаляване на влиянието и решаването им. 

Ориентираната към деинституционализация политика за децата 

(Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в 

Република България”)  все още е насочена предимно към преодоляване на 

последствията от рисковете за децата и към деинституционализиране. По 

отношение на политиката за детско благополучие в България все още е налице 

ориентация предимно към превенция на риска и свеждане до минимум на 

последствията от рисковете за сметка на подкрепа на всички деца и семейства. 

Детството и първите дни, месеци, години от живота на детето, са основни 

за формиране на неговите възможности, за реализиране на неговите права и в 

едно с родителските отговорности и тяхното пълноценно упражняване, са гарант 

за качеството на живот на детето.  „Ранното детство е основополагащ и значим 

етап от живота на човека. През него по специфичен начин, постепенно и с висок 

интензитет са залагат възможности, качества и характеристики на личността в 

нейната цялост и в структурната и съдържателната [17]”. Ранното детство е 

решаващо за здравословното състояние, образованието, социалното включване и 

цялостния успех и щастие в живота на човека. Ранното детско развитие включва 

цялата необходима подкрепа за детето от пренаталното му развитие до осмата му 

година, за да може да бъде реализирано правото му на оцеляване, закрила и 

грижа, което ще му гарантира най-доброто развитие. Ранното детско развитие 

обхваща адекватни здравни услуги за бременната жена, майката и бебето, 

пълноценно хранене за бременната и кърмеща жена, бебето и детето, 

осигуряване на възможности и среда за ранно учене, подкрепа на семейството, 

развитие на общността и др.  

Услугите за ранно детско развитие са насочени колкото към децата, 

толкова и към родителите и целят да изградят мостове, по които детето и 

родителите да преминават от системата на социалните услуги към системата на 

здравеопазването и/или образованието. Първите няколко години от живота 

оказват огромно влияние върху развитието и успеха на детето, от доброто здраве 

и резултатите в училище до самоуважението и социалните му умения. В тази 

връзка, може да се изведе необходимостта от осигуряване на всеобхватна много 

секторна рамка, посочена на фиг.2. 
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Фигура 2. Синхронизирана подкрепа към родителите 

 

Синхронизираната политика за ранно детско развитие следва равно да 

поставя значението на всеки етап от детското развитие, както и подкрепата на 

семейството при всяка промяна. Както твърди Недялкова, „чрез различните 

модели, описващи връзката родител – специалисти и нивата на сътрудничество, 

се определя стойността на модела за професионалната подкрепа на родителите. 

Родителите могат да играят активна роля при ранната намеса за интегрирането на 

детето и чрез единен модел на подкрепа даден специалист може да насърчи 

родителя да поеме тази роля [14, с.96]”.  

Синхронизираната и пълноценна подкрепа към детето и семейството е 

предизвикателство. Развитието на мрежа за помощ, чрез разнообразни и 

устойчиви социални услуги за децата и родителите, е възможност и ангажимент 

както на държавата, така и общността, помагащите специалисти, отделния 

индивид и всеки член на обществото. Както посочва проф. Левтерова, „за 

ефективната подкрепа на детето или ученик е важно да се отчитат особеностите 

на всяка общност.  Например семействата, в които има дете с увреждане, са 

подложени на много повече неблаговидни и емоционално негативни влияния от 

социума, отколкото семейства, в които децата нямат здравословни, обучителни  

или социални проблеми [11, с.84]”. Подкрепата, осигуряваща превантивни 

програми за развитие на умения за родителстване, общностна подкрепа и 

наличните социални услуги, както и подкрепата на държавата, която е материала 

и социална, е инвестиция в родителството.  

Поставянето на родителите във фокуса на интервенциите и социалната 

работа ги определя като основните субекти, към които се насочва цялостната 

професионална подкрепа. Социалната работа с деца и семейства предоставя 

възможността на субектите – родителите/семействата, да изложат 

предизвикателствата и трудностите си, да поставят въпроси и да развият своя 

собствен потенциал, чрез семейната подкрепа, като форма за влияние. Всяка една 
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от областите в социалната работа включва семействата, като основни субекти и 

семейната подкрепа като фокус на интервенция. Значението на родителската 

подкрепа се определя от ролята и отговорността на субектите към развитието на 

детето и задоволяване на детските потребности. Формите за родителска подкрепа 

включват конкретни превантивни мерки, в отговор на твърдението, че 

„превенцията не е единствено грижа за децата, но и за техните родители 

(разширеното семейство) [1]. Превантивната грижа, изразяваща се в дейности и 

интервенции, свързани с информирането на родителите, с механизми за 

разрешаването на проблеми, с подкрепа и мотивиране на родителите в техните 

усилия , именно в подкрепа да развият уменията си като родители, за да 

посрещнат нуждите на децата си.  

Влиянието върху развитието на детето, все по-често се свързва с ранната 

подкрепа, ранното идентифициране на рисковете за детското развитие и 

превантивните информиращи позитивни мерки. Значението на превантивната 

социална работа и семейна подкрепа се потвърждава и от друг автор, който 

посочва „необходима е и превантивна работа с родителите, които, забързани в 

своето напрегнато ежедневие, пропускат важния етап в развитието на своето 

потомство – Детството [7, с.103]”. За да се подкрепят и овластяват семействата, 

помагащите специалисти е необходимо да бъдат фактор за положителна 

промяна. Ефективността на конкретните интервенции се свързва с настъпването 

на положителна промяна, като се отчита, че  „определящо за оценяване на ефекта 

на политиката е доколко осъществяваните мерки водят до реална подкрепа на 

семействата и децата [3, с.190].  

За разлика от другите форми за подкрепа и социална защита, социалните 

дейности и социалните услугите за децата и семействата, стоящи в основата на 

социалната работа, се разгръщат през последните години активно, целенасочено, 

както на общинско, така и  на национално ниво – планират се нови иновативни 

форми на социална работа, реализирани в социални услуги, реорганизират се 

действащи модели на социални дейности и се създават нови възможности за 

достъп до помощ.  

Социалната работа с деца и семейства се превръща във важна съставна 

част от социалната политика и допринася за запазване на доверието на 

гражданите към държавата. „Политиката на държавата за подкрепа на детето 

като комплексна система от стратегии и програми, законови регламенти и 

структури, ориентирани към тяхната реализация, е важен компонент на общата 

социална политика [и пак там, с.189]”. Всяка целенасочена и ориентирана към 

хората социална дейност, социален инструмент, стратегия или законов 

регламент, е инвестиция, която развива не само професионалната практика, но и 

обществото като капитал – социален и икономически.  

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

„Като неделимо цяло, като система, човешкото същество е част от по-

голямо цяло или системи – това са: семейството, обществото, човечеството, 

нашата планета, космоса. От тези контексти човек се среща с трите важни 

житейски проблема: професията, любовта и обществото, изобщо социални 
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проблеми. Начинът по който индивидът отговаря на първата обществена система 

– семейството, ще стане важен фактор в неговия жизнен стил [20, с.21]”.  

Детето трябва да бъде във фокуса на всяко действие – правата и 

потребностите на детето, както са изразени в Конвенцията на ООН за правата на 

детето и основните правни инструменти на Съвета на Европа (като напр. 

Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи, Европейската 

социална харта и ревизираната Европейска социална харта). Посоката, в която 

страната ни върви по отношение на ранното детско развитие, е отговорна и 

показва, че инвестирането в достъпни и висококачествени услуги за детско 

благополучие е необходимост, не само за да се изпълнят целите на социалната 

държавна политика, но и за да можем по-успешно да подкрепяме тези групи деца 

и родители, които са днешните хора, днешните родители, днешните деца и са 

бъдещето. 

Развитието на достъпни, висококачествени и интензивни грижи – социални 

услуги, програми и подходи, както и подготовката на детето и семейството за 

съвместният им живот, е предизвикателство, но и възможност. 

Предизвикателството може да се свърже с развитието на социалната ни политика 

и нейните социални дейности, в лицето на социалните услуги, а възможността да 

се подчертае като важна за осигуряване на качествен живот за всеки, чрез 

подготовка на родителите за тяхното позитивно родителстване.  

Така представен краткият настоящ анализ дава възможност да се развиват 

и прилагат нови подходи, да се използва развитата практика, но и да продължи 

търсенето на конкретни възможности и решения в подкрепа на родителстването 

в ранното детство. Темата насочва вниманието към извеждането на основни 

предизвикателства пред държавата, в посока подкрепата на децата и тяхното 

израстване. Представената информация следва посоката на ангажиране на 

вниманието на професионалната общност към нуждата от промени, които се 

определят като сериозни предизвикателства, свързани с развитието на 

капацитетна мрежа за инвестиране в родителството, част от системата на 

социалните дейности и социалните услуги в страната.   
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THE PROCESS OF SOCIALIZATION AS A PREREQUISITE FOR 

FORMATION OF SOCIAL COMPETENCE 

 

Ekaterina Z. Tomova 

 

 
Abstract: The article presents an overview of basic concepts related to socialization and 

social competence, considered in the direction of the determinants of social competence and its 

main components. The process of socialization in a temporal aspect has been studied, reflecting 

examples and research highlighting the influence of social factors on human behavior, and 

through which the relation socialization - social competence is emphasized. Тhe main 

components of social competence, according to the author, are outlined, the combination of 

which contributes to the realization of productive and full-fledged, constructive interpersonal 

relationships. 

Key words: socialization, social competence, social factors, components of social 

competence 

 

 

От момента на своето оформяне като общност, човечеството преминава 

през различни периоди, съпроводени с разнородни сътресения и противоречиви 

състояния на падения и подем. Находчивостта, интелигентността, 

съобразителността на човека му помагат да оцелее, но това не е  достатъчно за 

пълноценно съществуване. В хода на приемането и отхвърлянето на правила и 

норми, свързани с оцеляването, прехраната и съжителството, се заражда и 

потребността от една много важна специфична обвързаност – тази с Другия и 

възникването на вид социална култура, в която започват да се утвърждават 

качества като обич, съчувствие, единодействие, загриженост. Развива се нуждата 

от все по-усъвършенствана комуникация с другите и оформяне на нов тип 

социални взаимодействия. Социумът извървява бавно, но целенасочено своя 

еволюционен път на цялостно укрепване и непрекъснато развитие, благодарение 

точно на тези взаимодействия, които стимулират неговия прогрес. Още от 

праисторията водят началото си опитите и успехите на предците ни да обменят 

информация по различни, подобрени с времето начини. Праисторическите хора 

вероятно първо споделят знания, усещания и умения помежду си: къде е най-

подходящо място за подслон; кои храни са предпочитани и как се намират; как се 

изработват оръдията на труда (в различните епохи). Впоследствие придобитият 

опит се предава на следващите поколения, продължавайки процесите на 

непрекъснато усъвършенстване на знанията и уменията. Счита се, че не след 

дълго се появява и необходимостта от общуване с други племена, разширяване 

на хоризонтите, териториите, възможностите за настаняване, обмен на 
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информация  и прехрана, като процесите на комуникация и социализация стават 

все по-комплексни и многоспектърни.  

Съществуват индикации, че процесът на социализация е явление, 

съществуващо от зората на човешкия вид - в праисторически контекст не е 

документирано съжителството на хората в големи общества, но е характерно 

израстването на детето сред семейството, сред племето. Детето овладява 

социален опит, знания и умения за живот, ценности и норми на поведение, 

специфични за конкретен исторически период.     

В този контекст, разсъжденията върху социалната компетентност не биха 

били пълни и целесъобразни, без осмисляне на процеса на социализация. Ако 

социализацията, разгледана най-общо, е процес на „очовечаване“ 

(приспособяване към социума, овладяване на социален опит, правила и 

нравствени норми), то изграждането на социална компетентност е процес, 

насочен към формирането на интегративен комплекс от знания, умения, 

отношения, определящи конкретен стил на поведение, благоприятстващ 

междуличностните взаимоотношения.  

За автор на термина „социализация“ се приема американският социолог Ф. 

Г. Гидингс, който през 1887 г. в книгата си „Теории за социализацията“ 

употребява термина със значение, което е близко до съвременното – „развитие на 

социалната природа или характера на индивида, подготовка на човека за 

социален живот“ [1]. Като общоприето научно понятие, „социализацията“ 

започва по-активно да се използва в западната, особено в англоезичната 

философска и психологическа литература, едва в края на 50-те години на 

двадесети век, като понятието е обогатено и утвърдено от Е. Дюркем през 1907 г.  

Наличен е набор от различни формулировки за понятието „социализация“, 

множество от тях съчетават следните характеристики: многостранен и 

многопластов процес на "очовечаване" на човек; овладяване на социален опит и 

съответни норми и ценности за даден исторически период; формиране на 

личността; усвояване на културата (език, начин на изразяване, обреди, традиции, 

обичаи, начин на поведение и прочее); адаптиране, приспособяване на индивида 

към социума и неговите изисквания, норми, правила за организиране на 

социалния живот, очаквания.  

Коментирайки процеса на социализация, Д. Цветков споменава и 

социалната интеграция, проектирайки нейните влияния върху различните 

общности, дефинирайки я като: „приобщаване, адаптиране и конструктивно 

поведение  в основните и също така универсални човешки общности:  семейна, 

училищна, професионална, гражданска, етническа, национална, религиозна“ [2]. 

Посочената трактовка съдържа редица от ключовите компоненти на социалната 

компетентност, в аспекта на осъществяване на ползотворни и хармонични 

взаимоотношения в рамките на социума, следователно тук са видни 

взаимовръзките между социализацията, социалната интеграция и социалната 

компетентност.  

Като категоризира спецификите на понятието „социализация“ в 

психологията, социологията, социалната психология, педагогиката, Ю. Дончева 

уточнява техните сходства и различия и определя дефинитивно социализацията 
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като: съчетаване на приспособяването и социалното обособяване на човека в 

условията на конкретното общество. „Тя е процес на усвояване на роли и на 

очаквано поведение в отношенията, в семейството и обществото и на развиване 

на удовлетворителна свързаност с другите хора“ [1]. По-нататък авторката 

придава особена значимост на социалната интеграция като важен процес и 

предпоставка за развитие на самореализация, самоутвърждаване, на личността 

като „пълноправен, конкурентноспособен, равнопоставен член на 

обществото…но за да се изгради като такава, преди това младият човек трябва да 

усвои и формира ключови социални компетентности“ [1]. В така представените 

формулировки се очертават параметрите на социалната компетентност, чиито 

компоненти са неразривно свързани с успешния процес на социализация и 

социална интеграция, като пълноценното протичане на тези процеси се явява 

детерминанта за формирането и развитието на компетентността.  

Гореспоменатият извод е изведен и на база анализ на актуалните 

концепции, които поставят човека и средата в здрава взаимовръзка - приема се, 

че поведението, стремежите, дори в известна степен личностните качества на 

индивида се влияят силно от хората около него, също от фактори като семейната, 

училищната, неформалната среда. Ако е поставено в ситуация да е извън 

интеракциите със себеподобни, детето попада под влияние на други фактори и 

съответно е възможно да развие различни способности, характерни и нужни за 

оцеляване в заобикалящата го среда, за сметка на комуникационните (говор, 

писане). Разбира се, биологичните фактори не се изключват, но без наличие на 

социалните, балансът във формирането на личността липсва, налице е 

предпоставка за дисхармония в поведението и съзнанието. Благодарение на 

медиите, историите на няколко деца, които поради различни причини се оказват 

в обкръжението на животни, стават добре известни и служат за непосредствени 

примери относно промяната на поведенческите проявления. Регресиите в говора 

и фината моторика са начален етап, прерастващ в забавяне, дори спиране на 

изграждането на самосъзнание, възприятие за собствения Аз, осъзнаване на 

индивида като част от човешката раса, с присъщите ѝ мисловни и поведенчески 

процеси. В някои от случаите е виден приносът на овладения преди това 

социален опит, на последвалата социализация, на унаследените и вродени 

качества. Тези данни навеждат на мисълта, че откъсването от социума, и оттам 

липсата на социализиращи фактори в първите години от развитието на 

личността, водят към непреодолими дефицити в развитието, в социализацията и 

във формирането на социална компетентност. 

Хората без съмнение са „социални животни“ и този факт е доказан 

многократно през вековете. Без възможността - първо чрез жестове и 

елементарни звуци, а с подема на разума - и чрез думи и писано слово, 

човечеството може би не би стигнало до сегашното си развитие, и със сигурност 

не би се усъвършенствало по начина, по който наблюдаваме днес. Именно 

комуникацията, общуването, размяната на информация, емоции, ценности и идеи 

е в основата на социалната компетентност.  

Изтъкнати учени изследват отделни аспекти на социалната компетентност 

и формулират концепции относно нейната структура и съдържателно поле. 
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Съществуват дискусии относно елементите на тази компетентност, като някои 

автори включват детайлно разгледани компоненти, докато други наблягат на 

обобщени характеристики. Конструктът социална компетентност е комплексен и 

многофакторен, което предполага и разнообразните тези и аргументи, 

разработени в множество изследвания в тази област. Според Б. Мизова и С. 

Цветанска е нужен консенсус и те го анализират в два аспекта: „Първият се 

отнася до традиционното (и като че ли интуитивното) разбиране, че социалната 

компетентност е свързана с   „интерперсоналността“, със способността на 

личността да създава и поддържа значими и пълноценни връзки и отношения с 

другите…Вторият консенсусен аспект засяга многоизмерността на конструкта. 

Социалната компетентност е многомерна конструкция, която обединява 

когнитивни, афективни, мотивационно поведенчески компоненти (знания, 

умения, нагласи, отношения, ценностни поведенчески модели), функциониращи 

в неделима цялост и насочени към пълноценно постигане на социално 

приемливи цели“ [3]. Концепцията за комплексността на тази компетентност 

предполага наличието на множество взаимосвързани елементи в съдържателното 

й поле, като сред основните несъмнено е и емоционалната интелигентност.  

В хода на човешкото развитие се осъществяват динамични проявления и 

промени в емоционалната сфера, очертаващи  посока на съзряване, обогатяване и 

стабилизиране. Всеки елемент от развитието на личността неизменно е в релация 

и с емоционалната сфера. Особено валидна е тази теза, по отношение процесите 

на социализация и изграждането на съвкупността от базисни компетентности. 

Интересен факт за възникването на емоции и съпреживяването им е включен в 

автобиографията на  К. Юнг. Там той  разказва за  наблюденията си върху 

ритуалния театър на племето масаи в саваната в Кения. Той не познава 

митологията на масаите, за да разбере какво точно разиграват в ритуалите си 

пред лагерния огън вечер, а и езиковата бариера му  пречи да се докосне до 

скрития му смисъл. Юнг съзерцава церемонията само като зрител, невеж за 

естеството на племенната култура. Но въпреки това, обредният танц, който 

наблюдава, постепенно го завладява емоционално. Той отчасти съпреживява 

непонятните чувства и вълнения, заедно със себеподобните си от безкнижовната 

масайска традиция. Това дава знак, че дори когато общуването протича без 

нужните езикови и културни познания, е възможно да се сигне до разбиране поне 

по един начин – на нивото на възникналите, усетени и споделени чувства. 

Общочовешката способност за съпреживяване и споделяне на идентични чувства 

надскача възможните езикови и културни бариери пред общуването [4]. Именно 

комуникацията и емоционалната интелигентност - уменията и нагласите по 

посока осмисляне, възприемане, разбиране на собствените чувства и тези на 

другите, също способността за пълноценно и ползотворно, неконфликтно 

общуване (в известна степен обусловено от възможността за вникване в 

емоционалните нюанси) са изключително значими елементи и са сред основните 

предпоставки за формирането на социална компетентност. 

Като най-обща дефиниция на понятието социална компетентност, в 

настоящия текст, се приема, че тя е комплекс от знания, умения и отношения, 

насочен към адекватна оценка на социални ситуации; успешно разчитане на 
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чуждите действия и намерения, чувства и потребности и съобразяване с тях, 

проява на разбиране, съчувствие и подкрепа, кооперативност и сътрудничество; 

съблюдаване на социалните ценности и норми; отчитане на собствените 

потребности, възможности и интереси; справяне с проблеми и разрешаване на 

конфликти, вземане на решения; пълноценна и ползотворна комуникация и съ-

съществуване, съжителство с другите индивиди в обществото, основано на 

конструктивни междуличностни отношения.  

Могат да бъдат отграничени редица компоненти на социалната 

компетентност, част от тях се припокриват с компоненти на други от осемте 

ключови компетентности. Причината за това се корени във факта, че 

компетентностите са в силна взаимовръзка и формирането им у личността е 

предпоставка за цялостното й изграждане. Сред основните компоненти на 

социалната компетентност са комуникативността, емпатията, толерантността и 

сътрудничеството (кооперирането).  

 

Комуникативност 
Общуването е една от основните социални потребности, чието 

удовлетворяване е в основата на активната човешка дейност. Общувайки, хората 

обменят мисли и чувства, правят планове, решават противоречия. „Натрупването 

на различни значения и гледни точки към общуването е закономерен резултат от 

непрекъснатото усложняване на процеса на комуникация и все по-голямата 

зависимост на ефективността на действията на хората от умението им да 

установяват и поддържат междуличностни отношения. Комуникацията е 

неделима част от всекидневието на съвременния човек и от цялостното социално 

функциониране на обществото. Благодарение на нея става възможно не само 

индивидуалното развитие на човека, но и изявата му като част от отделни 

общности и социални групи. Чрез размяната на информация и смисли хората 

съгласуват и обединяват усилията си, постигат общи резултати и осъзнават себе 

си като част от системата от социални връзки. Същността на социалната 

комуникация е постигането на консенсус, чрез който се изразяват общите мисли 

на хората, техните интереси, вярвания, очаквания, ценности, нагласи и чувства“ 

[5]. Представената теза обозначава взаимозависимостта между 

комуникативността и социалната компетентност в аспекта на знания, умения и 

отношения по посока неконфликтност в общуването, споделеност и сплотеност 

във вземането на решения и преодоляването на предизвикателства, 

приспособяването в рамките на групата без асимилация на личностните 

характеристики.  

Комуникацията се реализира чрез три основни функции: информационна, 

свързана с обмяна на информация (приемане и предаване); формираща 

(подпомагаща формирането на знания, умения, отношения…); афективна 

(обмяна на мисли, чувства, настроения). Комуникацията е зависима от 

възприятията (с каква точност ще бъде възприета информацията) и 

интерпретацията (доколко човек е успял да улови, разбере и осмисли най-

главното от информацията). Комуникацията предполага две страни: предаване на 

информация и приемане на информация. Обменът (предаване и приемане) на 
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информацията става по вербален и невербален път. Двете форми на обмен 

взаимно се допълват и помагат за осъществяването на конструктивно социално 

взаимодействие. Предаването на информация изисква владеенето на умение за 

ясно и точно изказване на определено съждение, придружено с подходящ тон и 

емоция. Това е нужно, за да се постигне разбиране на отправените към 

приемащия разнообразни послания.  „Слушането  е активен и продуктивен 

процес. Изисква посветеност, усилия и креативност, обединява способности, 

които осигуряват разбиране на съдържанието и смисъла на споделеното от 

събеседника“ [6], също така, активното слушане предполага внимание 

(дистанциране от всичко останало в този момент и посветеност на този, който 

говори), умело показване на съпричастност, търпение за изслушване, без да се 

прекъсва събеседника, уважение.  

Р. Стаматов анализира понятието общуване, според автора то е във 

взаимовръзка с личностни качества, ценности и нагласи, като: отговорността, 

грижата, обещание, уважение, приемане, доверие, откритост, искреност, 

разбиране, емпатия, прошка, послание, признание, неповторимост, 

себепреодоляване, призвание, свобода, смисъл, надежда, вяра, рефлексия, 

потребности, идентичност, взаимно познаване [7]. Г. Малецке  коментира 

няколко основни  видове комуникация - директна и индиректна; взаимна и 

едностранна, частна и публична/масова [8].  

Комуникацията предполага едновременно създаване на връзка между 

субектите в процеса на общуване, но и елементи на „себеразкриване“. 

Изразявайки по адекватен начин собствените си мисли и чувства, и поемайки с 

разбиране тези на другите, човек разширява възможностите за постигане на едно 

наистина съдържателно взаимодействие с другия, изградено на по-стабилна 

ценностна основа [5]. Обзорът на част от дефинициите и формулировките, 

описващи процесът на комуникация, затвърждава становището, че 

комуникативността е един от най-значимите елементи на социалната 

компетентност. По своеобразен начин тя обуславя всички останали и затова 

нейното изграждане още в ранна възраст е  от голямо значение.  

 

Емпатия 

Емпатията също се явява важен елемент от социалната компетентност. Терминът 

обозначава, най-общо, способността за съпреживяване и осъзнаване чувствата на 

другия, предприемайки адекватни действия (или бездействие) в конкретни 

ситуации, съобразени с тях. Емпатия е умението на хората да се поставят на 

мястото на другия и да почувстват, доколкото е възможно, онова, което усеща 

той. Това умение е силно значимо и в корелация с развитието на хората и 

обществото - без емпатични чувства, реакции и действия, без състрадание, което 

е в пряка връзка с емпатията, хората не биха могли да живеят и взаимодействат в 

мир и хармония. К.Роджърс споделя „Когато …някой те слуша истински, и не те 

осъжда, нито се опитва да поеме отговорност вместо теб…това е невероятно 

чувство. Когато усетя, че съм изслушан и чут, започвам да възприемам своя свят 

по различен начин, който ми помага да продължа напред. Удивително е как, 

нещата, които изглеждат непреодолими, се преодоляват, когато някой те 
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изслуша. Как елементите от хаоса се подреждат, когато някой наистина те чуе“ 

[6]. Тезата на автора насочва към заключението, че емпатичните прояви спомагат 

пълноценното общуване в две направления. От една страна, когато човек се 

усеща уважаван и разбран в комуникацията, той е склонен да споделя своите 

мисли и чувства, като по този начин процесът се осъществява ползотворно и е 

вероятно да продължи във времето, съответно да обуслови изграждането на 

ценни междуличностни отношения. От друга страна, когато индивидът проявява 

емпатия, самият той също е вероятно да изпита усещане за удовлетворение от 

общуването, на база хармоничното протичане на комуникацията, което 

съответно предполага конструктивни взаимоотношения.  

Важността на емпатията е подчертана и от Л. Десев, според който тя „е в 

основата на процесите идентификация и разбиране на себеподобните… е 

професионално значимо качество на учителя и се включва в професиограмата му 

наред с педагогическата общителност, наблюдателност и др….“ [9]. Тук прозира 

необходимостта от формиране на емпатия, във връзка и с компетентността на 

педагогическите специалисти, за които е от ключово значение умението да бъдат 

съпричастни с децата, да проявяват солидарност и да вникват в техните емоции, 

оказвайки подкрепа и разбиране. Също безспорно от значение е способността на 

педагозите да формират и развиват емпатия у децата. Авторът различава две 

равнища на емпатия: елементарно или рефлекторно (емоционално свързване 

между някои животни, между деца, между майка и деца) и сложно (емоционално 

когнитивна система като глобална личностна черта и трайна характеристика на 

човешкото поведение“ [9]. 

Е. Дюркем счита че  „обществото не  е сбор от индивиди, които са събрани 

заедно от огромна и чудовищна машина, държани един до друг посредством 

сила. Не, солидарността идва отвътре, не отвън. Хората са привързани един към 

друг органично, като атомите на кристал и клетките на организъм. Афинитетът 

към останалите е базиран на емпатия, корените на което чувство могат да бъдат 

проследени в животинските общества“ [10]. Следователно емпатията, 

солидарността, толерантността са присъщи на индивидите, във филогенетичен и 

онтогенетичен аспект. Родителите се грижат за своите деца, не само поради 

съзнателно протичащи мотивационни процеси, но и заради импулси и инстинкти, 

които могат да бъдат проследени научно до първобитните жители на планетата. 

Хората са склонни да се грижат и да се притекат на помощ и на напълно 

непознати, мотивирани от подсъзнателното убеждение, че е редно да се намесят 

в критична ситуация, от рефлекс, развит на еволюционно ниво. В този план, 

обаче, изследванията не са еднозначни - съществуват  експериментално доказани 

хипотези в две посоки - в единия вариант индивидите реагират първосигнално 

при бедствена ситуация и оказват подкрепа на пострадалите, а в другия - хората 

не се решават да помогнат на ближния, поради различни социално 

опосредствани фактори.  

В „Човекът - социално животно“ Е. Арънсън описва два примера за 

горепосочените тези, посочвайки някои от възможните фактори, влияещи на 

преценката в кризисни ситуации. Първият пример е изследването на Б. Латане и 

Дж. Дарли, по време на което изследваните лица са поставени в отделни стаи и 
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са им дадени слушалки и микрофони, те могат да разговарят, но не се виждат. 

Следващата стъпка включва пускане на запис, който симулира епилептичен 

припадък на един от тях. Разиграните експериментални ситуации са две, като в 

едната всеки участник мисли, че никой не го чува, а в другата - участниците са 

убедени, че поне няколко от останалите души ги чуват. Според представените 

резултати от изследването, хората са по-склонни да помогнат когато са сигурни, 

че никой не ги чува или вижда. Когато изследваните лица мислят, че другите 

могат да ги чуят, не предприемат действия в помощ на пострадалия. В случая 

хората попадат под влияние на различни социални фактори, предпоставка за 

тяхната реакция, като възможността някой друг да се притече на помощ; идеята, 

че ситуацията не е достатъчно сериозна, за да изисква намеса; притеснението, 

как ще изглеждат в очите на другите. Проведени са редица експерименти, 

независими един от друг, в които се наблюдават подобни резултати, свързани с 

потискане на първоначалната реакция и опит за анализ на събитието, преди да се 

прибегне до реална намеса.  

Второто, представено в книгата изследване, е проведено от Ъ. Пилиейвин и 

за място е избран вагон на Нюйоркското метро. Поставеното лице имитира 

припадък пред погледа на няколко души, като сцената е повторена сто и три пъти 

във вариативни сценарии. Резултатите показват, че когато пострадалият 

изглежда зле, 95% от пътниците във вагона се намесват и предлагат помощта си, 

за разлика от сценария, включващ бутилка с алкохол в ръката на поставеното 

лице - тогава 50% от наблюдателите вземат мерки за подкрепа. Интересен 

момент тук е, че хората не са  повлияни от броя на останалите във вагона, 

реакциите са  еднакво непосредствени и масови и в препълнено метро, и когато 

влакът е празен. Според Арънсън описаните две изследвания, както и набор от 

други подобни, всъщност доказват именно влиянието на социалните фактори 

върху решенията на хората. Дори и във втория експеримент може да се посочат 

такива условия - хората във вагона вероятно усещат свързаност помежду си, на 

база "обща съдба" в конкретната ситуация, което ги сближава на несъзнателно 

ниво и ги кара да реагират спонтанно. Също вероятно подбуждащо към действия 

обстоятелство е фактът, че индивидите са в непосредствена близост и събитието 

се очертава като такова с „бърз изход“, тоест от тях не се очакват продължаващи 

усилия и не се изисква да отделят от времето си.  

Авторът синтезира въпросите, който човек най-често си задава в сходни 

моменти, и от които зависи решението му дали да се намеси или не - „Наистина 

ли е сериозно? Трябва ли да се намеся? Ако помогна, ще имам ли затруднения 

или разходи? Намесата ми ще бъде ли от полза за жертвата? Мога ли лесно да се 

измъкна?“ [11]. Възможен аргумент, по посока идеята, че солидарността и 

съпричастието са генетично заложени у индивидите е, че и в двата описани 

експеримента (и в други, аналогични на тях) е видно, че първата реакция на 

човек е да окаже подкрепа - дори в ситуациите, в които хората не вземат мерки 

по посока на пострадалите, те го правят след анализ и вземане на решение - тоест 

първоначалният импулс е да открият какъв е проблемът и да опитат да го решат, 

но след намесата на други фактори, те не го правят. Еднакво валидна е и тезата, 

че социалните условия не са вторичен компонент, а са основни детерминанти, от 
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които произтичат моделите на поведение, че емпатията  не се унаследява като 

произтичащо от гените и народопсихологията чувство, а се формира 

посредством целенасочени възпитателни взаимодействия. В съвременната 

педагогическа литература се приема, че изграждането на всестранно развита, 

активна и пълноценна личност е обусловено от баланса между биологичните и 

социалните фактори, съответно формирането на социална компетентност се 

базира върху възпитателни взаимодействия, ориентирани както към насърчаване 

индивидуалността и развиване потенциала на човек, така и към социалнозначими 

качества и ценности.  

В този аспект, сред личностните качества, способстващи развитието на 

социална компетентност е любопитството, като предпоставка за овладяване на 

знания, усъвършенстване на умения за конструктивен диалог и положителни 

интеракции, изграждането на нагласи и отношения, свързани с приемане на 

различието и припознаването на различните като също толкова ценни, значими, 

пълноправни и пълноценни личности. Способността човек да се „поставя на 

мястото на друг“, умението да осъзнава неговите емоции, да си представя 

усещанията, подбудите, стремежите, да съпреживява тъгите и радостите му, е 

пряко свързана и с въображението. Без въображение развитието на подобни 

умения би било трудно, ако не и невъзможно, защото именно умението за 

възприемане, осъзнаване, осмисляне и адекватна реакция, спрямо чуждите 

усещания, е в основата на емпатията.  

 

Толерантност 
Емпатията е дълбоко обвързана с толерантността. По-конкретно, емпатията 

предполага толерантност в социалните взаимодействия, по отношение на: проява 

на доверие към другите и взаимно уважение; осмисляне наличието на различни 

гледни точки и приемане на чуждото мнение, на различията; умения за 

съпричастност и съпреживяване на чувства и емоции. Толерантността е сред 

общочовешките ценности, обуславящи не само успешната социализация на 

индивида, но и цялостната му реализация във всички житейски аспекти. 

Конструктивните междуличностни взаимоотношения предполагат формиране на 

нагласа за приемане на другите, за осъществяване на положителни 

взаимодействия и пълноценно съ-съществуване и в контекста на 

интеркултурността, която е иманентно свързана със социалната компетентност. 

Неслучайно редица документи, свързани с качественото образование, с 

осъществяване на качествен възпитателен процес, включват толерантността в 

съдържанието си, като ценност, която следва да се формира и развие у 

подрастващите, представлявайки важно условие за успешно формиране и 

развитие на социална компетентност. Значимостта на тази ценност е подчертана 

и от факта, че тя е част от фундаменталните ценности, заедно със свободата, 

равенството, солидарността, опазване на природата и общата отговорност.  

Проявлението на толерантността в поведението на подрастващите е 

свързано и със осъществяването на сътрудничество между тях, което от своя 

страна съдейства за развитието на креативността, за разгръщане на светогледа и 

придобиване на опит в различни социални ситуации. Кооперирането е значимо 
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по посока изграждане на умения за вземане на решения и решаване на проблеми, 

за осигуряване на баланс между преодоляването на конфликтни казуси и 

отстояване на собствена позиция, проява на асертивност. Сътрудничеството е 

ключово в контекста на социалната компетентност, защото се основава на 

признанието и уважението към останалите, равенство във взаимоотношенията, 

отчитане на индивидуалните способности и заложби. Наличието на толерантност 

по време на съвместните действия е и предпоставка за успешно реализиране на 

общите цели и каузи, подпомогнато и от наличието на пълноценна комуникация. 

Дефиницията на понятието, определена в Декларация на хилядолетието на 

ООН  е както следва: „Хората трябва да се уважават, при цялото многообразие от 

вероизповедания, култури и езици. Различията в и между обществата не трябва 

да бъдат преследвани, нито репресирани, а трябва да се разглеждат в качеството 

им на най-ценното достижение на човечеството. Трябва да се популяризира 

активно културата на мирно съжителство и диалог между цивилизациите“ [12]. 

Тези думи насочват вниманието към факта, че толерантността е от изключително 

значение в съвременния свят, предпоставка за мирно съжителство в глобален 

мащаб, за пълноценно развитие и на индивидуално ниво, и в контекста на 

цялостното усъвършенстване на обществото, в духа на хуманизма и 

демократичността. 

Акцентът върху споменатите елементи на социалната компетентност е 

значим, тъй като по този начин се поставя една ценностна основа, подпомагаща 

формирането и поддържането на конструктивни междуличностни отношения, 

изключително важни за пълноценното  реализиране на личността в социума и 

изграждане на стремеж към непрекъснато самоусъвършенстване. В процеса на 

формиране на социална компетентност се изграждат ключови личностни 

качества и характеристики като: регулиране на взаимоотношенията с другите; 

преодоляване на неприемливите външни влияния върху собственото мнение и 

действия; разрешаване на конфликти; вземане на решения за проблеми и 

ситуации; конструктивен диалог; възприемане на чуждата гледна точка; 

толерантност към другия, уважение, приемане и подкрепа; контрол над 

стереотипи и предразсъдъци в общуването; създаване, изграждане, развитие на 

отношения и контакти, на базата на различия и сходства; съвместно постигане на 

цели; коопериране, сътрудничество, творчество, лидерство; организация на 

времето с останалите; управление на времето, вземане на решения; умения за 

водене на преговори: творчество, креативност, гъвкавост, поемане на критика, 

адаптиране към промени, дипломатичност, проява на чувство за хумор и 

самоирония, приоритизиране, целеполагане и целенасоченост, ангажираност, 

спазване на обещания и уговорки, съобразителност, конфиденциалност. Всички 

изброени качества и ценности способстват цялостното формиране на личността 

не само в социален, но и в персонален план, спомагайки пълноценното и 

ползотворно съществуване на индивида в аспект на собствения му просперитет и 

по посока прогреса на обществото.  
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ЧОВЕШКОТО ТЯЛО В АРТТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА 

 

Елена И. Тодорова 

 

 

THE HUMAN BODY IN ART THERAPEUTIC PRACTICE 

 

Elena I. Todorova 

 

 
"Събуждайки артистичната креативност, можем да открием такива човешки 

качества като топлотата, дишането, движението, откривателството, равновесието, 

жизнената енергия. Така нашият креативен потенциал става развиващ се процес и ние 

активно участваме в нашето оздравяване". 

 

Селин Перу , антропософски арт-терапевт 

 

Abstract: Modern super-successful, with super-opportunities for success, but 

behaviorally lonely children have a growing need for contact with family and school as a single 

mechanism. The demand for modern technologies and teaching practices form the new 

philosophy of the dynamic field of education. Games, group activities and creative activities are 

part of the new philosophy of creative teaching. The human body as an object of self-analysis, 

communication, artistic practice is a powerful resource for realization and self-affirmation of 

adolescents. Art therapy contributes to the mobilization of creative potential, integration and 

self-regulation of the modern child. The search for new art therapy techniques and techniques 

contribute to greater success in the learning process. Learning is becoming an activity, with its 

own non-verbal language, which attracts the inclusion of more and more types and genres of 

fine arts. Modern and contemporary arts are a generator of creative creativity for teenagers. 

Keuwords:  art therapy, human body, creative activities 

 

 

Съвременното образование е поставено пред огромно предизвикателство.  

Възприятията, начинът на мислене, поведение и стил на изразяване на "нет 

поколението" е коренно различен от този на предходните поколения. Моделът на 

учене е визуално-кинетичен, а очакванията на подрастващите е − бърз достъп до 

информационни източници и учене без преподаване. Човешката комуникация и 

общуване е по-необходима, отколкото представянето на нова информация. 

Според Генчо Пирьов комуникацията бива словесна, знакова и чрез технически 

средства [11]. Писмената и устната реч участват във всички дейности на хората. 

Много често се използват във виртуалното общуване и комуниникиране и 

напоследък придобиват статут на задължителна коренсподенция. С помощта на 

видео е невъзможно да се научи човек да говори добре, поради факта, че звукът и 

движенията на устните не са идеално синхронизирани. Чрез дигиталните 

устройства не се получават сензорни стимули като вкус, миризма, докосване. 

Физическите и психически дадености на човек не се използват пълноценно. 

Израелският писател и професор по история Ювал Харари насочва своите 

проучвания и наблюдения към бъдещето на човечеството и отправя 
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технологични предизвикателства, пред които сме изправени [14]. В своята книга 

"21 урока за 21-ви век" авторът описва интересите на съвременния човек по 

следния начин: "Хората имат тела. През последния век технологията ни 

отдалечава от нашите тела. Ние загубваме способността си да обръщаме 

внимание на това, което миришем и вкусваме. Вместо това сме погълнати от 

нашите смартфони и компютри. Интерисуваме се повече от случващото се в 

киберпространството, отколкото от това, което става долу на улицата. По-лесно 

ми е да разговарям с братовчед си в Швейцария, но е по-трудно да говоря със 

съпруга ми, докато закусваме, защото той непрекъснато гледа смартфона си, 

вместо да гледа мен". Вследствие на това човешко поведение, професорът 

пророкува "загубването на контакта със собственото тяло" заради това, че тази 

отдалеченост от тяло и чувства, както и от физическата среда, вероятно ще 

доведе до  „отчуждение и дезориентация" [пак там].  

Един от ярките представители на екзестенциалното направление в 

психологията и психотерапията Роло Мей (1909-1994) предлага "нова форма на 

телесна смелост: използване на тялото за култивиране на възприемчивост", 

развиване на способност на човек да слуша с тялото си и да мисли с тялото си, 

което ще доведе до това "да цени тялото си като средство за емпатия с другите, 

за изразяване на себе си като нещо красиво и като великолепен източник на 

удоволствие". Според автора "ние изразяваме нашата същност, като творим" [пак 

там]. 

Последните проучвания в сферата на мозъчната дейност доказват, че 

творческата работа синхронизира лявото и дясното полукълбо [2]. В проект 

"Творчество в напреднала възраст "хората, участващи в творческите програми, 

само след една година показват по-добро психично здраве...и повишена 

жизненост в ежедневието си" [пак там]. Поглед върху творчеството отправя и 

Елена Русинова, според която "Творческия процес съпътства социализацията на 

личността, той е който утвърждава индивидуалната неповторимост, 

уникалността на субекта" [12]. Чрез творческата дейност се постига постижение 

от познавателен, социален, естетико-художествен план.  

Функционирането на мозъка е строго диференцирано. Лявото полукълбо 

на мозъка е отговорно за словесното, логически протичащото мислене, а дясното 

− за образно-асоциативното, интуитивното мислене. Всяко действие на човека е 

цялостен, интегрален акт на целия организъм.  

Човешкото тяло е даденост, която взаимодейства със света, с други хора и 

със себе си. От самото детство човек разпознава себе си в огледалния образ на 

Аза и свързва своите преживявания със собствената физика. Възприема 

собственото си тяло като част от своеобразна интимна окръжаваща среда, като 

веднъж даден предмет, който трябва да управляваме и за който е необходимо да 

се грижим [1]. Според А. Кемпински човек чува своя глас не така, както го чуват 

другите хора, и даже вижда в огледалото лицето си не такова, каквото го виждат 

отстрани. Картината на нашето тяло е фрагментарна и неясна [пак там]. Но в 

друг аспект човек е "социално същество" и живее в обкръжаваща среда с други 

индивиди. От дълбока древност създава произведения на изкуството. Човешката 
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фигура е била обект на проучвания, изследвания, художествена практика, 

възхвала на красивото.  

         Всеки човек е уникален, не само защото е съчетание на гени, но и 

защото носи неповторим индивидуален опит. В училищния живот, при групови 

занимания възпитателната функция на изобразителното изкуство се проявява с 

емпатия, комуникативност, рефлексивност, доверие и искреност.  

Арттерапевтичната насоченост се проявява в посока моралните норми − 

правилна комуникация, емпатия, добри отношения с приятели, родители, 

учители.  

"Когато се комбинират знанията и опитът в групата, се обединяват много 

по-голям брой асоциации и се създават големи възможности за творчество" [5]. 

Групата е мощен ресурс за трупане на опит и социално взаимодействие, за по-

ефективна реализация на проектите, отколкото при персоналната работа. 

Допринася за развитието на комуникативността между членовете и тяхната 

равнопоставеност, спомага за решаването на психически и емоционални 

проблеми. Екипната работа подпомага развитието на чувството за лична и 

колективана отговорност у учениците. Арттерапията достойно намира своето 

място в часовете по изобразително изкуство и извънкласни дейности. 

При провеждането на  петте арттерапевтични практики се наблюдаваха: 

 Ниво на мотивираност на участниците 

 Дискусии в групата 

 Разпределянето по роли и структуриране и организация на  поведение и 

опит на участниците 

 Чувства, проблеми, индивидуални потребности, обсъждане на участниците 

в групите 

 Тревоги и психологични защити по отношение на себереализацията 

 Емпатийно отношение 

 

Предизвикателството "Човешко тяло в арттерапевтичната практика" 

активира интереса на подрастващите по предмета изобразително изкуство.  

Арттерапевтичните техники, предложени за работа бяха:  

 Забавни портрети. Арттерапевтична игра. 

 Проекция на тяло. Сенки ( пясъчна терапия) 

 Проекция на тяло. Групов портрет. 

 Творческа игра с човешката фигура "Да бъдеш Пикасо" 

 Фрагменти на човешко лице  

 Боди арт  

 

Практиките се проведоха в часовете по изобразително изкуство и 

извънкласни занимания в СУ "Епископ Константин Преславски" гр. Бургас в 

периода март ─ юни 2019 година. В него взеха участие деца от пети, шести и 

седми клас. Като форма на организация се използва груповата арттерапия. 

Тематично структурирана група и открита студийна група са основните видове 

взаимодействия в решаването на творческите задачи. Груповата творческа работа 
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допринася за повишаване на интереса към изкуството като цяло, предразполага 

към създаване на положителни емоции, снижава стреса. 

 

Практика (анализ на проведеното изследване): Забавни портрети 

Техника "Забавни портрети" се проведе с цел загряващо упражнение за 

активиране на ресурси: отпускащ сеанс за обновяване на сетивната 

чувствителност, вербална стимулация и извикване и синхронизация на процеси 

памет, въображение, мислене. В тази кратка арттерапевтична игра провокирането 

на нови образи е процес на забавление, изникване на радостни чувства, терапия 

за изцеление на емоциите и душата. Крайният резултат е създаване на смешни 

образи, поради изключване на визуализация върху работната повърхност. 

Смехът спомага за освобождаване на учениците от негативни емоции, страхове, 

редуцира стреса. Времетраенето е от 10 до 20 мин. Участват ученици от пети 

клас, но е възможно да се приложи във всички образователни етапи. Децата се 

групират по двойки един срещу друг. Целта е създаване на конфигурация обект-

субект.  Дават се напътствия за тази игра като се акцентира на правила:  

Първа част − субектът рисува обекта като спазва изискване да не  

поглежда в работното си пространство за изобразяване. Това е практика на 

изненадата, процес на преобразяване и емоционална значимост. 

Втора част −  при приключване на експеримента, при желание се  

продължава с оцветяване. Играта продължава със смяна на ролите. (фиг.1,2) 

 

 

        
               Фиг.1                                                               Фиг.2 

 

Крайните продукти на тази арттерапевтична задача са изображения с 

деформации, изместени пропорции, нехарактерна композиция с хаотично 

композирани портретни елементи и др. (фиг.3,4,5) 
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        Фиг.3                                    Фиг.4                                      Фиг.5 

 

 

Практика (описание на техника): Сенки на човешки тела. Пясъчна 

терапия. 

 

Сянката на човешка фигура може да се превърне в обект на творчество, 

размисъл, носител на положителна емоция и игра. В подходящо за деня време 

учениците могат да съпреживеят тази практика, излизайки на открито в 

обширния училищен двор. Разпределени  на групи, те могат да се позиционират в 

пространството и да поиграят чрез очертаване с тебешири на сенките на 

собствените си тела. Получените композици може да се обогатят с цветове, или с 

природни форми, което допринася за развитието на креативността, 

въображението и фантазията. 

Проекцията на човешка фигура може да бъде изпълнена и върху пясък, 

край морето, в часовете по извънкласна дейност. Тази практика се проведе с деца 

от пети, шести и седми класове от школа по изобразително изкуство. В слънчев и 

топъл ден се даде възможност на учениците да създадат изкуство на открито, 

край морето. От една страна това съприкосновение с природата, морето и пясъка 

допринася за групово изследване, себеизразяване и изследване на собственото 

тяло чрез неговото отражение в пясъка. Полученият резултат е по-изразителен в 

съчетание с музикотерапия и фототерапия. Фотографиите на сенки и очертанията 

им, взети от различни деца, от различни гледни точки и ситуации могат да се 

използват за създаване на колажи, пана, инсталации. Тази практика допринася за 

позитивно мислене и за естетическо и градивно отношение към природата. 

Създадените творби са с мултисензорно звучене и са вид концептуално 

творчество. 
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Децата очертават общият силует, който се образува от застъпването 

на техните тела   

 
 

Композицията може да послужи за създаване на фантазен, абстрактен 

образ 

 

Пясъчната терапия има утвърдено място в арттерапията. Този метод е 

предложен първо от К. Г. Юнг (1875-1961).  Играта с пясък, според М. Джонгова 

е "пълноценна психоаналитична техника" за децата [3], която: 

 дава възможност спонтанно да изразят своя вътрешен мир; 

 помага да научат и да осъзнават своите емоции и чувства; 

 подпомага ги да разбират и контролират своите желания и поведението си; 

 спомага да станат по-уверени в самите себе си. 

Според Л. Лебедева това е системна иновация, която се характеризира с : 

 комплекс от теоретически и практически идеи и нови технологии; 

 многообразие на взаимовъзките със социалните, психологическите и 

педагогически явления; 

 относителна самостоятелност /обособеност/ от другите компоненти на 

педагогическата действителност /напр. процесите на обучението, на 

управлението и др./ 

 способност за интеракции и трансформации [7]. 



287 

 

Открите занятия активират сетивата, допринасят за усъвършенстване на 

двигателната активност, активират тактилните усещания. Този вид обучение 

може да допринесе за усвояване и обогатяване на компетентности, свързани с 

теми като фигурална композиция, абстрактно изкуство, сюрреализъм, кубизъм, 

пърформанс и др. В процеса на реализиране на проектите в груповата форма на 

пясъчната терапия се "формира модел на позитивна комуникация при общуване" 

и "стил на взаимодействие" [4]. 

 

Практика (описание на техника): Проекция на тяло. Групов портрет. 

Тази практика допринася за проучване и  изучаване на човешката фигура 

чрез живото присъствие и пресъздаване на визуални модели в нетрадиционен 

формат. Темата осигурява взаимодействие на участниците като крайният 

продукт е колективно постижение. Чрез очертаване на своите тела на верикална 

изобразителна площ, се провокират нови образи и се активират всички сетива с 

докосване и кинестезия. Учениците работят по теми "Комуникация" (фиг.6) и 

"Защита" (фиг.7), чиято цел е изследване на действията и реакциите в групата. В 

творческия експеримент участват деца от два седми класа. Реализирането на 

проектите се осъществява най-ефективно в непринудена обстановка чрез 

"генераторите на идеи" и "критичните анализатори".  В общата монументална 

творба всяко дете допринася със своя потенциал за отработване на Аз образа и 

осъществява сетивна коренспонденция със себе си. Учениците синхронизират 

своята дейност, което спомага за социализация и комуникация помежду им. 

Работата в група налага отговорно отношение към поставената задача и 

едновременно забавлява със своята кинетична игра. Преживяването на тази 

арттерапевтична сесия е информираност за реакция и преживявания на 

останалите участници от групата.(Фиг.8) 

 Освен очертаване с контури на телата, ролята на всеки участник е 

приносът му със цветова интерпретация в контекста на тази практика. 

Преоткриването на различния материал е евристична игра, която развива до 

голяма степен мислене, въображение и активира творческия потенциал. 

Крайният продукт е добра практика за изучаване на човешкото тяло и генериране 

на положителни емоции.(фиг.9) 

 

   
       Фиг.6                                       Фиг.7                         Фиг.8            
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Фиг.9 

 

Игра с човешкото тяло: Арттерапевтичен сеанс  "Да бъдеш Пикасо" 

В новата учебна програма в седми клас са застъпени теми като "Форма на 

човешкото тяло" и  "Пропорции в човешкото тяло"[9]. Чрез множество практики 

свързани с натурно рисуване, с коментиране на формите на тялото, пресъздадени 

в творби на изкуството, поставянето на творчески задачи с обект ─ човешка 

фигура допринасят за усвояване на знания за нейния характер и формират 

интерес за интерпретация чрез включване на модерни изкуства (като част от 

учебния материал, изучаван в този етап). За да се обхванат ученици, които 

проявяват интерес, но нямат творчески заложби, се използва практика с течение 

в изкуството Кубизъм (включено в учебната програма за седми клас). 

Неспазването на пропорциите и отрицанието на класическата концепция за 

красота допринасят за себеизразяването  и формират евристична нагласа в 

младия творец. Предоставената от арттерапевта кошница с материали е 

разнообразна ─ използват се техники на колаж, сух пастел, акрилни бои, работа с 

графични и пластични материали. Целта на това занятие е да се насърчи 

свободното изразяване и удоволствието от творческа работа. Допускането на 

изненади, развива въображението и креативността, дава свобода, а крайният 

резултат в повечето случаи се претворява в  естетическа трансформация. 

Форматите от цветни картони варират от стандартен А3 до 100/70. Изборът на 

материали е основен стимул в арттерапевтичната практика. Изобразителната 

дейност може да се раздели на индивидуална и групова работа. В 

индивидуалната практика  може да се потърсят сходства с игра с линии, форми, 

цветове, материали (Фиг.10). 

Груповите проекти може да се разделят на тематични и на импровизирани 

по известни картини (фиг.14). Зададените теми могат да бъдат разнообразни, 

напр. "Музиканти". Учениците визуализират своите идеи като изобразяват 

"Клоун с китара" (фиг.11 и 13), "Уличен Музикант" (фиг. 12, 15) и др.  

 

Визуализация на проект  „Да бъдеш Пикасо” 
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фиг.10                                          фиг.11                                    фиг.12 

 

    
    фиг.13                                        фиг.14                                            фиг.15 

 

Фрагменти на човешката фигура 

Различните части от човешкото тяло могат да се проучат и 

експериментират с техники на очертаване, отпечатване, оцветявяне на ръце и 

ходила, рисуване на детайли с определена сетивна насоченост. Тези 

изобразителни техники свалят тревожността. Изобразяването на ръце може да се 

прилага както и индивидуално, така и групово (фиг.16). Композирането може да 

се осъществи на различни места на работната повърхност и да извика различни 

асоциации. Ръцете са заемали важно място в най-ранните рисунки на 

първобитния човек. Отпечатването на ръце е епистоларен символ. Пример за 

това са скални рисунки и отпечатъци в Патагония, Аржентина и достигналите до 

нас "меандри" (следи от пръсти). Той ги отпечатвал и понякога подсилвал 

изображенията с тъмна боя. По подобие на ръцете може да се очертават и 

отпечатват ходила, като предварително се съчетаят с разгряващи упражнения, 

танци и др. Може да се поставят теми: "Пътят към бъдещето" (фиг.17), 

"Пътешествие във пространство и времето", „Придвижване към целта" и др. [6]  

Сетивните органи са необходимост за нашите възприятия, те са фрагменти 

от портрета, обект на проучване и изучаване. В учебника по изобразително 

изкуство за шести клас [9] учениците интерпретират индивидуалните черти на 

човешкото лице по тема "Форми на чертите в човешкото лице" (фиг.18,19). За 

проява на по- голям интерес към поставената задача и за развиване на 

въображението и допълване на дейността с асоциации може да бъдат поставени 

подтеми: "Какво виждат очите ви?", или "Какво чуват ушите ви?". 
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фиг.16                             фиг.17                            фиг.18               фиг.19 

 

 

Бодиарт (маски, татуировки, стилизирани композиции) 

Лицето е най-изразителната и привлекателна област на човека. Чрез 

уникални  черти и жестове се показва идентичността на човек. Всички външни 

дразнители се отразяват и понякога оставят трайни следи в нашата душа. Кожата 

е проводник, осъществяваща контакт отвън и вътре в нас. Всяка нарисувана 

маска ни кара да променяме нашето отношение, да погледнем на себе си по 

различен начин и допринася за това най-значимите чувства и мисли в даден 

момент да се изявят, за да се осъзнаят (Фиг. 20-24). 

 

   
Фиг.20            Фиг.21                Фиг.22                  Фиг.23               Фиг.24 

 

Бодиартът е метод разработен през 1988г. от  Г. Назлоян, който в своята 

монография   "Концептуална психотерапия: портретен метод" предлага 

методология за психотерапия, чиято същност синтезира наука и изобразително 

изкуство. Според него бодиартът облекчава и ускорява прехода от негатив към 

позитив, без който е невъзможно да се закрие контакта със себе си и да се 

погледне събеседника [10]. Портретът, който не отстъпва на други жанрове, 

може да бъде изобразен с любим живописен жанр. В часовете по изобразително 

изкуство или извънкласни дейности може да бъде разработен чрез използването 

на графични и живописни стилизации, да се комбинира с теми като абстрактно 

изкуство, кубизъм, футуризъм, поп арт, поантилизъм, сецесион, сценография, 

инсталация и др.  

Този иновативен метод като терапията с грим може да се проведе с 

предварително поставена беседа, да се интегрира с музикотерапия, фототерапия, 

поезия и проза, с разговори с арттерапевт и със съученици. Методът комбинира 
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терапия на тялото чрез изкуство, работа с огледалния образ на Аза и работата в 

арттерапевтичнотo пространство (творчески  комуникационни връзки между 

арттерапевт, дете и произведение).  Техниките за рисуване може да варират от 

графични, изпълнени с  татумаркери и къна, до създаване на живописни нюанси 

с бодиарт маслени пастели, акварелни и под формата на паста бои. Четките могат 

да бъдат меки и твърди, в зависимост от консистенцията на боите. Цветовете 

встъпват в контакт с обекта и оказват силно емоционално въздействие на 

съзнателно и подсъзнателно ниво  като цветни образи и петна.  Целта при 

нанасяне на боята е чрез галене с четка да се активират тактилните усещания. 

Поради факта, че най- добрият визуален лекар е природата, рисунките, 

изобразени върху дадена част от тялото, могат да бъдат растителни и 

животински композиции, така също и символи, знаци и най-разнообразни 

нефигурални композиции. (Фиг.15-20). Промяната на стереотипната визия с 

техника бодиарт до известна степен променя човешкото съзнание.  

 

       
       Фиг.25                                 Фиг.26                      Фиг.27     

          
 Фиг.28                       Фиг.29                        Фиг.30 

      

Различното изкуство бодиарт присъства, както в часовете по изобразително 

изкуство, така и в извънкласната дейност. Това е преживяване, което до голяма 

степен привлича подрастващите към творческа дейност, най- вече допринася за 

тяхното себепознание и самоутвърждаване. 

Човешкото тяло е стимул за активиране и подхранване на творчески 

импулси. Проучването, експериментирането и играта с  човешко тяло в часа по 

изобразително изкуство под формата на  арттерапевтични сеанси: 

 има огромно терапевтично, възпитателно, педагого-психологическо 

значение; 

  забавлява и съдейства за редукция на стреса, базирайки се на играта 

като креативен иновативен метод ; 

 активира процеси като самосъзнание, себеизразяване; 
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 социализира и спомага за придобиване на нова практика и опит; 

 осъществява надграждане в знанията и опита на учениците по 

природните науки, математика, български език и литература, музиката, 

ФВС. 

 Работата с цветове учи на изграждане на естетически вкус и хармония 

със себе  

си. 

Така се подобрява когнитивното, езиково и социално развитие в тази 

възраст. 

След получените наблюдения с игра с човешката фигура като творчески 

практики в часовете по изобразителни изкуства и извънкласни дейности, може да 

се направи извод, че този вид занятия актуализира личностния опит на децата. 

Творческите продукти са социално-културен модел, част от провокативна 

жизнена и мотивационно-креативна дейностна система. Многообразието от 

художествените преобразования на човешкото тяло провокира динамиката на 

познавателните процеси: развитие на мисленето, въображението, възприятието.  
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УСПЕШНАТА КОМУНИКАЦИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА 

ЧУЖДОЕЗИКОВОТО ОБУЧЕНИЕ  

 

Ергиджан О. Алиндер-Исмаилова 

 

 

FROM FOREIGN LANGUAGE TEACHING TO EFFECTIVE 

COMMUNICATION 

 

Ergidzhan O. Alinder-Ismailova 

 

 
Abstract: Communication is a social interaction process. It is an essential part of our 

daily life. It is a process of creating, exchanging, sharing ideas, information, opinions, facts, 

feelings, and experiences between a sender and a receiver. Language is the most common tool 

of communication. It plays a vital role in helping people build relationships. At the same time, 

language acts as a destroyer of human relations because it separates people from each other. 

Language continues to remain a barrier to convey our messages to people in the globalization 

and communication era. The things that prevent us from understanding each other's provoke a 

common challenge to individuals, groups, international companies, governments, nations, and 

the whole world.  

Key words: foreign language teaching, communication, intercultural dialogue, mobility, 

competences 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Образованието има за цел не само да дава знания, но и да модифицира 

отношението на човека към околната среда, като осигурява неговата адаптивност 

в постоянно изменящи се условия. Tова до голяма степен зависи не от 

получените знания, а от умението те да се използват в практическата дейност на 

обучаемите.  

Смяната на парадигмата на преподаване (предаване на информация) с 

парадигмата на научаване (предаване на компетенции – потенциал за действия), 

преходът към образование, ориентирано към придобиване на компетентности и 

компетенции,  налагат преосмислянето и разработването на нови ценности, цели, 

съдържание, форми, методи и средства за обучение. Промените се основават на 

съответната съществуваща теоретична обосновка на теорията за обучението, 

обхващат всички компоненти на образователния процес и намират своето 

отражение в дейността на неговите субекти, т.е. обучаемите. Според Николай 

Николов в последните години усилията се насочват към иновативното обучение, 

адаптирано към индивидуалните способности, към междуличностните 

отношения и към ресурсите на общността Николов, 2018: 383). 

В съвременната специализирана литература се приема, че основната идея 

на чуждоезиковото обучение е индивидът да може да ползва езика за 

осъществяване на комуникация. Комуникативното чуждоезиково обучение дава 
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възможност на обучаемите да усвоят езика като концентрират усилията си върху 

развиването на комуникативна компетентност. Такова обучение се фокусира 

върху процеса на комуникация – ползването на езика по подходящ начин в 

различни видове социални ситуации. Обучаемите разглеждат задачи от 

комуникативен характер като решаване на проблеми или получаване на 

информация. Комуникативната компетентност може да се изрази посредством 

компонентите във всеки език – фонология (занимаваща се със звуковата система 

на езика), структура (занимаваща се с правилата за съставяне на смислени 

съждения или т.нар. граматика) и лексика (занимаваща се с ползването на 

думите). Но за да се ползва един език, са необходими начини на поведение, 

познати като слушане и четене (пасивни, рецепторни умения), говорене и писане 

(активни, продуктивни умения). Мисленето на чуждия език също може да се 

причисли към езиковите умения. Най-добрият начин да се развива езиковата 

компетенция е да се подобри компетентността в поведенческите форми 

(слушане, четене, говорене и писане), проявени в четири компетенции: 

дискурсивна, граматическа, социо-лингвистична, стратегическа. 

Веселин Чантов прави следния анализ: дискурсивната компетенция се 

отнася до способността на обучаемия да ползва езика при писмено или устно 

изразяване.  От  значение е доколко добре умее да комбинира граматическите 

форми и значение за намиране на различни форми на устно или писмено 

изразяване. Тази компетенция често се нарича „лекота” на устното и писмено 

изразяване (fluency).  

Граматическата компетенция се отнася до способността да се ползва 

правилно езика, т.е. колко добре обучаемият е изучил граматическите правила на 

езика. Това включва речников запас, произношение, синтаксис, граматическа 

точност на писменото или устното изразяване (accuracy).  

Социо-лингвистичната компетенция се отнася до способността на 

обучаемия да ползва езика правилно в конкретна социална ситуация и зависи от 

фактори като социален статут, цели на общуването и очакванията на участниците 

в комуникацията. Въпросът е колко социално приемливо е ползването на чуждия 

език в различните обществени среди, т.е. доколко уместен е изборът на една или 

друга форма на езика в отделния социален контекст на общуването (appropriacy).  

Стратегическата компетенция разглежда ефикасното осъществяване на 

комуникация, когато речниковият запас на обучаемия е непосилен за социалната 

ситуация, в която се намира. Тази компетенция говори доколко добре човек 

използва вербалните и невербални форми за комуникация, за да компенсира 

липсата на знания или умения в областта на предходните компетенции, т.е. в 

състояние ли е обучаемият да намери начини да осъществи комуникация там, 

където се проявяват слаби страни в чуждоезиковите умения, т.е. каква е неговата 

комуникативна ефикасност (communicative efficacy). 

За да се изпълнят успешно задачите и дейностите, свързани с 

комуникативните ситуации, в които попадат обучаемите, участието в 

комуникативни събития предполага развитието на допълнителни компетенции, 

задълбочено разгледани в Европейската езикова рамка за езиците: учене, 

преподаване, оценяване. 
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Всички компетенции допринасят по свой начин за способността да се 

комуникира и могат да бъдат разглеждани като аспекти на комуникативната 

компетентност. Езиковата рамка разграничава тези, тясно свързани с езика, от 

онези, които представляват форма на функционална компетентност на 

индивида. А този компонент е от особено значение за ползващия чужд език 

професионалист, тъй като функционалната компетентност се свързва с устното 

изразяване и писменото представяне за конкретни функционални цели. 

Компетентността при общуването не представлява само познаване на това кои 

конкретни функции при комуникация се осъществяват с конкретни езикови 

форми. Участниците са ангажирани в общуването, където всяка инициатива води 

до реакция и придвижва процеса на общуване напред, към последователност от 

етапи и размяна на реплики до някакъв завършек (Чантов 2012: 6).  

Функционалната компетентност се изразява в изграждането на структура 

на общуването. По-сложните ситуации имат по-усложнена структура на 

общуване, изразяваща се в ползването на определени комуникативни схеми за 

осъществяване на комуникацията, т.нар. модели за социално взаимодействие. 

При по-сложни и целево-ориентирани взаимодействия, например, където е 

необходимо да се приложат умения за съвместна работа и съдействие, езикът се 

ползва за: формиране на работна група и установяване на връзки между 

участниците; установяване на споделени знания за съответните особености на 

ситуацията; определяне на нуждата и възможността за извършване на промяна; 

установяване на съгласие относно целите и действията, които трябва да се 

предприемат за постигането им; разбирателство по отношение на ролите на 

членовете на екипа при изпълнението на задачите; управление на дейностите, 

свързани с: идентифицирането и справянето с възникнали проблеми в хода на 

работата, координация и последователност  на действията, съвместно 

насърчаване, отчитане на постигането на подцелите; отчитане на крайното 

постигане на целта на задачата; оценка на работата; завършителен и обобщаващ 

етап. 

Специализираната литература предлага следната структура на езиковата 

компетентност: 
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Фигура 1. Структура на езиковата компетентност 

 

С усъвършенстване на компетенциите, които са сбор от знания, умения и 

характеристики, позволяващи изпълняване на различни дейности, обучаемите 

развиват комуникативна компетентност, позволяваща да действат като ползват 

лингвистични и нелингвистични средства с цел постигане на даден резултат в 

контекста на разрешаване на проблем от професионалната или друга житейска 

сфера, изпълняване на някакво задължение или постигане на лична или 

общественозначима цел.  

Базовите компетенции се развиват успешно, ако: 

-  са създадени педагогически условия в занятията по чужд език;   

- се използват методи, подходи и начини на преподаване, насочени към 

активиране на траен интерес;  

- е организирана извънаудиторната работа по чужд език, ефективно 

влияеща върху формиране на базови компетенции.  

В чуждоезиковата дидактика съществуват различни представи за 

съдържанията, темите, методите и целите на междукултурното учене. Открояват 

се две основни концепции:  

1. Междукултурното учене дава познания, например, за англоговорящите 

страни. Това е  информация за географията, политиката, историята, икономиката, 

обществото и културата. Този процес на учене протича успоредно с езиковата 

работа. Учебният процес се стреми към научаване на дати и факти и посредством 

това – формирането на трайни знания.  

2. Междукултурното учене е в подкрепа на процеса на усвояване на езика. 

Позицията, която се застъпва, е, че за изучаването на един език са необходими и 

знания за културата и обществото. Още при ученето на чуждите думи например 

се установява, че значенията на думите не са идентични винаги в собствения и 



298 

 

чуждия език. У обучавания се пробужда чувствителност към културните 

различия. Междукултурното учене, следователно, е интегрирано като съставна 

част на чуждоезиковото обучение. Цел на междукултурното учене при това не е 

само да се трупат знания от фактите, но и да се събуди любопитство и да се 

развият умения за общуване с чуждата култура. Споделят се не само езиково ди-

дактични възгледи, но и образователно-политически, за да се обединят езиковото 

и междукултурното учене. Чуждоезиковото обучение допринася за 

освобождаване от предразсъдъци и подпомага успешната междукултурна 

комуникация. 

Изучаването на чуждия език много често се случва извън реалните езикови 

ситуации и далеч от страната и хората на изучавания чужд език. Извън всяко 

съмнение е, че използването на автентични материали оказва силно въздействие. 

Литературните текстове биха могли да послужат като такива – от работата с 

английските приказки в ранна възраст на среща с чуждия език, до богатите 

литературни източници на майсторите на словото. Но как практически да се 

осъществи това междукултурно учене в обучението по чужд език? За съжаление, 

както преди, така и в по-ново време, няма създадена цялостна и систематизирана 

концепция за това как да се изгради междукултурна компетентност на 

обучаваните. Повечето учени, занимаващи се с чуждоезикова дидактика, са 

съгласни с това, че традиционните форми на изучаване на чуждия език трябва да 

бъдат допълнени от „експериментиращо учене“ (Легутке 2008: 103).  

Пак там се отбелязва, че „последователно в центъра на дидактическите 

разсъждения се избутват съдържания и форми на учене и преподаване, които да 

активизират обучавания тук и сега по време на урока по чужд език...“. Още през 

1990 г. Волфганг Бутзкам стига до извода, около който повечето специалисти се 

обединяват, „че чуждите езици следва да се учат и преподават с разумната 

помощ на майчиния език и внимателното залагане на граматиката, но преди 

всичко обаче на комуникацията, отколкото и само на подготвени предварително 

упражнения“, както и „на многото нерешени проблеми при прилагането на тези 

релативно абстрактни принципи в конкретната практика на преподаване....“ 

(Бутзкам  1990: 74).  

Чуждите езици често се упражняват в “неавтентични ситуации”. Немалка 

част от обучаваните никога не получават възможността да общуват на чуждия 

език извън аудиторната зала, но въпреки това те познават целите на езиковите 

упражнения и ролеви игри. Фиктивните ситуации на действие са неизбежни за 

развитието на комуникативната компетентност. Остане ли се обаче само с такива 

и симулиращи комуникация ситуации, то чуждият език никога няма да се 

превърне в истински „медиум на разбирателство“. Чуждоезиковото обучение се 

нуждае от „нахлуване в истинския свят“, ако цели създаване на траен интерес у 

обучаваните.  

Какво би попречило на изучаващите чужд език да бъдат оставени да 

действат в реални комуникативни ситуации? Необходимо е да имат 

информацията за чуждата култура и общество, но и да могат сами да я интер-

претират. Това изисква предварително формиране на способност и готовност за 

„внедряване“ в живота на другия. Една такава нова перспектива и съответният 
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подход улесняват придобиването на многостранни познания за собствената и 

чуждата култура. Методът на промяна на перспективата често е използван като 

художествено средство за получаване на т. нар. „ефект на отчуждаването“, т.е. 

прокарване на едно успешно чувство на несигурност по отношение на тра-

диционните културни явления, задаване на въпроси пред самия себе си за 

утвърдените вече възгледи на обществото.  

От друга страна, обучаваните трябва да бъдат и в състояние да дават 

диференцирана информация за своя собствен начин на живот и микросвят. 

Свързването на тези два начина на разглеждане е неразривна съставна част на 

междукултурната подготовка.  

В България се разработват се нови амбициозни програми за 

чуждоезиково обучение, които изискват подготовката на нов тип 

преподавателски кадри, които от една страна да владеят езиците на високо ниво, 

а от друга да са подготвени много добре методически. Разработват се и вече се 

прилагат програми за допълнителна квалификация и усъвършенстване на 

чуждоезиковите компеенции, финансирани чрез различни европейски програм. 

Въпросните програми предвиждат дейностите по обучението да се извършват 

както на територията на България, така и на територията на другите европейски 

страни. 

Програмите по повишаване на квалификацията включват: 

 преподаване по нови методи на чуждоезиковото обучение, включващи 

прилагането на съвременни компютърни технологии; 

 провеждане на интензивно специализирано обучение по отделните езици; 

 организиране на специализирани курсове, насочени към повишаване 

квалификацията и подготовката на студентите; 

 обучение в контекста на новите образователни стратегии и технологии; в 

принципите и методите на разработване на учебното съдържание, плановете и 

програмите, обвързани със системата за натрупване на кредити; курсове по 

усъвършенстване на методиката на академичното преподаване и 

научноизследователската дейност.  

Когато обаче хората общуват на даден език, който е чужд поне за един от 

комуникантите, няма гаранция, че значенията и стойностите, с които е подплътен 

езика на общуването в момента, ще бъдат едни и същи за всички участници в 

комуникацията. Една от целите при изучаването на чужд език е да се усвоят 

именно значенията, ценностите и практиките, които стоят зад него. За тази цел е 

необходимо индивидът да се постави на мястото на „другия” или т.нар. 

„децентрализиране” (от англ. decenter), да измести фокуса от себе си и своята 

култура към своя събеседник и културата, на която е носител.  

Това е своеобразен процес, в който се развиват определени умения, 

характерни за интеркултурната компетентност. Тези умения Байръм разделя в 

пет направления: 

 Savoir (knowledge): знания за самия себе си и за другите,  знания за начина, 

по който протича един комуникативен акт, знания за връзката между 

индивида и обществото 
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 Savoir-faire/savoir comprendre (skills): умения да се интерпретира и 

съотнася информация 

 Savoir-s’engager (awareness): яснота по отношение на политическите 

последствия от образованието, както и приемане на различни културни 

поведения 

 Savoir-faire/savoir apprendre(skills): умения да се търси информация за 

съответната култура 

 Savoir-кtre (attitudes-traits): нагласа или готовност за адаптация в дадената 

среда и способност да цениш отношенията и схва-щанията на другите. 

Както се забелязва, в посочените по-горе направления присъстват три 

основни компонента: нагласи (Attitudes), знания (Knowledge) и умения (Skills), 

които се явяват и като основни фактори в интеркултурната комуникация. М. 

Байръм свързва нагласите с „любознателност и откритост, доверие към другата 

култура; търсене на други перспективи за интерпретиране на познати и 

непознати феномени от една или друга култура и културни практики; готовност 

да се експериментира с процеса на адаптация по време на взаимодействие с 

други култури; готовност за споразумения при вербална и невербална 

комуникация (Байръм 1997: 34–38).  

Знанията, от друга страна, се свързват с познания за социалните групи и 

техните продукти и практики в родната и чуждата култура. Знанието съдържа 

„два компонента – познание за социалните процеси и познание за проявите на 

тези процеси и продукти” (Байръм 2001: 6). След овладяване на познанията 

могат да се формират уменията: за интерпретиране и съотнасяне, за откриване и 

взаимодействие. Въпреки че моделът на Байръм се фокусира върху уменията на 

преподавателя по чужд език, то става добра основа и начална точка за други 

практически разработки.  Този модел на Байрам съдържа: знания, умения и 

навици, личностни качества и стратегии (Байръм  1997: 54).  

Знанията включват следните компоненти:  

- знание на езика;  

- знание на факти за родната и чуждата култура;  

- познаване на нормите за социално и личностно взаимодействие;  

- познаване на паралингвистичните средства за общуване;  

- познаване на културните ценности, присъщи на родната и чуждата 

култура.  

Уменията обхващат усвоени начини за:  

- интерпретиране на културните факти;  

- съпоставяне на събития в родната и чуждата култура;  

- извличане и усвояване на нови знания за културата; 

- използване на знанията в практически ситуации на общуване;  

- критично оценяване на родната и чуждата култура. 

Личностните качества включват откритост, любознателност, готовност за 

отказ от предубеждения, приемане културата на изучавания чужд език.   

Хармоничното съчетаване на тези компоненти позволява да се формира 

интеркултурната компетентност. Наред с това немаловажни за успешното 

междукултурно общуване са и качествата на личността. 
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Формирането на интеркултурната компетентност у обучаемите е важен и 

необходим аспект в чуждоезиковото обучение. Учащите придобиват нови 

качества, между които откритост, готовност за възприемане на нови явления, 

желание за разширяване кръга на общуване. Следователно в процеса на 

обучението по английски език е необходимо да търсят възможности за засилване 

на фокуса при обучението върху формирането на изброените личностни качества 

и умения. Добре е учащите се да бъдат подготвени за специфичните условия на 

академичната адаптация, а именно за толерантно възприемане явленията на 

чуждата култура.  

В съвремието важността на междукултурната компетентност се признава 

както на национално, така и на международно ниво. Но ако през по-ранните 

исторически периоди тя се счита за необходима само на тясна група 

професионалисти, чиято дейност е непосредствено свързана с международно 

сътрудничество, днес в епохата на глобализация тази компетентност става 

ключова за представителите на всички професи. Все повече анализатори отчитат 

факта, че използването на междукултурния подход изглежда особенно подходящ 

за изучаване на чужд език, тъй като в него се оказват достатъчно органично 

вплетени редица базисни постулати, върху които са изградени и гореспоменатите 

подходи (Н. Галскова, Н. И. Гез, П. В. Сисоев, А. Н. Утехина и др.). Анализът на 

изследванията върху прилагането на междукултурен подход към преподаването 

на чужди езици на нефилолози (М. Г. Евдокимова, Е. П. Желетова, М. В. 

Плеханова и И. Л. Плюсник) води до заключението, че именно той най-добре 

кореспондира с основната цел и задачите на планирани изследвания. Този 

подход се оказва най-приемлив при изследване на проблеми за обучение на чужд 

език на студенти, които не са филолози, тъй като:  

1. В нефилологическите специалности не може да се използва голямо 

количество културноспецифичен материал, защото обучението по английски 

език следва да има професионална насоченост.  

2. Цялостното съчетаване на език и култура е трудно осъществимо поради 

сравнително малкото часове по английски език.  

3. Слабото владеене на чужд език и непознаване на методите за 

хуманитарни изследвания не дава възможност да се наблегне на изучаване на 

културата чрез езикови явления.  

Преподавателският опит показва, че при изграждане на педагогическото 

общуване не може да има дребни и маловажни неща. Дори фонетичните 

параметри на речта на преподавателя (интонация, височина на тона, тембърът на 

гласа) могат да се окажат неприемливи за студентите. Ето защо педагогът трябва 

да владее технологията и техниката на педагогическото общуване, ефективно да 

използва вербалните и невербалните средства и начини за въздействие върху 

обучаемите, както и внимателно да подбира методите на обучение, 

съобразявайки се с аудиторията. 

Понятието метод на обучение е едно от най-старите и важни дидактичeски 

и методически понятия и представлява най-важната част на системата на 

обучение. От правилния избор на метод зависи ефективността на образователния 

процес. Без използването на съответните методи на обучение е невъзможно да се 
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реализират целите и задачите на обучението (Бабански 1981: 7), както и да се 

постигне усвояването на съдържанието на учебния материал от страна на 

обучаемите. 

В дидактиката като наука за общите проблеми на обучението се разглеждат 

три вида методи на обучение:  

1. Методи за организация и осъществяване на учебно-познавателната 

дейност. В тази група влизат методите, осигуряващи:  

а) предаването (възприемането) и организацията на усвояването на 

учебната информация:  

 словесни методи на преподаване (обяснение, беседа, разказ, лекция) и 

съответстващите им методи на учене – запознаване, осмисляне)  

 нагледни методи на преподаване (показване и демонстрация)  

 практически методи на преподаване (организация на тренировки и 

организация на използване на учебната информация и съответстващите им 

методи на учене – участие в тренировка и практика).  

б) определения характер на мисловната дейност:  

 индуктивни и дедуктивни  

 репродуктивни и проблемнотърсещи.  

2. Методи за стимулиране и мотивация на учебно-познавателната дейност 

(познавателни и ролеви игри, дискусии, разиграване на етюди, екскурзии и др.).  

3. Методи за контрол и самоконтрол на ефективността от учебно-

познавателната дейност (препитване, изпит, контролна работа, тестиране и др.).  

Всеки от горепосочените методи е свързан с определен фрагмент от 

учебните занятия или с отделни учебни занятия (метод на междинен контрол и 

метод на цялостен контрол). За всички методи на обучение, описани в 

дидактичната литература, е характерно това, че всички те са непосредствено 

свързани с конкретни действия, изпълнявани от преподавателя и обучаемите по 

време на учебното занятие (Димитрова  2012: 11). 

В методиката на обучение по чужд език исторически се налага друго 

разбиране за понятието метод на обучение, свързано не с отделните фрагменти 

на занятията, а с цялостния учебен процес. Методите на обучение, използвани в 

процеса на обучение по чужд език, се подразделят на две групи: общодидактични 

и частнометодически.  

Към общодидактичните методи на обучение се отнасят тези, които са 

универсални и които се използват за постигане на целите на обучението, 

образованието и възпитанието в процеса на преподаване на различни учебни 

дисциплини, а не само в процеса на преподаване на чужд език. Такива са методът 

на обяснението на новия материал и методът на контрол на ефективността от 

учебно-познавателната дейност (изпитване, контролна работа, тестиране и др.). 

Въпреки своя универсален характер общодидактичните методи във всяка отделна 

дисциплина имат своята специфика. Те представляват начин за реализиране на 

взаимосвързаната дейност на преподавателя и обучаемите. Чрез тях се постигат 

целите на обучението: придобиват се знания, формират се навици, умения, 

светоусещането на обучаемите, развиват се способностите им. 
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Съвременната чуждоезикова методика предлага широк спектър от 

концепции, методи, подходи и технологии – както традиционни, така и 

иновативни. При разработването на конкретните учебни програми по чужд език в 

различните учебни заведения се отдава предпочитание на едни или други методи 

в зависимост от целите на обучението, контингента на обучаваните, 

продължителността и интензивността на курса и др. При това всеки един от 

методите има своите предимства и недостатъци и неговата приоритетна роля 

зависи както от професионалната насоченост на образователния процес, така и от 

съвременните тенденции в развитието на обществото, от конкретната парадигма 

на съвременното образование. 

Трудно е, обаче, да се отговори еднозначно какво представлява обучението 

на учителя по чужд език. Мнозина автори подчертават социалните измерения на 

въпроса, културно-образователните традиции и редица други аспекти. Докато 

традиционните идеи разглеждат преподавателя по чужд език като прилагащ 

теорията в практиката, то по-новите схващания разглеждат обучението му като 

процес на теоретизиране на практиката. На педагога се гледа не като на 

потребител на теория, а като на добър специалист, „създаващ теория”. Според 

Фрийман основна функция на обучението на учителя по чужд език е развитието 

на рефлексивни умения (умения за критично осмисляне) и запознаване с 

професионалния дискурс и лексиката, с които да опише своя опит. В светлината 

на тези две функции, изучаването на методиката е от съществено значение. От 

студентите се очаква не просто да прилагат познатите им методики и тенденции 

в чуждоезиковото обучение, а да го правят творчески и критично (Фрийман 1980: 

152). 

Професионалната подготовка на учителя по чужд език е дълъг, сложен и 

многопластов по своята същност процес, който е насочен към усвояването на 

теоретични знания от страна на студентите в съчетание с изграждането на 

система от ценности и нагласи и развиването на практически умения 

(общопедагогически и специализирани такива – чуждоезикови), съвкупността от 

които определя професионалната компетентност на бъдещия педагог. 

Ориентираното, към решаване на специфични задачи, езиково обучение е 

отговор на променените роли на обучаващ и обучавани в осъществяването на 

педагогическото въздействие, отразяващо промяната в целите в социокултурния 

дискурс.  

Развитието на чуждоезиковата методика показва голямо многообразие от 

методи, подходи и средства на обучение, но ако се разгледат по-подробно, ще се 

открият големи прилики в прилагането им в миналото и днес. Много от новите 

подходи представляват преоткриване на старите. Ефективността се определя от 

много фактори: целева група, мотивация, цели и др. Традиционната 

образователна практика се основава на това, че знанието се предава от 

обучаващия към обучаваните. Пасивното обучение по чужд език, ориентирано 

към четене и писане, както и традиционната организация на занятието не могат 

повече да се приемат за норма. В днешно време се поставят много изисквания 

към обучението по чужд език. То трябва да е насочено към учащите, да се базира 

на техния опит и да го обогатява, да е ориентирано към техните потребности, 
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към реалността, да е цялостно, интерактивно, но и да осигурява автономност. 

Според новите тенденции надделява функционалността на чуждия език. Той се 

разглежда преди всичко като средство за общуване в ежедневието и в 

професията. Обучението по английски език трябва да отговаря на спецификата 

на работа с деца и да отговаря на педагогическите стандарти. Чуждият език се 

превръща в основно средство за упражняване на професията. Ето защо на преден 

план излиза интерактивният модел на преподаване. Той включва осъзната 

потребност от информация, приспособяване към информационните ресурси, 

работа по двойки и в екип. Студентите усвояват английския език чрез 

симулиране на чуждата езикова среда, чрез разнообразни дейности, които 

стимулират активното им участие. Работи се с автентични материали: приказки, 

разкази за деца, статии, писма. Целта е не само да се получи и предаде 

информацията, но и да се превърнат студентите от пасивни получатели на чужди 

знания в активни конструктори и създатели на собствено знание. Студентите 

разширяват своите умения за работа със справочни материали, за сортиране на 

получената информация, придобиват умения за справяне с комуникативни 

проблеми чрез прилагане на компенсаторни стратегии и разширяват репертоара 

си от стратегии за учене и общуване. Знанието се получава не на готово, а чрез 

индивидуално участие и контакт със съдържанието.  

Новостите в методологията на чуждоезиковото обучение дават водеща 

роля на комуникативния подход и това се определя и от интересите на самите 

обучаеми. Те искат по-бързо да усвоят езика и то главно с оглед на 

практическите си нужди. Желанието им е да придобият колкото се може по-

бързо умения да общуват, да се изразяват писмено и устно, да разбират, 

слушайки устна реч или четейки написан текст. Процесът на премахване на 

европейските граници, свободното движение на хора поставят пред науката за 

езика задачи по създаване на съвременни методики за преподаване на чужди 

езици, които да позволяват не само бързото и ефективното им усвояване, но и 

безпроблемното общуване на представителите на различни народи и страни. 

Нарастващото търсене на услуги, свързани с преподаване на чужди езици, 

диктува своите нови условия. Сега обучаемите все по-малко се интересуват от 

граматичните правила, а още по-малко от историята и теорията на езика. 

Основен принцип в чуждоезиковото обучение е функционалността. Наблюдава 

се тенденция вече никой да не иска да познава чуждия език в детайли, а той да 

бъде усвояван максимално бързо; да бъде налице успешна комуникация. От 

друга страна, филологът, запознат с цялото богатство и сложност на езика, е 

изкушен да предаде повече знания, отколокото дори понякога това е необходимо 

за определените цели на общуване. Затова може би днес основният проблем е да 

се намери баланс между желанието за всеобхватност на преподавания езиков 

материал и стремежа на съвременния човек да успее да усвои езиковите знания 

за кратко време с максимална ефективност на тяхното приложение.  Популярни 

станаха и проектите за стимулация и повишаване на мотивацията на учащите се. 

По тях работят много учебни заведения, които включват студентиет си в 

международни проекти, а това прави процеса на обучение не само по-ефективен, 

но и много по-приятен за тях. Чуждите езици не се изучават вече сами за себе си, 
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а в по-широк културологичен план – език и култура на съответните народи 

едновременно, а това има по-силно въздействие и по-обогатяващ ефект върху 

обучаемите. Занятията по английски език за бъдещите педагогически кадри 

следва да бъдат разглеждани като специфичен тренировъчен център, където се 

подготвят бъдещи начални учители за екстремни условия на използваните 

знания – възможност за работа в чужда езикова среда, различен културен 

контекст, подсилвани от пряката зависимост на успешното използване на чуждия 

език от чисто професионалния успех и кариера.  

За решаване на тази задача е необходима реформа на традиционната 

система на обучение, като основните насоки:  

 увеличаване на броя изучавани езици на модулен принцип, т.е. да не се 

изучават всички аспекти на езика, а само определени;  

 използване на мултимедийни средства;  

 разширяване на програмите за обмяна на студенти;  

 разширяване на програмите за специализация на преподавателите по 

езиците.  

Голям интерес предизвикват и програмите за езиков и културен обмен, 

включващи както културни мероприятия, курсове за обучение и разпространение 

на оригинална литература, така и обмен на студенти, които в срок до една година 

имат право да учат в съответната страна, която им осигурява подслон и храна. 

Това е причината обучението да е насочено към паралелното развиване на 

четирите основни комуникативни умения – четене, писане, слушане и говорене.  

В съзвучие със съвременните тенденции е и широкото приложение на 

индивидуалния принцип в процеса на обучение, вниманието към нуждите и 

възможностите на всеки обучаем, както и умелото и хармонично съчетаване на 

индивидуалните и колективните форми на работа (изработване на индивидуални 

проекти, работа по групи и т.н.).  

Прилаганите разнообразни методи, подходи и съвременни технологии в 

чуждоезиковата подготовка на педагогическите кадри се подчиняват на един общ 

принцип – принципа на активната комуникация, реализирана в разнообразни 

езикови ситуации (от социално-битови до проблемно ориентирани и 

професионално насочени). При съвременните методи особено внимание се 

отделя на развитието на познавателни умения. Учебният материал не се поднася 

в готов вид. Стимулира се проявата на самостоятелност при търсеното на нова 

информация и при усвояването на нови знания. 

Ако трябва да се посочат доминиращите черти на съвременното 

чуждоезиково образование, следва да се отбележат неговата комуникативна 

насоченост, интеркултурна същност и тясна обвързаност с новите 

информационно-комуникационни технологии.  

Личностните качества, които то се стреми да изгражда или толерира у 

обучаваните, могат да бъдат обобщени като самостоятелност, креативност и 

толерантност към другостта. 
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ROLE OF COGNITIVE MENTAL PROCESSES AS A MAIN ELEMENT OF 

CREATIVITY 
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Abstract: The report addresses the issues of the psychological structure of visual 

activities which is at the origin of defining the developmental stages of the visual activities and 

it‘s correct methodological guidance of preschool age. Emphasis is given to the development of 

specifical for preschool age cognitive mental processes, the mechanism of their formation and 

manifestation in the visual creative activities. 

Keywords: Creativity, development, visual and creative abilities, artistic expression, 

psychological processes. 
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08-116/03.02.2021 г. 

 

 

Изобразителната дейност на детето се основава на сложен комплекс от 

психологически особености, определен от възрастта и индивидуалността на 

всяко дете, от точността и богатството на възприятието, от способността на 

зрителната памет да задържа наблюдаваните особености на предметите и 

явленията, от силата на въображението. Тя е сложен и многостранен процес, 

чието ефективно протичане зависи преди всичко от умението на възрастните да 

насочат правилно детската дейност. 

Учените изследват възрастовите, физиологически обусловените 

особености на детската изобразителна дейност и определят  нейните 

психологически функции, а именно: 

-  когнитивна (функция на познанието); 

-  естетическа (функция на чувственото развитие); 

-  комуникативна (функция на общуването); 

-  символическа (функция на знаково-символическото  мислене); 

-  компенсаторна (функция на психо-регулацията) и др. 

„Психо-физиологичните процеси в детската изобразителна дейност имат 

свои специфични особености. Те са свързани с правилното определяне на 

етапите в развитието на изобразителната дейност, във вярната преценка на една 

или друга изобразителна проява и методическото ръководство на 

изобразителната дейност. Една от първите задачи на изобразителната дейност е 
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системното и активно възпитание на зрителния апарат, изграждането на бързи 

зрителни реакции и трайност на запомнянето на зрителните образи” [2 : 3]. 

Усещанията са в основата на такива когнитивни процеси като 

възприятието, представата и мисленето. „Под въздействието на признаци, 

свойства на обективния свят, върху сетивните органи в кората на главния мозък 

се отразяват отделни свойства на действителността. В зависимост от външните 

дразнители усещанията се обособяват в групи със специфична модалност, със 

свойствени качества. Между усещанията и предизвикващите ги свойства на 

обективния свят съществуват връзки, отношения, които се придобиват в резултат 

от взаимодействието на системата от анализатори в главния мозък“ [6 : 50]. 

В зависимост от преобладаването на различни анализатори възприятията се 

делят на групи: зрителни (за форма, цвят, големина, за цяло и част); 

пространствени (за големина на обекта, отдалеченост, местоположение, 

пространствено отношение с други обекти), естетически, художествени, 

слухови, чувствени и др.  

Много важни за детската изобразителна дейност са естетическите и 

художествените възприятия. Естетическите възприятия са свързани с 

естетическите качества на външната страна на предметната сфера, с 

формирането на естетически емоции и критерии за оценката им – съразмерност, 

хармонични цветови съчетания и др. Художествените възприятия са насочени 

към разкриването на съдържанието, същността на обектите и явленията с 

помощта на произведенията на изобразителното изкуство и  са съпроводени с 

формирането на естетически чувства. 

Възприятието като познавателен психичен процес е в основата на 

наблюдението. Наблюдението е активна форма на опознаване на 

действителността, развивайки се в процеса на една или друга човешка дейност. 

„Наблюдателността в изобразителната дейност означава изградена способност да 

се отделят съществените от несъществените качества на предметите, да се 

откриват техните характерни особености и съществуващите закономерни връзки 

от изобразителен порядък, които трудно се забелязват“ [7 : 88, 89].  

 В този сложен познавателен процес участват в единодействие зрителните 

усещания, възприятията, формите на мисловната дейност (анализ, синтез, 

сравнене, обобщение и др.) и изобразително-практическото реализиране. Затова, 

за да се изобрази някакъв предмет, е необходимо предварително децата добре да 

се запознаят с него, да запомнят неговата форма, големина, конструкция, 

разположение на частите му, цвета. В основата на обогатяването и 

конкретизирането на детските възприятия и представи стоят целенасочените 

наблюдения. Те съдействат за разкриването на характерните особености и 

естетическите качества на достъпни за възприемане и изобразяване обекти и 

явления от действителността. 

Съсредоточеността, насочеността на съзнанието на децата към конкретен 

предмет или явление или към техни страни, се нарича внимание. За 

изобразителната дейност голямо значение има включването в обема на 

вниманието колкото се може повече обекти, на които едновременно се 

възприемат пространствените, пропорционалните, цветовите и светлосянъчните 
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отношения. В предучилищната възраст се акцентира  върху концентрацията на 

вниманието, която  позволява по-задълбочено да се изучават особеностите на 

обектите. 

От възприятията се изграждат представите. Те са резултат от всички 

минали възприятия на конкретен предмет или явление. От съществено значение 

за детската изобразителна дейност са зрителните представи, които възникват 

въз основа на миналия зрителен опит чрез съпоставянето на непосредствения 

зрителен образ с предишните възприятия. Представите за пространствените 

свойства на предметите от действителността не са вродени. Зрителното 

възприемане на пространството и изобразителното му отразяване се изработва 

постепенно в процеса на индивидуалното развитие на детето. 

Изобразителната представа е обвързана с умението да се превръща 

възприятието в зрителен образ, който притежава графична, живописна или 

пластична изразителност. За изобразителната дейност са необходими образни 

възприятия, които най-всеобхватно отразяват многообразието на околната среда. 

Колкото по-богати са образните възприятия на децата, толкова по-пълни и 

цялостни ще бъдат и зрителните им представи. Характерна особеност на 

детските представи е емоционалната реактивност, ограниченият обхват и ниска 

степен на обективност, които ги правят много податливи, пластични и пригодни 

за свързване на несъответстващи помежду си сетивни и представни съдържания. 

Паметта е отражението на опита, съхранение и възпроизвеждане на това, 

което се е случило в живота на човека. Основни процеси на паметта са 

запомнянето, познаването и възпроизвеждането и имат съществено значение за 

осъществяване на изобразителната дейност. 

Запомнянето е процес на съхраняване в паметта на впечатления, получени 

от обектите и явленията на действителността. То се обособява на преднамерено 

или непроизволно и непреднамерено или произволно. Преднамереното 

запомняне се харектеризира със съзнателно поставена цел да се запомнят 

определени факти, явления, събития, обекти и др., за което са нужни волеви 

усилия и конкретен план. Интересът оказва силно влияние за трайното и 

продължително преднамерено запомняне. Благодарение на това запомняне 

постепенно се разширяват знанията и представите на човека за определени 

обекти, явления, събития и др. При непреднамереното запомняне се запомнят 

обекти, които се отличават със свойствата си – големина, яркост, подвижност и т. 

н. и това, което е свързано с емоционалните чувства на човека. 

Познаването се определя като установяване на сходства между обекта, 

възприеман в настоящия момент и този негов образ, който е останал в паметта 

отпреди. За възпроизвеждането е характерно това, че то оживява в паметта на 

човека, без да се опира на обекта, който го е предизвикал. Възпроизвеждане, 

което е свързано с напрежение на нервната система и с проява на силна воля, се 

нарича припомняне. 

В процеса на изобразителната дейност активно се формира зрителната 

памет на детето. Развитата зрителна памет е предпоставка за успешно 

опознаване на действителността, защото благодарение на процесите на паметта, 

на запаметяването, разпознаването, възпроизвеждането на предмети и явления, 
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се затвърдява миналия опит. При децата в предучилищна възраст доминира 

нагледно-образната памет. По-леко и трайно децата запомнят ярки, цветни 

образи, картини, случки, всичко, което предизвиква повишена емоционална 

реакция. На тази основа със силно изразени чувства, без затруднение, те 

възприемат възприетите преди обекти  [5 : 281]. 

Психическият процес на мисленето е процес на отражение на 

действителността в такива нейни свойства, връзки и отношения, които са 

недостъпни за чувствено възприемане и без който не може да се осъществи 

художествената изобразителна дейност. „Основните форми, на които се опира 

детската изобразителна дейност, са: нагледно-действено мислене – протичащо 

при непосредствената, неспецифична дейност с нещата - манипулативната 

дейност; нагледно-образно мислене - протичащо въз основа на възприятието; 

визуално мислене; нагледно-образно мислене на равнището на прехода между 

възприятието и представата; нагледно-образно мислене въз основа на 

представата; мислене въз основа на обобщена представа – схеми; мислене с 

понятия” [3 : 68]. 

Обучението в изобразителна дейност не е възможно без участието на 

такива умствени  операции като анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

умозаключение, съпоставяне. При процеса на наблюдаване, при обследване на 

предметите и техните части преди изобразяването им, в мисловен план децата 

построяват модел на изобразеното - как ще пресъздадат формата му, 

пропорциите, цвета, как ще го разположат върху рисувателния лист. 

Изобразяването на различни по форма обекти изисква съпоставянето им и на 

тази основа се установяват различията между обектите. В същото време децата 

се научават да сравняват предмети, явления и да разграничават между тях 

общото и различното, да комбинират обекти по сходство. В зависимост от 

формата на предметите децата ги класифицират като кръгли, триъгълни, 

правоъгълни и др.  

В психологията се изтъква, че всички процеси на въображението и 

мисленето се състоят в мислено разчленяване на изходните мисли и представи на 

съставните им части (анализ) и по-нататъшното им съединяване в нови съчетания 

(синтез). Всеки изобразителен процес неизменно включва анализ и синтез. 

Изображението се гради на анализа на обекта, насочен към конструкция, цвят, 

разположение в пространството и други съществени признаци. Същевременно 

анализът, напр. на частите, съставящи формата, последователно извежда до 

синтеза на частите в обща конструкция. 

Анализът и синтезът са в основата на такава мисловна дейност като 

сравнението. В. Димчев изтъква, че сравненията имат първостепенно значение за 

осъществяване на изобразителната дейност.  „Чрез тях се съпоставят различните 

образни качества на предметите и явленията /конструкция, форма, обем, цвят, 

осветеност, пространствени съотношения” [7 : 89]. 

В обучението по изобразителни дейности сравненията могат да се 

извършват последователно в три направления: 

1. Обектът на изображение се сравнява с други познати форми. 

2. Сравняват се отделните елементи в самия обект. 
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3. Извършват се сравнения между изображението и зрителния образ.    

Характерна особеност на изобразителната дейност е отделянето на някои 

визуални качества на предметите  чрез абстрахиране  и отразяването на други. 

Напр. при  графичната рисунка се извършва съзнателно и подсъзнателно 

абстрахиране от цвета на предмета и се подчертават линиите и свентлосянъчния 

контраст. При изпълнението на декоративните изобразителни задачи се изисква 

абстрахиране  от перспективно-пространствените, цветовите и светлосянъчните 

промени и подчертаване на линеарността и плоскостното изображение. 

           Посочените мисловни операции - анализ, сравнение, както и 

обобщение, абстракция и конкретизация са в основата на формирането на 

понятията. Понятията отразяват закономерното, същественото в 

разпознаваемите предмети и явления. Тяхното образуване означава постоянно 

разширяване, усъвършенстване на знанията за общите свойства на предметите и 

явленията, прогресирайки от по-неточно към по-точно, към все по-адекватно 

отразяване на действителността. Учебният процес по изобразително изкуство 

осигурява тази възможност, тъй като чрез него целенасочено се направляват 

мисловните процеси на децата, които отвеждат до понятието.  

Въображението е психичен процес, който предполага съчетаване на 

сформиралите се в съзнанието образни представи, които до този момент не са си 

въздействали и не са довели до формирането на нови представи. При този 

творчески процес се създават от човека нови, непознати и невъзприети образи и 

представи. Новият образ притежава обективно реални белези, основава се на 

едни или други факти и явления, но като цяло е създаден в резултат на творчески 

акт. Въображението винаги е насочено към практическата дейност и, въпреки, че 

е в някаква степен отдалечаване от действителността, негов източник е 

обективната реалност. То е обусловено от особеностите на възприятието, 

мисленето и паметта, вниманието, интересите и способностите на човека. 

Л. С. Виготски в своя психологически очерк „Въображение и творчество в 

детска възраст” проследява механизма на въображението и връзката му с 

действителността. Както определя Л. Ангелова: „Л. С. Виготски твърди, че 

дейността на творческото въображение е много сложна и зависи от редица 

фактори. Ето защо тази дейност не може да бъде еднаква у детето и у възрастния, 

тъй като тези фактори приемат различен вид през различните епохи на детството 

- във всеки период от детското развитие творческото въображение работи по 

особен начин, свойствен именно за дадената степен от развитието на детето” [1 : 

13].  

Характерна особеност на детското въображение е, че то е ярко, 

неограничено. Това се обяснява със спецификата на детската логика. 

Съдържанието на детското въображение не представлява типизирана 

характеристика на света, а негов приказно-фантазен образ, в  който детето 

горещо и силно вярва. В тази връзка В. Димчев пише, че  въображението на 

детето активно се проявява и в периода, когато укрепват и се развиват неговите 

психични сили. Изворите на това въображение съвсем не са в тайните на душата, 

а в неограничените възможности за комбинации и връзки между явления, факти 

и образи, преработени от фантазията по пътя на тяхното опознаване. За 
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художествено-творческата дейност е необходимо въображение с висока степен 

на развитие и специфична насоченост. Непрекъснатото разширяване на 

възприятията от действителността и от произведенията на изкуството и 

обогатяване представите за тях води до стимулиране на въображението. То се 

развива и чрез подходящи учебно-творчески задачи. Художественият образ 

възниква постепенно, като се формира в процеса на творческата работа и изисква 

от художника проява на огромно духовно напрежение. От преработката на 

впечатленията на твореца се отделя най-характерното, най-типичното, допълва се 

от размишления и се създава художествения образ.  

„Въображението при детето активно се проявява в периода, когато 

укрепват неговите психически сили и се развива в процеса на общото умствено 

развитие. Развитието на въображението изцяло зависи от придобиването на 

социален и житейски опит, като видимото разнообразие на детската фантазия 

най-често е неспособност критично да се осмисли действителността“ [2 : 11]. 

 „Въображението бива произволно, когато образите, идеите, възникват 

внезапно, и непроизволно, когато те се появяват в резултат на определени знания. 

Формирането на въображаем образ става върху основа на образите от паметта. 

Тази зависимост на въображението от паметта бива голяма и малка. В първия 

случай става дума за възпроизвеждащо (пресъздаващ), във втория – за творческо 

въображение“  [10 : 197].  

Възпроизвеждащо (пресъздаващо) въображение е онова, при което 

субектът изгражда фантазна представа за реално съществуващ предмет, дори 

много известен, но които самият субект не е възприемал непосредствено. 

Творческото въображение е фантазна дейност, която намира израз в 

творчеството, сливайки се с него. То е процес на създаване на нови образи, чието 

реализиране води до обогатяване на действителността с ценни продукти. 

Отначало въображението е бедно, но постепенно в процеса на 

изобразителната дейност се обогатява и новите образи или идеи възникват в 

резултат на стремежа, на намерението да се създаде нещо ново. В 

подготвителните групи пресъздаващото въображение отстъпва място на 

творческото. Детето вече разполага с достатъчно умения, изразни средства и 

възможности да изгради нов, несрещан в действителността образ. Създаването на 

фантазен образ несъмнено е постижение за детския художествео-творчески 

процес - това е възможно само на основата на изграден вече минал опит, усвоен 

от действителността. Опит, основаващ се на оформени здрави представи за 

реални предмети, растения, животни и др. обекти и на достатъчно овладени 

графични изображения  - еталони и художествени средства за тяхното 

отразяване. 

Ролята на въображението в обучението по изобразителни дейности в 

детската градина не се ограничава само до създаване на неповторими  и 

впечатляващи образи от децата. Важно е детето да се научи да създава образи, с 

помощта на които може да изрази собствените си идеи, мисли и преживявания в 

рисунка, апликация или пластика. 

Понякога се среща необикновено силно въображение, което поражда 

въображаеми картини с поразителна яркост и жизненост на образите. В 
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психологията това явление се нарича ейдетизъм -  силно развита зрителна 

памет, съхраняваща дълго време образите на предметите и след изчезването им 

от зрителното поле. Забележително е, че ейдетичното въображение при децата 

показва като че ли повече информация, отколкото те са могли да възприемат от 

външния свят с всичките им достъпни начини и средства. Тази 

„свръхинформация” се обяснява с особения детски свят на представите, който е 

емоционално силно подчертан и с тази емоционалност е психологически много 

деен. Към това трябва да се прибави високата степен на пластичност и 

податливост на детското съзнание на внушения. В такава психическа ситуация 

много лесно се освобождават слабо изградените рационални връзки, бързо се 

задействат механизмите на фантазията, склонна да смесва представния с 

действителния свят. 

В раздела Методологическа структура на творческия процес в 

изобразителното изкуство  В. Димчев посочва, че „по-голямата част от този 

процес (творческия) остава скрита и се осъществява в подсъзнанието…..Прибавя 

се и усещането, че роденото от интуицията е удивително ясно и като че ли вече е 

било познато” [8 : 35].  Интуицията играе значителна роля не само в 

творчеството на художниците, но е и един от психологическите процеси, които 

взимат съществено значение в детската изобразителна дейност. Тя трудно се 

поддава на обяснение, на анализиране и изучаване. Но е безспорен факта, че 

децата се опират на нея в желанието си да покажат по-голяма изразителност в 

своите рисунки. Често  тя е и основата, върху която се използва художествената 

деформация. 

Терминът фантазия се използва като синоним на въображението. Той се 

използва и в много по-ограничено значение, като особен вид въображение, чиито 

продукти са образи и идеи за неща, които не само че не съществуват никъде, но и 

не биха могли да съществуват, защото са принципно неосъществими.  

При децата от предучилищна възраст с особено своеобразие се отличават 

фантазните образи. Те възникват въз основа на реални представи за обективно 

съществуващи предмети и техните свойства. Незначителният жизнен опит, 

минималните знания и практически опит водят до безпрепятствено комбиниране 

на различни образи и до най-фантастично тълкуване на явления от 

действителността. Характерна особеност е, че детските въображаеми образи 

отразяват комплексно емоционалното отношение към света, представите, 

мислите и желанията. Тази благоприятна основа провокира възникването на най-

причудливи фантазни образи. Различават се спонтанно възникнали въображаеми 

образи и волево създадени. Неволевите форми на въображението възникват 

стихийно, под непосредственото въздействие на средата. Напр. децата, увлечени 

от процесуалната страна, започват да рисуват, като едва в хода на дейността 

откриват, уточняват породения образ. Волевите прояви на въображението 

възникват в процеса на ръководената дейност, под влиянието на поставените 

задачи и насоки. Противоположно на спонтанните, волево създадените 

въображаеми образи се отличават с насоченост, устойчивост и активност. 

Предварителният замисъл, насочеността към конкретно изображение в 

изобразителната дейност е индикатор за по-висока степен на въображението. 
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Появата на волево въображение е израз на развитието на цялостната детска 

психика. Образите на волевото въображение възникват под влияние на словесни 

въздействия от страна на възрастните или като резултат от предварително 

планиране. 

Чувствата са основен елемент в художественото познание. Те са 

съществена особеност на личността, специфична форма на отразяване на 

действителността, преживяване. Чрез усещанията, възприятието и мисленето се 

опознават и отразяват качествата на предметите и явленията, а чрез емоциите се 

проявява отношението на човека към обекта на познанието. 

Известно е, че в психиката на детето от предучилищна възраст чувствата 

доминират. Те са непосредствени, непостоянни, същевременно се развиват 

интензивно, като в края на периода стават все по-разнообразни. За децата от 

предучилищна възраст съществено значение имат естетическите чувства. Те 

възникват при срещата с красивото и грозното. Установено е, че още от 4 

годишна възраст децата започват да оценяват околния свят и елементарно да 

изобразяват онова, което се нарича красиво и грозно. „Характерна особеност, 

присъща на естетическите явления е, че предизвикват появата на естетическо 

отношение. Различно на познавателното, естетическото отношение е оценъчно, 

повече или по-малко точно осъзнаван или формулиран израз на изпитаното при 

възприемането на даден предмет преживяване - радост, възхищение, 

преклонение и т.н.“ [9 : 75].  

Важна роля в обучението по изобразителни дейности играят 

емоционалните състояние на детето. Те се обясняват с подчертания реактивен 

характер на впечатленията от действителността, като възприятията на децата са 

по-скоро продукт на емоционална реакция, отколкото синтез на предметни 

съдържания. Процесите при осъществяването на изобразителната дейност – 

сравняване, различаване, оприличаване и др., се извършват  у детето на 

емоционална основа. „Емоциите активно стимулират въображението и 

фантазията, което се отразява върху обогатяването на образните представи на 

децата. Емоционалното отношение към изобразителния процес прави възможно 

създаването на такава психическа ситуация, при която детето влиза в ролята на 

участник в събитията, а не на страничен наблюдател. По тази причина то 

преживява изобразените събития като реални, въпреки че изгражда приказно-

фантастична картина на света” [2 : 12].  

Мощно средство за развитие на детското въображение в изобразителната 

дейност е стимулирането на комбинативното, дивергентното и асоциативното 

мислене чрез изобразяването по асоциация. „Това е способност на човешкото 

съзнание да свързва дадено явление с друго, при което възприеманият обект 

благодарение на асоциацията придобива друга емоционална окраска и друго 

съдържание. В този смисъл образно-емоционалното възприятие се различава от 

обикновеното възприемане на действителността” [7 : 107,108].   

Развитието на психо-физиологичната сфера на децата чрез обучението по 

изобразителни дейности в детската градина изисква постоянно свързване на 

отделните психични операции, създаване на подходящи условия за правилното 

им протичане, гъвкавост при управлението и усъвършенстването им на все по-
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висока степен. Изобразителната дейност обединява в себе си целия сложен, 

взаимосвързан и взаимопроникващ комплекс от психически процеси, явления и 

особености. Макар и в отделни етапи на предучилищната възраст те да 

доминират в различна степен в усвояването на изобразителните умения, тяхното 

изучаване и умелото им насочване са една от задачите на педагога в  

ръководенето  на изобразително-творческата дейност на децата. 

Познаването на психологическата структура на детската изобразителна 

дейност в една или друга степен помага за повишаване на детската художествена 

изразителност и прилагането на художествената деформация в детската 

изобразителна продукция. По този начин техните рисунки, апликации и пластики 

ще притежават по-голяма емоционално-изразителна сила и естетико-

художествено въздействие. 
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EARLY INTERVENTION IS THE FIRST STEP TOWARDS INCLUSIVE 

EDUCATION 

 

Zvezdelinka V. Atanasova 

 

 
Abstract: Early childhood intervention is defined as providing support to families of 

babies and young children in their natural environment and providing access to available 

resources in order to improve the child's development and family life. The family-oriented 

approach is the basis for providing early intervention services. It is based on the strengths of 

the child and the family, not on the deficits it works in constant partnership with the parents. 

The family is considered a key factor in the child's development. The ways to provide help are 

empowering. Early intervention supports the lives of children with special needs and gives them 

many opportunities for learning and development. It is a prerequisite for successful inclusion in 

the educational system and in social life. Inclusive education begins with early intervention. 

Keywords: Early child intervention, Family oriented approach, inclusive education 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

 

Още през 1989 г. Конвенцията ООН за правата на детето и Конвенцията на 

ООН за правата на хората с увреждания от 2006 г., задават рамката за 

прилагането на подход, основан на правата, спрямо всички учащи се. 

Допълнителни насоки дава и Общ коментар № 4 (2016) за правото на 

приобщаващо образование на Комитета на ООН за правата на хората с 

увреждания. Тези Конвенции, заедно с Цел № 4 на ООН за устойчивото развитие 

– „Да се осигури приобщаващо и еднакво достъпно за всички качествено 

образование и да разширят възможностите за учене през целия живот на всеки 

човек“(ООН, 2015 г.), –  защитават правата на учащите се със СОП. Те 

гарантират, че такива учащи се няма да бъдат маргинализирани или изключени 

от общото образование. (Европейска агенция за приобщаващо образование, 2015 

г.) 

Държавите сега работят усилено да организират възможността да включат 

всички деца с увреждания в общообразователните училища и да насърчат 

социалното включване. 

Приобщаването е основополагащ принцип, който дава възможност на 

образователните институции да развият и надграждат своя капацитет и да бъдат 

гъвкави към различията на отделните деца и ученици. Така институциите 

подобряват възможността си да осигурят равен достъп на всички до качествено 
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образование. Д. Левтерова и М. Баева посочват, че социалните взаимодействия, 

които се осъществяват в приобщаваща среда, са предпоставка за изграждането на 

приятелства, социални и комуникативни умения, чувство за принадлежност и 

положителни поведенчески модели [8 : 39], [1 : 15-20].  

Приобщаващото образование е основополагащ фактор за увеличаване на 

възможностите за независим живот и социално включване. Получаването на 

образование в приобщаваща образователна среда днес, може да повлияе върху 

вида заетост на хората с увреждания утре. Образователната и социалната 

политика са два взаимосвързани фактора за постигане на независим живот. 

За да може приобщаващото образование да окаже въздействие върху 

социалното включване, е необходимо, както чрез политики, така и на практика, 

да се гарантира, че децата и учениците със СОП участват на равни начала с 

децата и учениците с типично развитие във всички аспекти на обучението като 

учене, игра, достъп до всички места в детската градина или  училището и до 

всички образователни дейности [1 ], [7], [8]. 

Но за да имат всички деца равен старт е от изключително значение децата с 

увреждане или забавяне в развитието да бъдат подкрепени възможно от най-

ранна възраст в естествената им среда [14], [15]. Това може да се случи, чрез 

услугите по Ранна интервенция. 

В България успоредно с процеса на деинституционализация се появиха 

като алтернатива първите услуги по Ранна интервенция на уврежданията към 

няколко неправителствени организации (НПО) разположени в големите градове 

в страната, между които и Фондация Карин дом, Варна, започвайки от 2010 г. 

Фондация Карин дом има голяма заслуга за разпространяването на модела на 

Ранната интервенция, чрез поредица от обучения и супервизии на над 10 

организации и 47 Центрове за Ранна Интервенция, с подкрепата на 

Министерството на Труда и Социалната Политика (МТСП) и Международната 

банка за развитие [13]. Тези  съвременни услуги имат за цел, да подкрепят 

родителите да задържат децата с увреждания или забавяне в развитието в 

семействата си и да им помогнат да разберат, че не са сами в грижата за детето 

си. От самото раждане е важно родителите да знаят, как да помогнат на детето си 

да се развива, да се съсредоточат на силните му страни, а не да се фиксират 

върху диагнозата, за да осигурят съвместно със специалистите подходяща 

подкрепяща среда [11]. Важно е да знаят, че всяко семейство е уникално и има 

неповторима сила във формирането на своето дете. Въз основа на резултати от 

емпирични проучвания и добри практика П. Кожухарова обобщава, че чрез 

ранната детска интервенция, семействата имат индивидуализирана подкрепа 

навсякъде и по всяко време, което им гарантира че получават услугите, които са 

им най-необходими, за да бъдат възможно най-функционални и подготвени [6 

:131-140]. Ефективната  ранна интервенция, може да промени качеството на 

живота на детето и семейството и всички да бъдат щастливи заедно . 

Възможностите за компенсиране на дефицити в развитието в периода на 

ранното детство са значими, поради голямата пластичност на нервната система в 

този период. Най-интензивно развитието на мозъка се случва през първите три 

години от живота на детето [8]. Мозъкът  се влияе едновременно от генетичните 
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фактори и факторите на средата. Невроните създават  връзки помежду си с 

изключително висока скорост - от 700 до 1000 връзки в секунда. Именно ранните 

синаптични връзки са в основата на невропластичността на нервната система. А 

невропластичността е в основата на физическото и психическото здраве на 

детето, на способността му да учи, да се адаптира към промяната, да развива 

психична устойчивост. За да се развиват, децата имат нужда от храна, грижи, от 

стимулации, а когато има налице и увреждане, тогава необходимостта от тях е 

още по-голяма. Важното е увреждането или изоставането да се идентифицират 

възможно най-рано, за да не се пропуснат имено първите месеци или години от 

живота на детето [2]. Това създава възможност за подобряване на резултатите на 

децата в дългосрочен план – да имат по-добро качество на живот, да се справят 

със ситуации от ежедневието, в детската градина, в училище и това да им носи 

удовлетворение, да могат да се подготвят за работни ситуации, да имат по-добро 

здравословно състояние. Започвайки с ранна детска интервенция, всеки момент в 

ежедневието се превръща във възможност за учене и развитие. 

 

Същност на ранната детска интервенция 

Ранната детска интервенция (РДИ) или накратко ранна интервенция, 

представлява комплекс от координирани, интердисциплинарни услуги, които се 

предоставят на деца в ранна възраст в риск или с изоставане в развитието или 

увреждане и на техните семейства, с цел да се подкрепи и стимулира развитието 

на детето и да се подпомогне включването му в социалния живот. Важна част от 

услугите е ориентирана към ранното установяване на увреждането и подкрепа на 

семейството за приемане на вестта и адаптиране към специалните потребности 

на детето [12]. 

Услугите са насочени както към самото дете, така и към неговото 

семейство, като подкрепата за семейството е ключова. Детето се развива в и чрез 

семейството, чрез своите ежедневни контакти и взаимодействия със средата и 

хората, които го заобикалят. В този смисъл важна част от процеса на ранна 

интервенция е насочен към подкрепа на родителите да придобият знания, умения 

и увереност, с които да подпомогнат и стимулират развитието на своето дете в 

обичайната за него среда [16], [17]. 

Услугите за ранна детска интервенция (РДИ) представляват поредица от 

срещи между семейството и професионалистите. Всеки от тези моменти може да 

бъде възможност и въздействащо преживяване, което допринася за развитието и 

укрепването на компетентността на участващите в нея [13]. 

 

 Цели и задачи на услугите по ранна детска интервенция 

Ранната интервенция има за цел да осигури на възможно най-ранен етап 

подкрепа на деца със затруднения в развитието или увреждане и на техните 

семейства, за да могат децата в максимална степен да развият своите 

способности и да се включат в социалния живот на общността [13].  

 

Основните задачи на ранната интервенция са свързани с: 
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 ранно разпознаване на деца в риск от проблеми в развитието или 

увреждане; 

 подпомагане на родителите да възприемат вестта за диагнозата на тяхното 

дете и да се адаптират към потребностите на детето; 

 подкрепа за членовете на семейството с оглед развиване на знанията и 

уменията им за подпомагане и стимулиране развитието на детето; 

 подкрепа на децата в риск, със затруднения в развитието или увреждане 

чрез предоставяне на индивидуализирани услуги – психологически, 

рехабилитационни, социални, медицински; 

 подкрепа за изграждането на устойчиви и сигурни отношения родител-дете 

в дългосрочен план и превенция на изоставянето; 

 максимално използване на пластичността на нервната система и на 

сензитивните периоди в ранното детско развитие за компенсиране на 

увреждането и развитие на потенциала на детето. 

 осигуряване на услуги в дома на бебета и малки деца със затруднения в 

развитието или с   диагностицирано увреждане; 

 предоставяне на ранна подкрепа и интервенция в дома чрез и със 

семейството. 

Ефективните програми по Ранна интервенция включват домашни визити, 

по време на които специалистът - консултант по ранно детско развитие може да 

види контекста на мястото, където живее детето, всички които се грижат за него, 

разширеното семейство. Най-важният ресурс за развитие на детето е вътре в 

семейството, вграден е в ежедневието му. Човек се учи най-добре, като прави, 

това което иска да научи. Това е и принцип в ранната интервенция. Включвайки 

ранната интервенция в ежедневните дейности, игри и занимания на детето се 

увеличава възможността то да се справя все по-успешно със задачите. 

Специалистите от Ранната интервенция не само подкрепят, но  и работят в 

партньорство със семействата, а отношенията им с родителите или полагащите 

грижи са важни за успеха. Опознаването на семейството, като хора, а не само 

като родители на дете със забавяне в развитието или увреждане, може да 

помогне за намиране на начин за справяне със стреса, да помогне на консултанта 

да насочва родителите да преминат през това, което преживяват и ползата е 

огромна. Откритото споделяне, от една страна, и вслушването, в това което иска 

семейството, от друга, изгражда доверителната връзка. Ранната интервенция 

предотвратява изоставянето и подобрява отношението дете – родител. Ранната 

интервенция прави семействата единни [13]. 

           

Семейно-ориентиран подход: 

Основният използван подход в РДИ е семейно-ориентираният подход. За 

първи път в нашата страна се прилага в Центъра за Ранна Интервенция (ЦРИ) 

към Фондация Карин дом – Варна и е иновативен подход за България. Той 

поставя във фокуса на работа не само детето, но и цялото семейство. Родителите 

имат възможност в партньорство със специалиста да определят приоритетите в 

развитието на своето дете и да работят заедно за постигането на поставени от тях 
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цели по отношение на подобряване състоянието на детето и създаване на 

подкрепяща среда [13]. 

Налага се промяна на нагласите, промяна на фокуса, на модела - от 

експертен подход на работа, към семейно-ориентиран подход: 

 От подход фокусиран към детето и неговите проблеми - към подход 

фокусиран към семейството и неговите силни страни и ресурси. 

 От водеща роля на професионалистите/експертите - към подход на активно 

участие на семейството 

 От терапия и въздействие, насочени към детето – към интервенция, 

насочена към семейството 

 От изолирани и некоординирани услуги – към изграждане на мрежа от 

услуги в общността. 

Докато при експертния/медицински модел на работа родителите имат 

пасивна роля, зависими са, не могат да вземат самостоятелни решения, очакват 

от специалистите да „поправят“ проблема, да излекуват увреждането, то при 

семейно-ориентирания подход целите се планират и реализират с активното 

участие на родителите и са съобразени с техните заявени потребности, очаквания 

и ценности. Това се основава на признаването на силните страни и компетенции 

на семейството. В цялостния процес родителите и семейството, включително 

разширеното семейство, са активна, водеща страна и равнопоставени партньори 

на професионалистите. Този подход се разграничава от експертния подход на 

работа, където специалистите – било то лекари или терапевти – поставят 

диагноза, предписват лечение или определят сферата на интервенция. Този 

подход предполага равнопоставено сътрудничество между родители и 

специалисти. Родителите имат възможност да определят приоритетите за своето 

семейство и за развитието на детето си, а специалистите са тези, които им 

помагат да работят за постигане на идентифицираните от тях цели.       

Семейно-ориентираният подход в РДИ се определя като набор от 

ценности, нагласи и подходи към услуги за деца със специални нужди и техните 

семейства. Хората, които споделят този подход приемат, че всяко семейство е 

уникално; че семейството е константата в живота на детето; че родителите са 

експерти относно способностите и нуждите на детето. При семейно-

ориентирания подход се отчитат силните страни и нуждите на всички членове на 

семейството. При партньорството се изгражда доверителна връзка, целите, върху 

които се работи, се определят от семейството и така родители и специалисти 

работят заедно, съгласувано и в една посока. 

 

Работа в естествената среда на детето: 

Естествена среда означава обстановката, в която обичайно пребивава 

детето заедно с други деца без специални потребности и тя включва дома на 

семейството, детската ясла и градина, развлекателни детски  центрове и 

площадки, както и други места, където децата взаимодействат и играят заедно. 

Предоставянето на услугите в дома на детето дава възможност на специалистите 

да се съобразят с обстановката, с режима на детето, неговите играчки и любими 

занимания. Детето учи чрез играта, чрез дейностите от ежедневието и чрез 
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взаимодействие с хората, които се грижат за него всеки ден. Така се надгражда 

върху силните страни на детето и се осигурява усвояването на умения, които са 

полезни за конкретното дете в неговото ежедневие. 

 

Седем ключови принципа на ранната интервенция: 

1. Бебетата и малките деца учат най-добре по време на ежедневните си 

преживявания и взаимодействия с познати хора и в познат контекст. 

2. Всички семейства, с необходимата подкрепа и ресурс и могат да повишат 

знанията и подобрят развитието на децата си. 

3. Основната роля на доставчика на услуги за ранна интервенция е да работи 

със и да подкрепя членовете на семейството и полагащите грижа за децата. 

4. Процесът по ранна интервенция от първоначалните контакти до и по време 

на прехода трябва да бъде динамичен и индивидуализиран, за да отговори 

на предпочитанията, стиловете на учене и културните характеристики на 

детето и членовете на семейството му. 

5. Резултатите от Индивидуалния план за семейни услуги (ИПСУ) трябва да 

бъдат функционални и да се основават на потребностите на децата и 

семействата и на приоритетите на семейството. 

6. Приоритетите, потребностите и интересите на семейството се 

удовлетворяват по най-подходящия начин от доставчик на първични 

услуги, който представлява и получава екипна подкрепа и подкрепата на 

общността. 

7. Интервенциите при малките деца и членовете на семейството трябва да се 

основават на ясни принципи, утвърдени практики, най-добрите налични 

изследвания и приложимата нормативна уредба. 

 

Роля на специалистите: 

За да бъде ефективна услугата по РДИ се обръща внимание на подбора, 

структурата и числеността на персонала. Неговата квалификация и опит 

осигуряват качествено и навременно предоставяне на услугите по ранна детска 

интервенция. Ранната интервенция предполага участието на различни 

професионалисти, които работят в интердисциплинарен екип и координират 

усилията си за посрещане на комплексните нужди на детето и семейството, 

съгласно разработена индивидуална програма. При интердисциплинарния 

подход родителите и членовете на екипа с различни специалности работят 

заедно, излизайки извън границите на своята тясна специалност и традиционна 

професионална роля.  

В услугите по РДИ специалистите - консултанти по ранна интервенция 

добре познават развитието в ранна детска възраст, моделите на поведение, 

признаците за физическо и психическо здраве при децата и показателите за 

отклонение или изоставане в развитието. Консултантът може да е човек с 

различна професия свързана с работа с деца – например психолог, социален 

работник, рехабилитатор, логопед, ерготерапевт. Консултантите по ранна 

интервенция работят в екип, така че техните тесни специалности се допълват и 
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семейството получава подкрепа, отговаряща на неговите индивидуални нужди и 

на нуждите на детето. 

При необходимост могат да се ползват почасово външни специалисти, 

които се включват с експертния си опит, в зависимост от нуждите на 

потребителите.  

Специалистите в услугите за ранна детска интервенция имат своите роли и 

отговорности. Услугите са семейно фокусирани и логопедите се съобразяват с 

лингвистичните и културни особености, подпомагат развитието и участието на 

децата в тяхната естествена среда. Физиотерапевтите предоставят услуги чрез 

сътрудничество с екипа, споделяне на информация със семейството и интегрират 

интервенциите в ежедневните дейности, режим и места за детето. 

Ерготерапевтите подкрепят ученето чрез ежедневните дейности и 

взаимодействие с познати хора в позната среда на кърмачетата и прохождащите 

деца. Но най голямо въздействие върху ученето и развитието на детето имат не 

специалистите, предоставящи услуги за ранна детска интервенция, а значимите 

хора в живота на детето.  

За да учат, децата трябва да са заинтересовани, да са мотивирани и да имат 

възможност да повтарят това което правят многократно. Те учат чрез повтаряне 

на важни дейности по време на обичайното си ежедневие с деца и познати лица, 

които се грижат за тях. Децата с увреждания учат по абсолютно същия начин 

като другите деца и за тях взаимоотношенията са също толкова важни. Те по 

рядко са инициатори на взаимодействие и сигналите които подават по трудно се 

забелязват и разчитат. Важна цел на интервенцията е да помогне на родителите 

или полагащите грижи, да започнат по внимателно да наблюдават децата, за да 

могат да разпознават техните сигнали и да реагират своевременно. 

Услугите по ранна интервенция са ориентирани към укрепване на 

потенциала и ресурсите на семейството за стимулиране на развитието на малкото 

дете. Те се планират и реализират с активното участие на родителите и са 

съобразени с техните заявени потребности, очаквания и ценности. В цялостния 

процес родителите и семейството, включително разширеното семейство са 

активна, водеща страна и равнопоставени партньори на професионалистите. 

Партньорството между семейството и специалистите е най-важният инструмент 

за успеха на предоставяната услуга. Взаимоотношенията между доставчиците и 

семейството се основават на взаимно доверие, уважение, честност, открита 

комуникация и съвместно вземане на решения. Специалистите уважават и 

подкрепят  решенията на семействата. Услугите по ранна интервенция са 

изнесени възможно най-близко до семействата и децата и се предоставят 

изключително в тяхната естествена среда. Мобилната работа е водеща и дава 

възможност за индивидуализиран подход към всяко дете и семейство, като се 

отчитат техните специфични потребности и ресурси. Услугите са отворени за 

всички без оглед на етнос, религия и социален статус. Услугите са достъпни - с 

нулев или минимален разход за семействата. Услугите се адаптират в зависимост 

от индивидуалните потребности на децата и семействата. Специалистите са 

гъвкави по отношение на време, на роли и на избор. Услугите се предоставят в 

гъвкав часови диапазон и с различна честота. Специалистите се заместват и 
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допълват, като излизат от тясната си специалност, за да отговорят на 

комплексните нужди на децата и семействата. Специалистите са гъвкави при 

избора на средства и начини за подкрепа.  

Консултантите по ранна интервенция оказват подкрепа в естествената 

среда на детето  - в дома му, където то се чувства сигурно и защитено. Това 

снижава и нивото на стрес у родителите. Използват се домашната среда и 

наличните ресурси на семейството. Например за родителите може да е важно 

детето да се научи как да се придвижва у дома като използва мебелите. 

Консултантите предлагат на родителите стратегии как да се справят с 

предизвикателствата в грижата за дете със специални нужди и ги подкрепят във 

всички дейности, свързани с отглеждането на детето им – хранене, 

позициониране, изграждане на подходяща среда в дома и др. Консултантите 

показват игри и упражнения, които родителите и детето могат да правят заедно 

за подобряване на комуникацията помежду им или подпомагане на развитието на 

детето в една или друга област. Методиката на услугата отговаря на нуждите на 

семейството. Родителите формулират цели и се фокусират върху своите усилия. 

Поставят се кратки, измерими, постижими цели. Предлагат се дейности, които да 

се пробват от родителите до следващата визита и след това те споделят 

резултатите. 

Екипът в услугите по РДИ работи в тясно сътрудничество със специалисти 

от различни общински, държавни структури, доставчици на социални услуги, 

медицински услуги, специалисти от родилни домове.  

Консултантите помагат на семейството да осъществява връзки с други, 

допълващи услуги в общността. Тези услуги биха могли да бъдат терапия в 

специализиран център, преглед при лекар, записване в ясла или детска градина, 

посещение на дневен център, ползване на социални придобивки, полагащи се по 

закон и други. Ето защо, създаването и поддържането на мрежа от контакти и 

партньорства с други организации и институции в общността е от особена 

важност за успеха на ранната интервенция. По своята същност, моделът на 

ранната интервенция е модел на интегрирани услуги за деца и семейства, като 

ранната интервенция се позиционира като основното подкрепящо звено.  

 

 Основни дейности за подкрепа, които предоставя услугата Ранна 

интервенция 
 

1. Домашни посещения от мобилен екип консултанти по ранна 

интервенция - предоставя се в естествената среда на детето.  

Фокусът на посещенията е да се подкрепя семейството да използва 

препоръчваните стратегии, които подпомагат ученето и развитието на детето в 

ежедневието. Поради тази причина е от съществено значение по време на 

посещенията родителят или основният обгрижващ да присъства и да бъде 

активно ангажиран.  

Честотата на домашните посещения се договаря, според необходимостта на 

семейството, планира се по предварителен график. По време на домашното 

посещение консултантите:  
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 Запознават семейството с услугата Център Ранна интервенция и 

дейностите, които тя предлага; 

 Правят специализирана оценка на потребностите и силните страни на 

детето, чрез въпросници за семейството и развитието на детето. Заедно 

определят единни цели за работа в партньорство; 

 Попълват формуляр за домашно посещение, с участието на семейството 

разработват индивидуален план за услуги, съобразен със специфичните 

потребности на детето и целите на родителите; 

 Демонстрират, обучават, предлагат на семейството стратегии и дейности, 

отнасящи се към постигането на целите. Семейството винаги изпробва 

дейностите с детето по време на домашното посещение; 

 Предоставят при необходимост играчки и книги от ресурсна библиотека, 

съобразени с индивидуалността и нивото на развитие на детето и помагат 

на семейството те да бъдат използвани по подходящ функционален начин; 

 Свързват семейството с мрежа за подкрепа: други родители, медицински 

специалисти, агенции и служби, ясли и детски градини, други 

предоставяни услуги в общността; 

 

2. Родителски групи за взаимопомощ и подкрепа. Водят се от 

квалифициран психолог/психотерапевт. Те дават възможност за: 

 Предоставяне на информация, необходима на семействата, за да вземат 

информирани и непредубедени решения, свързани с техните деца; 

 Насърчаване на семейството да води пълноценен здравословен живот, като 

се преработват емоционални преживявания, свързани с притесненията 

относно развитието на детето; 

 Акцентиране върху наличните ресурси и способности на семейството за 

постигане на желаните от него резултати; 

 Насърчаване на родителите да бъдат активни партньори на консултантите 

по ранно детско развитие, като се развиват техните умения за посрещане на 

потребностите на детето.  

 

3. Неформална родителска мрежа 

 Предоставя възможност на семействата да контактуват помежду си, да 

обменят повече информация, да създават нови контакти, да защитават 

правата на децата си; 

 “Родител за подкрепа” – опитен родител, към който  други родители могат 

да се обърнат за съвет и споделяне на опит; 

 Родителите, включени в “Родител за подкрепа”, преминават 

специализирано обучение за това как по най-подходящ начин да подкрепят 

други родители в грижите за техните деца. 

 

4. Групи за игра дете – родител. Водят се от психолог и/или специален 

педагог/логопед 
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 Създават възможност за съвместни занимания на родители и деца, 

провеждани от специалисти; 

 Подготвят децата за социалната среда, като развиват у тях нужните 

умения;  

 Децата имат възможност да играят и опознават света заедно със своите 

родители; 

 Обменят се информация, опит и идеи, създават се познанства и 

приятелства; 

 

5. Подкрепа за кърмене  

Подкрепата за кърмене е част от услугите на Програма Ранна интервенция, 

тъй като кърменето осигурява най-добрият старт за пълноценното и 

здравословно развитие на новороденото и малкото бебе. Процесът на кърмене 

също така спомага за привързаността между майката и бебето, която е много 

важна при риск от изоставяне. Подкрепата за кърмене се осъществява от 

сертифицирани консултанти по кърмене, които провеждат индивидуални 

консултации на ниво родилен дом, по телефон или в дома на семейството. 

Консултантите по РДИ преминават лицензирани обучения по кърмене. Това им 

дава възможност при нужда да предоставят и този вид подкрепа по време на 

домашни посещения.  

 

6. Библиотека на играчките 

„Библиотека на играчките“ е зала оборудвана с играчки, които подкрепят 

детското развитие и гарантират правото на игра за всички деца. В библиотеката 

родители и деца могат да играят заедно като ползват полезни съвети и указания 

от специалисти. Играчките в библиотеката са избрани въз основа на високи 

стандарти на безопасност, както и приносът им в няколко  отделни области: 

моторика, разпознаване, ориентация, социално-емоционална област и 

комуникация. 

 

7. Ресурсна библиотека с литература и играчки 

От Ресурсната библиотека родителите могат да заемат специализирана 

литература и играчки, които да са им в помощ при отглеждането на техните деца.  

 

8. Информационни и обучителни дейности 

Дейността е свързана с популяризиране на социалната услуга сред 

доставчици на други услуги в общността, както и широката общественост. 

Информационните дейности се реализират под формата на публикации в 

интернет, медии, издаване и разпространение на брошури и др. Обученията 

включват организиране на срещи и семинари с партньори, родители, 

специалисти за запознаване с дейностите по социалната услуга. Те са насочени 

към организиране на обучения и обмяна на опит за повишаване на 

квалификацията на екипа на услугата по ранна интервенция. Екипът участва в 

инициативи, като „Училище за родители“, „Ден на недоносените деца“,  Дни на 
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информираност за синдром на Даун, аутизъм и др. и провежда информационни 

срещи за детското развитие и популяризиране на услугите по РДИ [13]. 

 

Включване в услугата по Ранна детска интервенция 

Ползването на социалната услуга е доброволно от страна на семействата. 

Включването на деца за ранна интервенция се осъществява, когато родителите на 

детето самозаявяват своето желание за ползване на услугата пред доставчика. 

Специалистите правят специализирана оценка на потребностите на детето и 

семейството и график за предоставяне на услугата. Със семейството се сключва 

договор за предоставяне на социалната услуга Ранна интервенция.  

 

Преминаване към образователната система  

Когато детето постъпва в детска градина, то може да се нуждае от ресурсно 

подпомагане. Консултантите запознават семействата с подготовката за 

кандидатстване за ресурсно подпомагане. Изборът на подходяща детска градина 

също е важен. Освен удобното местоположение на детското заведение, други 

фактори, които трябва да се вземат предвид са архитектурната достъпност и 

пригодност на средата, броят на децата в групата, опитът на  педагогическия 

персонал с деца със специални потребности, възможностите за ползване на 

допълнително ресурсно подпомагане. 

Важно е да има приемственост, когато детето постъпва в други услуги. При 

прехода са залага на екипна работа и комуникация между консултантите по РДИ 

и персонала на детската градина, който предстои да работи с детето. 

Семейството и консултантите посещават заедно детската градина, срещат се с 

бъдещите учители на детето и с ресурсните специалисти. Запознават ги с 

индивидуалния план на детето, върху какво е работено до момента, какви са 

настоящите умения и нужди на детето. Могат да предложат подкрепа на 

учителите от детската градина, особено когато последните не се чувстват 

достатъчно подготвени да приемат детето със специални потребности в 

общообразователната среда. Понякога са достатъчни няколко срещи, а друг път 

преходът е продължителен процес. Посещенията, разговорите и предложенията 

на консултантите могат да помогнат много за плавния преход и за това учителите 

да се чувстват по-уверени, а родителите – по-спокойни, че за детето им ще бъдат 

полагани качествени грижи. Доверието и сътрудничеството между екипа по 

ранна интервенция, семейството и детската градина е ключово за успеха на 

прехода на детето към следващия етап от живота му. 

 

Ползи от ранната интервенция за децата, семействата и общността 

Ползите, които се наблюдават от прилагането на този подход са както за 

децата, така и за семейството. Децата показват напредък в развитието, постигат 

набелязаните цели и развиват полезни умения в ежедневието. Родителите 

научават  повече за развитието на своето дете, намалява се нивото на техния 

стрес и тревожност, чувстват се по-компетентни като родители и придобиват 

увереност и чувство на контрол върху живота си. Друг важен аспект е, че когато 

се работи по този начин със семействата, те свикват с този подход и проявяват 
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готовност да си сътрудничат с терапевтите и педагозите и да участват активно в 

терапевтичния и обучителен процес, когато децата преминат към други услуги. 

Ако  ранната интервенция започне навреме и е висококачествена като 

услуга, се оказва, че е първата стъпка към приобщаващото образование, защото 

децата са включени още от първия ден в образователната система.  Така на 

децата със специални потребности се помага да получат всичко, което другите 

деца получават. Те имат възможност да играят, да общуват да споделят, да учат. 

Когато детето със специални образователни потребности (СОП) постъпва в 

детска градина от значение за включването му е възможността специалистът по 

ранна интервенция да може да продължи да подкрепя детето в новата обстановка 

успоредно с учителите и другите специалисти от екипа за допълнителна 

подкрепа, докато бъде направен плавен преход към образователната услуга.  

На този етап, повечето семейства отчитат, колко важна за тях е била 

Ранната интервенция и как са израснали при отглеждането на своето дете с 

увреждане, което вече умее да преодолява пречки, постига успехи, заедно е с 

връстниците си, чувства се обичано и щастливо, а те вече виждат възможности в 

неговото бъдеще. 

Можем да твърдим, че Ранната интервенция е рентабилна, защото тя 

запазва децата в семействата им, предотвратява изоставянето, осигурява ценна 

възвращаемост, тъй като предотвратява редица проблеми и усложнения в 

бъдеще. 

 

 

Литература:  

1. Баева, М. Приобщаващо образование - реалности и перспективи за децата 

със специални образователни потребности. Предучилищно възпитание  

(София), Година 48, 2008, N 4. 

2. Боавида, Ж. Ф., Невробиологични основи на ранната детска интервенция, 

онлайн обучение на Eurlyaid декември 2020. 

3. Закон да хората с увреждания Обн. ДВ. бр.105 от 18 Декември 2018 г, изм. 

и доп. ДВ. бр.105 от 11 Декември 2020. 

4. Закон за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и 

училищното образование  ДВ, бр. 79 от 2015 г., Обн. ДВ. бр.82 от 18 

септември 2020.  

5. Закон за предучилищното и училищното образование Обн. ДВ. бр.79 от 13 

октомври 2015 г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 18 септември 2020. 

6. Кожухарова, П. Изоставащите ученици: причини за затрудненията, 

диагностика, образователни стратегии. Шумен, УИ „Еп. Константин 

Преславски”, 2008. 

7. Койчев О., Костова З. Социално-психологически аспекти на родителските 

нагласи към приобщаването на деца с интелектуални затруднения в 

масовото училище, в сб. Приобщаващо образование, Изд. ПУ, 2013. 

8. Левтерова, Д. Интегрирано образование - настояще и бъдеще // Педагогика  

(София), Година 19, 2009, N 11-12, с. 39-58.  



329 

 

9. Мавлов, Л., Боянова, В. Анатомия и физиология на човека. София: 

Венимекс, 1993. 

10. Николова, С., Мнение на педагози и родители относно подкрепящата среда 

за деца със специални образователни потребности. Сб. “Иновации в 

образованието“ - Пътуващ семинар Одрин – Чешме – Измир – Одрин 

(04.05.2015 – 09.05.2015), Фабер, 2015, с. 340-346. 

11. Наредба за приобщаващо образование, Обн. ДВ. бр.86 от 27 Октомври 

2017 г, изм. и доп. ДВ. бр. 92 от 27 Октомври 2020..  

12. Серано, А., Еспе-Шеруинд, М., Насочена към семейството оценка на 

детето. Да разбираме характеристиките на детето, онлайн обучение на 

Eurlyaid декември 2020.   

13. Фондация Карин дом. Методическо ръководство за предоставяне на 

услугата Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на център за 

ранна  интервенция на уврежданията, Министерство на труда и социалната 

политика, 2014. 

14. Albuquerquea J., Aguiarb C., Magalhãesb E. The collaboration between early 

childhood intervention and child protection systems: The perspectives of 

professionals. Children and Youth Services Review Volume 111, April 2020, 

104873 

15. Brito, A.T., Serrano, A. ECI practices in Portugal. 2010. 

16. Bugental, D., Beaulieu, D. Silbert-Geiger, A. Increases in parental investment 

and child health as a result of an early intervention.  Journal of Experimental 

Child Psychology Journal of Experimental Child Psychology, Volume 106, Issue 

1, May 2010, Pages 30-40 

17. Popaa M., Gligab F.,  Michelb T. The perception of parents on the issue of early 

intervention in child development. Procedia - Social and Behavioral Sciences 

Volume 33, 2012, Pages 303-307. 

 

 

Звезделинка В. Атанасова, докторант 

ШУ „Епископ Константин Преславски“, 

Катедра „Социални дейности“ 

Email: zatanasova@karindom.org 

 



330 

 

РОЛЯТА НА ИНТЕРАКТИВНИТЕ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО МАТЕМАТИКА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

Здравка Л. Вичева 

 

 

THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS AND TECHNICS  IN 

MATHEMATICS EDUCATION IN PRESCHOOL AGE 

 

Zdravka L. Vicheva 

 

 
Abstract: For the last years of our time, there has been a dynamic in the development of 

information technology and resourses. This imposes the need for timely and continuous 

development in the field of education. Innovative techniques for teaching children are 

increasingly sought after in the pre-school stage of education. The use of interactive techniques 

helps to expand and enrich children's knowledge, teamwork, partnerships. They act as a kind of 

tools for the teacher and serve as tools for children's cognitive activity. 

Keywords: education, interactivity, modernization, technology, mathematics, skills, 

competencies. 

 

Изследването е финансирано по проект „Компетентностния подход в 

обучението – традиции и иновации“  Nº РД-08-120/03.02.2021г. от бюджетната 

субсидия на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ 

 

Въведение 

Преподаватели и учени правят опити да намерят онези пролуки в 

образованието, които показват празноти в съдържанието си или необходимост, 

предишни прилагани методи да се актуализират или да се заместят с нови, 

защото в тях се крие възлов проблем, анализът на който във времето е търсил 

своето развитие. Сред най-дискутираните въпроси често стои този за 

интерактивността, за иновациите. Той е актуален, защото в интерактивността е 

новото, непознатото, неизследваното. В образованието той е непреходен, тъй 

като е основополагащ за редица дейности, на които се гради развитието на 

личността, творческото ѝ начало и стремежът ѝ към непрекъснато надграждане. 

В интерактивната област се търсят нови, различни конфигурации на 

отношението учител – дете. 

Иновацията в съвременното образование най-често е свързвана с 

интерактивното обучение. Предпочитани са ефективните и „иновативните“ 

образователни институции, които непрекъснато подобряват не само методиката 

на обучение за оптимизиране на учебно-възпитателният процес, но и създават 

предпоставки за непрекъснати творчески изяви на участниците в него. Те 

провокират иновативните процеси и не престават да търсят нови хоризонти за 

изява в условията на новите информационни и комуникационни технологии. 

Изложение 
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Новостите в образователната система определят разновидността в 

технологиите, както и ролята им в обучението по математика. 

Тук водещата ориентация е към „динамичното онагледяване на учебния 

процес“, към това, самите деца да участват в изработването на множество 

дидактични материали, с които да бъде наситена учебната среда. Поставен е 

важен акцент върху активното, но и разумно включване на дигиталните 

технологии в образователния процес. Идеята е те да подкрепят активното учене 

на децата, тяхната „интелектуална подготовка, в която важно място заемат 

минимумът от знания и степента на развитие на мисленето“[1] и когнитивното 

развитие. Така се формират дигитални компетентности. 

Изследванията показват, че научната основа в учебното съдържание не е 

пречка да се използват новите интерактивни ресурси, включващи разнообразие 

от методи, средства, похвати и техники. 

В периода 2020-2021 година се проведе изследване, базирано на 

методологията и методиката на педагогическите изследвания, като основната 

цел на изследването е да се проектира и установи ефективността от прилагането 

на интерактивни методи и техники за активно (интерактивно) обучение в 

предучилищен етап на образование, което следва да развие интелектуалните 

умения на децата и дигиталните компетентности. 

За постигане на така формулираната цел, се поставиха следните задачи: 

1. Да се проучи ролята, мястото на интерактивните методи и техники и 

тяхното интегриране в учебната дейност, предвид непрекъснатите новости в 

образователната система на България. 

2. Да се адаптират и апробират интерактивни методи и техники на работа, 

основаващи се на взаимодействието „учител-дете“ и „дете-група“, повишената 

активност на децата и екипната работа. 

3. Изграждане на модел на образователни интерактивни методи и техники 

за работа по Образователно направление „Математика“. 

Образователното съдържание по математика е съобразено с общата цел на 

предучилищното образование. Интерактивността в педагогическата дейност 

може да се разкодира като работа на педагога и децата, насочена към определена 

цел и правилното  организирано взаимодействие по между им, всичко това 

съобразено с целите на образователното съдържание. При такова взаимодействие 

между педагог-дете се осъществява пренос и обмен на информация, 

междуличностни взаимоотношения и комуникация. В този смисъл се поставя 

акцент върху интерактивното обучение като цяло. Стратегията на учителя е да 

реализира педагогическо взаимодействие с активното участие на децата, 

планираните организирани форми, свързани с индивидуалната работа и работа в 

екип. С интерактивните методи и техники в обучението по математика се 

постави акцент върху сътрудничеството, което е в основата на обучението. 

Фундаментално значение има за добре структурирана образователна 

атмосфера, както взаимодействието „учител-дете“, така и „дете-група“, което ги 

поставя в активна позиция. Осъществяването на различни дейности в процеса на 

екипната работа и работа в група претворява детето в партньор на обучаващия, в 

случая учителя и повишава детската мотивация и креативност. Това се постига, 
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посредством многообразието от интерактивни техники и методи. Те са обвързани 

с „активното учене“. „Активното учене  представлява организация и 

поддържане на образователен процес, насочен към засилване на когнитивната 

активност на децата през целия период на обучение“ [2]. 

За да имаме добре структурирана интерактивна среда за работа в група е 

необходимо да съществува взаимодействие между участниците. Това всъщност е 

определящ фактор за интерактивност – активността в общуването, социалната 

роля и значимост. Това води до ефективен образователен процес. 

Предимствата на интерактивните методи и техники в обучението по 

математика са в няколко направления. Акцентът е в това, че те „позволяват да се 

отчита индивидуалния темп на когнитивно развитие и психическа зрелост на 

участниците“[3]. При такъв процес децата следват своите интереси според 

възможностите си в дадения момент, а педагогът индиректно направлява този 

процес чрез внимателно подготвени задачи, стимулиращи активното 

взаимодействие между децата в групата/децата в екип. Интерактивните методи и 

техники позволяват гъвкавост и адаптивност спрямо възможностите и възрастта 

на обучаемите (табл. 1).  

 

Таблица 1. Интерактивни методи на обучение 

 

Интерактивни методи на обучение 

Видове Примери 

иновации в обучението симулации, казуси, мозъчна атака, дискусия и др. 

ситуационни казус, симулация, игра и др. 

дискусионни беседа, дискусия, дебати, брейнсторминг и др. 

опитни (емпирични) метод на проектите и др. 

Интерактивни методи на обучение: 

Светофар 

Метод за разпределяне (групиране) на информация – предварително 

зададена или предложена от децата и учителя. Водещо е насочването на 

вниманието към конкретни действия, обусловени от трите цвята на светофара. 

Методът се използва за оценяване степента на вярност на представена от детето 

информация (деца оценяват деца – верен отговор – зелено, грешен – червено, 

непълен - жълто). 

Светкавица 

Метод, който  се използва както като метод/техника за запознанство, за 

“разсънване” на групата в началото на деня, така и за бърза проверка на знанията 

или отношението на децата към даден проблем. Необходим е подходящ предмет 

– лек, мек и удобен за хвърляне. 

При запознанство, когато предметът е хвърлен към някого, той трябва да се 

представи, съгласно указанията. След това предметът се връща на водещия или 

към някого от останалите деца. 

С учебна цел учителят внезапно хвърля предмета към определено дете, 

като задава въпрос, който изисква бърз и кратък отговор (Например: Колко са 

пръстите на едната ръка?; Каква форма има топката?) Така учителят бързо 
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проверява знанията на децата. Важен е ефектът на изненадата – имена не се 

съобщават. 

Брейнсторминг  

Вариант е на мозъчна атака. Изисква много време. Основна цел – активно 

включване на всички деца в учебния процес, чрез което се постига учене от 

опита на другите. Методът позволява за определен период от време да се 

анализират и обобщят голям брой въпроси. Подходящ за обобщаване на знания. 

Методът позволява да се преодолеят бариерите в общуването между 

децата. Учителят може да поощри децата, като раздаде награди  на всички. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структурен модел на интерактивно  обучение по математика в 

предучилищна възраст 

 

В разработения модел са спазени определени дидактически условия за 

оптималното му ефективно използване. Методите, техниките и средствата на 

интерактивно обучение намират своето място в изградената структура на модела 

и кореспондират с външните условия на динамично развиващите се 

информационни технологии. В интерактивния модел на обучение по математика 

са разгледани взаимовръзките на класическите дидактически принципи и методи 

на обучение, както и интерактивните методи и техники и тяхната роля в 

обучението по математика. Методите на интерактивното обучение са 

разработени в пряка връзка с изучаваното учебно съдържание за усвояване на 

необходимите интелектуални умения в предучилищна възраст, като в основата 

на интерактивното обучение са поставя взаимодействието между учителя и 

детето и новата му роля като мислещ и креативен субект. 

Въз основа на направените анализи се стига до извода, че интерактивните 

техники и методи са основно средство за постигане на качествено образование, а 

учителите проявяват стремеж към висока ефективност на образователния процес 

и мултиплицират в колегията добри практики, използвайки социалните мрежи. 
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Интерактивната среда провокира креативното мислене, създават се умения за 

самооценка и балансиран стремеж за личностна изява, съчетан с умения за 

работа в екип. В интерактивното обучение децата са силно мотивирани, създават 

се възможности за изяви и активно участие в образователния процес. 

Интерактивното обучение, чрез прилагането на интерактивни методи и 

техники в обучението по математика е част от необходимата „еволюцията в 

образованието”, в която развитието на интелектуалните умения на децата се 

осъществява чрез учителя новатор, който твори, вдъхновява, напътства и 

окуражава, а на детето – да запази  креативността си и да се учи да разсъждава. 

Заключение 

В заключение, успеваемостта на децата зависи от ефективността и 

качеството на обучението. Учителят е водеща фигура за постигане на очакваните 

резултати от учебния процес. Прилагането на интерактивни методи и техники на 

обучение и оценяване е ключов фактор за повишаване на знанията и уменията, за 

развиване и разширяване на дигиталните компетентности на децата. 
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ПОДБОР НА ИГРОВИ ДВИГАТЕЛИ ПРИ РАЗРАБОТКА НА 3D 

ИНТЕРАКТИВНО СЪДЪРЖАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО 

 

Ивайло Ив. Буров 

 

SELECTION OF GAME ENGINES IN THE DEVELOPMENT OF 3D 

INTERACTIVE CONTENT IN EDUCATION 

 

Ivailo Iv. Burov 

 

 
Abstract: This article is a continuation of the articles "3D interactive multimedia content 

in education. Exemplary model for implementation"[8] and "Selection of universal software 

products for the development of 3D interactive content in education"[7], with the focus on 

choosing a 3d game engine suitable for creating interactive 3d game content in education. 

Keywords: 3d, training, multimedia content, game engines, 3d modeling products, 

interactive content 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Игровата индустрия се явява едно от най-печелившите и бързо развиващи 

се софтуерни направления през последните десетилетия. Въпреки 

съществуването на много игрови решения, те намират най-вече приложение в 

областта на гейминга и симулацията, като на настоящия етап са сравнително 

слабо застъпени в образователната сфера. Въпреки че интерактивните игрови 

методи са отдавна известни в педагогиката, дигиталното им реализиране в 

обучението е най-често базирано върху частични решения, несъпоставими по 

качество и обем на съдържанието спрямо основните целеви групи на игровата 

индустрия. Причините за това са основно две: финансови и необходимост от 

познания в множество направления в областта на дигиталните технологии от 

една страна и педагогиката – от друга. Инвестициите за създаване на една 

съвременна триизмерна игра прехвърлят огромните за времето си бюджети от 

около 10-20 млн. долара до 80-200 милиона, включващи разходите от разработка 

на игрови двигател, закупуване на продукти за създаване на 3D съдържание, 

създаване на концептуални решения за сюжет, обкръжение и персонажи, 

моделирането и анимацията им, създаване на AI (изкуствена интелигентност на 

персонажите) и се стигне до реклама и разпространение на създадения вече 

продукт. Нагледно общия процес по създаването на подобно съдържание е 

представен на диаграма 1. От представените на диаграмата етапи на разработка, 

може да се добие представа за необходимия мащаб на знания при разработката 

на 3D интерактивно игрово съдържание, като се започне от художествени 

познания и умения и се завърши до такива в областта на програмирането. 

Междинен етап се явява придобиването на опит за работа с подходящи 

програмни продукти на отделните нива, представена на диаграмата или наемане 

на квалифицирани екипи в съответното направление. Първоначално при 
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създаването на художествената концепция е необходимо сътрудничество със 

специалисти в арт направленията – художници, дизайнери, най-често наричани 

„артисти“. Второто ниво се разглежда като реализиране на артистичната 

концепция във дигитален вид под формата на модели на персонажи и 

обкръжаващата ги среда (терени, здания и сгради), след което следва създаването 

на нива или сцени, където ще се развива сюжетът. За предпочитане е артистите 

да имат опит при дигиталното моделиране. Последното ниво включва игровия 

дизайн, където се включват елементи като: поведението на персонажите, 

игровите механики, изграждане на диалогови системи и др., посредством 

програмни решения. 

 
 

Диаграма 1 
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За по-добро онагледяване на връзката на отделните нива на разработка, 

представени на диаграма 1 с разглежданите програмни продукти в статиите, в 

които вече е обсъждана сходна тематика [1][2], на диаграма 2 е представено 

съдържание надграждащо предходната, като с курсив (и син цвят) са обозначени 

някои от най-популярните програмни продукти в разглежданата област, а с 

удебелен курсив – тези с отворен код. 

 
 

Диаграма 2 
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При избора на игрови двигател за създаване на интерактивно 3D 

съдържание за образователни цели принципът на подбор е подобен както при 

подбора на универсални програмни продукти за създаване на 3D съдържание, но 

с отчитане на повече специфики: 

 

- Изискванията на програмния продукт към машините за разработка да 

удовлетворяват характеристиките на наличните машини в организацията; 

- Да генерира 3D интерактивно съдържание, работещо на машини, с които 

разполага целевата група – т.е. компютри или мобилни устройства, които 

може да имат сравнително невисока производителност; 

- Лицензът на избраният продукт да е с отворен код, безплатен или 

продуктът за разработка да е предварително закупен от учреждението; 

- Лицензът за разработка да позволява генерираното съдържание да се 

използва в системата на образованието; 

- Продуктът да поддържа съвременните техники за 3D рендеринг и 

визуализация. 

- Да работи на различни операционни системи. 

- Да поддържа експорт на създаваното съдържание на различни платформи и 

операционни системи. 

- Избраното приложение да бъде с удобен потребителски интерфейс и лесно 

за разучаване, което ще позволи в разработката на 3D учебно съдържание 

да се включат повече разработчици; 

- Да предоставя гъвкав програмен модел с поддръжка както на традиционни 

езици за програмиране, така и модели за визуално програмиране, 

подходящо за артисти. 

- Да осигурява импортиране на утвърдени в практиката файлови формати; 

- Да поддържа симулация на физични процеси; 

- Да включва основни реализации на модели за изкуствена интелигентност 

(AI); 

- Да има развита система за анимиране на персонажи. 

- Да включва система за визуално създаване и редактиране на сцени; 

- Наличието на вграден редактор за код и система за проследяване и 

отстраняване на грешки е желателно. 

 

Към отбелязаните предпочитани характеристики могат да бъдат добавени и 

такива като наличие на системи за генерация и редактиране на терен, за 

генерация на растителност, водна симулация и др., които спестяват много време 

при създаване на съдържанието. 

Въпреки съществуването на вече придобили популярност игрови 

двигатели, през последните няколко години се забелязва възникването на 

множество нови решения, даващи възможност за по-добър адаптиран спрямо 

поставените цели избор. Обикновено игровите двигатели придобиват 

популярност след реализация на успешна игра на пазара и последващото 

отваряне на достъпа до кода и инструментите за разработка. Това дава 

възможност на бъдещи разработчици и ентусиасти да използват вече създаден 
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инструментариум, построен от специалисти в областта, зад създаването на който 

са вложени значителни средства. В замяна от бъдещия разработчик най-често се 

изисква или закупуване на лиценз, или заплащане на процента такса от 

реализирани приходи. В повечето случаи не се допуска пълен достъп до кода на 

игровия двигател, а само частичен. Съществуват и решения, при които се отваря 

пълен достъп до кода, но при забрана за модификацията му и разпространение от 

трети лица. Недостатък при този сценарий се явява фактът, че създателят на 

оригиналния програмен продукт може да промени лицензионното споразумение 

и достъпа до кода му, което предполага довеждане до нежелани последствия за 

разработчиците, ползващи се от предоставените им ресурси. Поради тази 

причина решенията с отворен код и либерален лиценз са предпочитани, стига да 

предлагат същото качество и функционалност. 

Първите четири популярни 3D двигателя, тествани от автора са : Unreal 

Engine (Epic Games), Unity, Unigine и Godot. 

Unreal Engine [6] е игрови двигател, разработен от Epic Games, представен 

за пръв път в игра от първо лице. Първоначално разработена за компютърни 

шутъри от първо лице, по-късно придобива функционалност в различни жанрове 

на триизмерни (3D) игри и  се прилага в други индустрии, най-вече от филмовата 

и телевизионната. Написан на C ++, Unreal Engine се отличава с висока степен на 

преносимост, поддържайки широка гама от настолни, мобилни, конзолни и 

виртуални реални платформи. 

Последната версия е Unreal Engine 4, която стартира през 2014 г. под 

абонаментен модел. От 2015 г. е позволено безплатно изтегляне, като изходният 

код е достъпен в частно хранилище на GitHub. Epic позволява използването му в 

търговски продукти,  като обикновено се иска от разработчиците 5% от 

приходите от продажби. На 13.05.2020 г. Epic Game обявява, че се отказват от 

тяхната част от лицензионните възнаграждения за игри, разработени с Unreal 

Engine, докато разработчиците не спечелят първите си 1 милион щатски долара 

приходи, като се прилагат със задна дата до 1 януари 2020 г., което увеличава 

популярността на тази платформа. Unreal Engine 5 е планиран за пълно издание 

през началото на 2022 г., като в момента е достъпна опитна тестова пета версия с 

множество подобрения. 

В платформата за разработка е включен визуален редактор за създаване на 

нива, поддържа се скелетна анимация на модели, симулация на физични процеси, 

създаване на терен и растителност, симулация на водни повърхности. Поддържат 

се шейдърни модели при създаване на материали. Основният език за 

програмиране, достъпен за разработчици и артисти е Blueprint - система за 

визуално програмиране, създадена от Epic Games, но с отварянето на достъп до 

кодовете на платформата през 2020 г., е възможно и програмирането на C++ от 

професионални програмисти. Налична е платформа за споделяне на безплатни и 

комерсиални добавки (асети), разширяващи възможностите на платформата за 

разработка. Като цяло Unreal Engine се ползва с популярността на една от 

платформите, доставящи най-качествен рендеринг в реално време, подходящ за 

създаване на дигитално съдържание с високо качество. Допълнителен бонус за 

разработчици с Unreal Engine е системата с грантове, отпускани от Epic Games. 
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Създаденото игрово съдържание може да бъде експортирано към множество 

настолни и мобилни платформи: Windows PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox 

Series X, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia, macOS, iOS, Android, AR, VR, 

Linux, SteamOS, и HTML5, а разработката на игрово съдържание чрез Unreal 

Editor се поддържа на операционните системи Windows, macOS, and Linux. 

Въпреки описаните плюсове при използването на този игрови двигател, 

могат да се изброят и някои недостатъци, първият от който е високи изисквания 

към хардуера за разработка (изискванията се повишават допълнително в 

предстоящата пета версия). Като цяло необходимото дисково пространство при 

инсталация надхвърля 40 GB. Създадените дори и прости проекти заемат също 

голям обем дисково пространство – от порядъка на няколко гигабайта, което при 

използването на допълнителни добавки (асети) може да достигне до няколко 

десетки гигабайта. Въпреки че минималните изисквания към хардуера за 

разработка са четириядрен процесор с 8 GB RAM и сравнително слаб графичен 

хардуер като NVIDIA GeForce 470 GTX или AMD Radeon 6870 HD, за достигане 

на добра производителност при разработката се препоръчва система включваща 

шест ядрен процесор или по-мощен, 64 GB RAM, 256 GB SSD за операционната 

система и 2 TB SSD за данни. При работа със C++ времето за пълна компилация 

може да достигне до няколко часа с процесор от среден клас. 

Unity [1],[5] е междуплатформен игрови двигател, разработена от Unity 

Technologies, за първи път обявен през юни 2005 г. на Световната конференция 

за разработчици на Apple Inc. като ексклузивен игрален механизъм за Mac OS X. 

Оттогава двигателят постепенно се разширява, за да поддържа различни 

настолни, мобилни, конзолни и виртуални реални платформи. Той е особено 

популярен при разработка на мобилни игри за iOS и Android.  Цитира като лесен 

за използване за начинаещи разработчици и е популярен за разработването на 

независими игри. 

Двигателят може да се използва за създаване на триизмерни (3D) и 

двуизмерни (2D) игри, както и интерактивни симулации. Използва се също в 

индустрии извън видеоигрите като кино, автомобилостроене, архитектура, 

инженерство и строителство. 2D съдържанието се генерира на база на 

съществуващия 3D модел. Основният език за програмиране от 2017 г. е C#. През 

2021 г. в Unity се прилага система за визуално програмиране за непрограмисти, 

чрез закупуване на една от добавките (Bolt), създадена от независими 

производители и предлагана с комерсиален лиценз дотогава в магазина им за 

добавки (Unity Asset Store). 

През първите десет години Unity се разпространява с платен лиценз, а през 

2016 г. корпорацията премина към абонаментен модел. Unity има безплатни и 

платени възможности за лицензиране. Безплатният лиценз е за лична употреба 

или от по-малки компании, генериращи по-малко от 100 000 $ годишно, а 

абонаментите се основават на приходите, генерирани от игрите, използващи 

Unity. Отличава се с високо качество на рендваната графика, според множество 

разработчици – съпоставима с това на Unreal Engine. Поддържа създаването и 

модификация на терени, скелетна анимация на персонажи, симулация на 

физични процеси. Има вграден визуален редактор за създаване на игрово 
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съдържание. Поддържа симулация на водни повърхности и генерация на 

растителност. Едно от големите предимства при използването на този игрови 

двигател е наличната детайлна документация и развитата система за 

комуникация между потребителите и. Като основно предимство при работа с 

Unity може да се отчете и големия кръг от поддържани платформи, за които е 

предназначено създаваното съдържание: Windows (PC), Mac, Universal Windows 

platform (UWP), Linux Standalone, iOS, Android, PS5, PS4, Xbox One,  Xbox X|S,  

Nintendo Switch,  Google Stadia, WebGL, както и такива с разширена реалност - 

ARKit, ARCore, Microsoft HoloLens, Windows Mixed Reality, Magic Leap (Lumin), 

Oculus,  PlayStation VR. Поддържаните платформи за разработка са Windows 7 

(SP1+) and Windows 10, 64-bit, Linux(в процес на разработка). 

Към основните недостатъци може да се отчетe сравнително големият обем 

дисково пространство, заеман след инсталацията. След основната инсталация, 

дисковото пространство надхвърля 8-9 GB, а при инсталация на компоненти за 

работа с Visual Studio, може да достигне до повече от 30 GB. Един от най-

големите недостатъци, забелязани при тестовете с Unity е тромавото зареждане 

на редактора на съдържание. При инсталация на твърд диск, зареждането 

надхвърля няколко минути, което е много затормозяващо при работа, особено 

при наличие на сривове. Като друг недостатък може да се отбележи, че екипът 

разработващ Unity не винаги се съобразява с желанията на потребителите, което 

може да доведе до нарушена функционалност на вече изградени проекти. Така 

например премахването на поддръжката на допреди съществуващите скриптови 

езици в Unity изхвърли от употреба вече създадени добавки. Първоначално 

редакторът на съдържание се разпространяваше с малък шрифт, което 

затруднява работата на потребители с неидеално зрение. Промяната на този 

недостатък беше отхвърлян около 6-7 години от създателите на Unity, което е 

една от причините много потребители да преминат към алтернативни платформи 

за разработка, включително и авторът на тази статия.  

Unigine [4] е междуплатформена игрова система, разработена от руската 

софтуерна компания Unigine Corp. Освен че се използва като игрови двигател, тя 

се прилага главно в корпоративната област: симулатори, системи за виртуална 

реалност, сериозни игри и визуализация. Отличителна черта на Unigine е 64 

битова поддръжка на големи отворени светове, до мащаба на планетата. 

Разполага с усъвършенстван 3D визуализатор, който поддържа OpenGL 4 и 

DirectX 11. Актуализации на Unigine SDK се издават на всеки три месеца.  

Първоначално генерираното съдържание се поддръжка само за платформи 

като Microsoft Windows и Linux, а по-късно са добавени OS X, PlayStation 3, 

Android, iOS. 

Езиците за разработчици са C++, C#, UnigineScript (патентован скриптов 

език, подобен на С++ като синтаксис), като през 2020 г. е изградена и 

компонентна система. Персонализирани шейдъри могат да бъдат написани на 

езици GLSL и HLSL. Наличен е удобен визуален редактор за създаване на игрово 

съдържание с отлично графично качество при рендеринг в реално време. 

Поддържа симулация на физични процеси с една от най-качествените водни 

симулации с вградена физика. Налична е система за създаване на терени и 
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растителност с оптимизация за широки открити пространства. В последните 

версии са реализирани и симулации на 3D атмосферни модели и слоеве с облаци. 

В платформата е включена и скелетна система за анимиране на персонажи. Една 

отличителна черта, демонстрирана още в основния демо проект на игровия 

двигател е прилагането на физични сили към обекти от обкръжението, което е 

подходящо за симулиране на ветрове, бури и урагани, безтегловност, промяна в 

гравитацията и др. 

До 2020 г. Unigine се разпространява само под комерсиален лиценз, след 

което се открива публично и безплатна версия (UNIGINE Community SDK) с 

известни функционални ограничения и такива в области на приложение като 

хазарт, енергетика, добив на петрол и газ, както и в областта на отбраната, с 

което популярността на платформата нараства и сред разработчиците на игри. 

Системата за изкуствена интелигентност включва намиране на път 

(навигационни мрежи, препятствия), пространствени тригери и логически 

свойства на повърхността. В Интернет значителна част от потребителите 

поставят оценка по-добра от тази на Unreal и Unity. 

Някои недостатъци, характерни за този игрови двигател са все още 

непълната документация и сравнително малка общност от потребители в 

системите за комуникация. Работата със свободната версия изисква връзка с 

интернет за идентификация, което може да е проблемно при некачествена 

интернет услуга. Като недостатък се отчита и голямото дисково пространство 

след инсталацията на продукта – в последната версия на Unigine SDK Browser 

(2.14.1) то надхвърля 70 GB. Създаването на празен проект заделя около 1 GB 

дисково пространство. Липсва система за визуално програмиране, подходяща за 

артисти.  

Godot [2],[3] е междуплатформен, безплатен игрови двигател с отворен 

код, издаван под  MIT лиценз. Първоначално е разработен от аржентинците Хуан 

Линиецки и Ариел Манзур за няколко компании в Латинска Америка преди 

публичното му разпространение през 2007 г., а през 2014 г. се разпространява 

под MIT лиценз с отворен код, като към екипа се включват и други разработчици 

от движението с отворен код.  Средата за разработка работи на множество 

операционни системи, включително Linux, BSD, macOS и Microsoft Windows. 

Godot е проектиран за създаването на както 2D, така и 3D игри, насочени към 

компютърни, мобилни и уеб платформи.  

Налична е напълно интегрирана среда за разработка на игри, което 

позволява на разработчиците да създават игра без да се нуждаят от други 

инструменти освен тези, използвани за създаване на съдържание. Архитектурата 

на двигателя е изградена около концепцията дърво от "възли". Възлите са 

организирани вътре в „сцени“, които са многократно използваеми, 

инстанцируеми, наследявани и вграждани в групи възли. Всички игрови ресурси, 

включително скриптове и графични активи, се запазват като част от файловата 

система на компютъра (а не в база данни). Това решение за съхранение има за 

цел да улесни сътрудничеството между екипите за разработка на игри, 

използващи системи за контрол на версиите на софтуера. 
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Въпреки че уебсайтът на Godot предлага за изтегляне двоични файлове 

само за Linux, macOS и Microsoft Windows, лицензът с отворен код позволява 

използването на редактора на множество операционни системи като BSD, чрез 

компилация и промяна на изходния код. Създаденото игрово съдържание е 

предназначено за разпространение върху множество платформи и позволява 

уточняване на настройките за компресия на текстурите и разделителната 

способност за всяка платформа. Поддържани са мобилни платформи: Android, 

iOS; настолни платформи: Linux, macOS, Microsoft Windows (Universal Windows 

Platform), BSD; уеб платформи: HTML5, WebAssembly; платформи за 

виртуална/разширена реалност: HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift, Oculus Go, 

Oculus Quest, всички слушалки на Microsoft MR, ARKit на Apple и много други. 

Понастоящем не се поддържат конзолни платформи, лицензът на които влиза в 

конфликт с лиценза с отворен код на игровия двигател. 

Godot поддържа различни езици за програмиране за създаване на игри, 

включително интегрирания език GDScript, C++ и  C#. В допълнение е включен 

GDNative, средство за създаване на връзка с други езици, като Rust, Nim и D. 

Поддържа се и визуално кодиране чрез вградения език VisualScript, проектиран 

да бъде визуален еквивалент на GDScript. Разполага с редактор за кодиране с 

автоматично отстъпване, подчертаване на синтаксиса и завършване на кода. 

Вграденият дебъгер дава възможност за отстраняване на грешки посредством 

задаване на точки на прекъсване. 

Вграденият скриптов език – GDScript е динамичен тип програмен език от 

високо ниво, който е синтактично подобен на Python. За разлика от Python, 

GDScript е оптимизиран за сценово-базираната архитектура на двигателя и 

позволява стриктно типизиране на променливите. 

Графичният двигател използва OpenGL ES 3.0 за всички поддържани 

платформи; в противен случай се използва OpenGL ES 2.0. Понастоящем се 

разработва бъдеща поддръжка за Vulkan, Двигателят поддържа карти на 

нормалите, огледално светлинно отражение, динамични сенки, карти на сенките 

и динамично глобално осветление. Включен е и опростен шейдър език, подобен 

на GLSL. Шейдърите могат да се използват при създаването на  материали и 

последваща обработка. Наличен е вграден кодов редактор за шейдърите, а като 

алтернатива те могат да бъдат създадени чрез манипулиране на възли във 

визуален редактор. 

Godot включва отделен 2D графичен двигател, който може да работи 

независимо от 3D двигателя. 2D двигателят поддържа функции като светлини, 

сенки, шейдъри, набори от плочки, превъртане с паралакс, полигони, анимации, 

физика и частици. Също така е възможно да се смесват 2D и 3D, като се използва 

възел  от тип „Viewport“. 

Редакторът включва вградена анимационна система с графичен 

потребителски интерфейс (GUI) за скелетна анимация, смесване на анимации, 

анимационни дървета, морфинг и катсцени в реално време. Почти всяка 

променлива, дефинирана или създадена в игрален обект, може да бъде 

анимирана. За 3D физична симулация се използва физичния двигател Bullet, като 

допълнително се работи и върху изграждане на собствен физичен двигател. 



344 

 

Вградената системата за изкуствена интелигентност включва намиране на път, 

посредством използването на меш за навигация. 

Освен разпространението под лиценз с отворен код, едно от големите 

предимства при работата с Godot е незначителният файлов размер – около 70 

MB, което прави двигателят подходящ за създаване на малки проекти с по-слаб 

хардуер. В средата за разработка съществува вграден достъп до уеб система за 

споделяне на добавки, създавани от официалния тим и от потребителите и 

разпространявани под лиценз с отворен код. Редакторът за създаване на игрово 

съдържание е удобен и с интуитивен интерфейс, а скриптовият език е лесен за 

изучаване от начинаещи. 

Като недостатъци най-често се споменават непълната документация и 

необходимостта от повишаване на производителността на 3D рендера, като при 

последната очаквана четвърта версия, производителността е значително 

увеличена при провеждане на неофициални тестове. Godot проектът се издържа 

предимно от дарения от потребители или спонсорство. През 2020-21 г. са 

получен грантове от Epic Games (250 000 $), Microsoft(24,000 $), Kefir (120,000$). 

Официалните спонсори са публикувани на уеб адрес www.godot.org. 

Според автора на статията през настоящия етап на публикуването и, Godot 

се явява най-подходящият избор за създаване на учебно игрово съдържанието, 

отчитайки компактността, ниските системни изисквания спрямо хардуера, 

безплатния лиценз с отворен код и лесното усвояване на работа с визуалния 

редактор и вградения скриптов език. Портативната версия на продукта не 

изисква инсталация и може да се стартира дори и от usb флаш устройство. 

Освен описаните по-горе решения съществуват и други продукти, 

предлагащи подобна функционалност, които могат да бъдат интересни за 

изследователите в тази област на разработка: Flax Engine, WaveEngine, 

Lumberyard, Stride 4 Game Engine, Rogue Engine, Echo Game Engine, Cocos Creator 

3.0. 
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ДИАГНОСТИКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО 

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛРАНЕ В КРАЯ НА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

 

Иван Н. Душков 

 

DIAGNOSIS OF THE RESULTS OF THE COMPUTER MODELING 

TRAINING AT THE END OF THE FOURTH GRADE 

 

Ivan N. Dushkov 

 

 
Abstract: Computer modelling in primary school is a new subject introduced in the 

curricula approved by the Ministry of Education and Science in Bulgaria for third and fourth 

grade of primary school in 2018. The introduction of this new subject aims to build the skills of 

young students to work in a digital environment, as well as to stimulate and develop their 

logical thinking. Nowadays, information technology must be used not only as an environment, 

but as a learning tool. This article presents a study conducted at the end of the 2019/2020 

school year in the fourth grade, which covers four groups of students, or 76 students in total, 

from a school in the city of Sofia. The obtained results are analyzed and presented in the form 

of diagrams. 

Keywords: computer modeling, primary school, diagnosis 

 

 

УВОД 

В съвременния свят на постоянно развиващи се  технологии учениците още 

в ранна детска възраст трябва да развиват умения за работа в дигитала среда, за 

анализ, моделиране и разработване на компютърни модели. В основата на 

учбната дисциплина Компютърно моделиране е заложено визуалното блоково 

програмиране. По този начин малките учениците се въвеждат в света на 

компютърните модели и в същността на компютърното програмиране. Начална 

училищна възраст е времето, когато могат да се формират начални дигитални 

компетенции в учениците, както и да се формират алгоритмично и критично 

мислене. По време на работата си във визуална среда за програмиране по 

достъпен и лесен начин, под формата на игра обучаемите  се запознават с 

инструменти за формиране на начални знания за алгоритми, структури и данни. 

В съвременните публикации все повече се подчертава важността на дигиталната 

компетентност за използване на технологиите в ежедневните дейности, а именно, 

че „цифровата технология позволява на хората редовно да взаимодействат и 

комуникират със семейството и приятелите си”, както и че „постоянният фокус 

върху ученето през целия живот е довел до идентифицирането на разнообразието 

от ключови компетенции на ХХI век, които отделните хора трябва да развият, за 

да осигурят пълноценно участие в икономиката на знанието”.  [7] 

Структриране на въпростите и задачите, включени теста за проверка на 

знанията на учениците в края на четвърти клас 

През учбната 2019/2020 година бе проведен тест за установяване на нивото 

на знания в края четвърти клас на учници по предмета Компютърно моделиране. 
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Теста включва шест на брой въпроса и задачи съдържащи по три възможни 

отговора. За всеки един от въпросите целенасочено освен верния отговор е 

избран още един съвсем близък до него, като по този начин се цели да се 

затруднят в по-голяма степен учениците. Със всяка следваща задача  трудността 

се повишава. В изследването взеха участие 76 ученика от четири паралелки на 

столично училище. В таблица 1 са представени въпросите и задачите със 

съответните отговори: 
Въпрос Отговори 

1. Кое от устройствата е дигитално? 

а)  

б)  

в)  

2. Към коя група спадат следните блокове: 

 

 

а) сетива  

б) външност   

в) променливи  

3. Кой от кодовете ще изчертае 

правоъгълник? 
а)   б)   в) 

 
4. Anina има 13 костюма. Какво е 

действието на следния код: 

а) променя костюмите последователно 13 

пъти 

б) променя костюмите на случаен 
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принцип 13 пъти 

в) променя костюмите на случаен 

принцип, докато не спрем изпълнението 

на програмата 

5. В коя от двойките кодове не е допусната 

грешка, за да може диалога да се проведе 

последователно? 

а)  и 

 

б)  и  

 

в)   и  

 

6. Нека имаме следното условие: 

„Намислих едно двуцифрено число. 

Умножих го с 2 и получих 168. Кое е 

намисленото число?“ 

Кой от трите кода отговаря на условието? 

а)  
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б)  

в) 

 
 

Анализ на получените резултати от проведено тестово изпитване в края 

на четвърти клас на учници на столично училище 

Въпрос 1: 

 
фиг. 1 

Както лесно би могло да се види от диаграмата, 83% от учениците са 

отговорили правилно – 63 деца. 16% (12 учника) от отговорилите са посочили 

отговор а), който е избран за близък до верния. Само 1% са дали отговор в), 

което отоговаря на един ученик. 
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Въпрос 2:  

 
фиг. 2 

При въпрос 2, верния отговор е а). Поставеният близък до правилния е б). 

79% (60 деца) от изследваните са отговорили правилно, а 18% или 14 ученика  са 

дали предварително избрания близък до верния отговор. Само 3% от изпитваните 

са дали напълно грешен отговор или това са само 2 деца. 

Въпрос 3: 

 
фиг. 3 

На въпрос 3 верен отговор са отбелязали 82% или 62-ма от учниците. 

Близкият до верния отговор – в) са дали 14%, - 11 деца. Само 4% са посочили 

отговор а), което са само 3 ученика. 

Въпрос 4:  
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фиг. 4 

За въпрос 4, верния отговор е в), който е посочен от 74% от учениците или 

това са 56 правилни отговора. Близкия до верния отговор – б) са избрали 21% 

или 16 ученика. Само 5% от изпитваните са посочили отговор а) – 4 деца.  

Въпрос 5:  

 
фиг. 5 

При въпрос 5, правилния отговор в) са отбелязали 67% от изпитваните – 51 

ученика. Избраният заблуждаващ отговор б) са дали 26%. Отговор а) е избран от 

само 7% от учениците или това са 5 деца. 

Въпрос 6:  
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фиг. 6 

На въпрос 6, правилния отговор а) е посочен от 62% от изпитваните, което 

са 46 учника. Отговорът, близък до верния б) са отбелязали 33% от учниците – 25 

деца. Грешния отговор в) е посочен от само 4 учника, или 5% от отговорилите на 

въпроса. 

Грешката, от която произтича посочването на близкия до верния отговор в 

някаква степен бихме могли да отдадем на невнимание и разсеяност.  

Ако обобщим получените резултати, можем да представим получните 

оценки от учениците. Критерийте за оценка са: правилно посочен отговор на 

въпрос дава 3т, посочен близкия до верния отговор 1 точка, а за изцяло грешен 

отговор 0 точки. 

Скалата на оценяване е следната: 

 16 – 18 точки отличен 

 12 – 15 точки много добър 

 9 – 12 точки добър 

 5 – 8 точки среден 

 По-малко от 5 точки слаб. 

След проверката на тестовете се получиха следните резултати представени 

на фиг. 7 
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фиг. 7 

От представените на диаграмата резултати, лесно можем да забележим, че 

отличните оценки са най-много – 63% или това са 48 ученика. Оценка Много 

добър  са получили 33% от изпитваните или 25 учника. Оценка Добър е 

поставена на 3-ма учника или това са 4% от всички участвали в изследването. 

Няма ученици получили оценки Среден и Слаб.  

Половото разделение е 40:36  в полза на момичетата. Получените 

резултати от оценките разделени по пол са представени на фиг. 8: 

 
фиг. 8 

 Ка

кто лесно бихме могли да забележим, получените данни са съвсем близки. 

Поради разликите в броя на участвалите в експеримента момичета и момчета 

дори бихме могли да ги приемем за равни. В представените на диаграмата 

резултати целенасочено не бяха включени категориите Среден и Слаб, тъй като 

такива оценки не бяха получени от нито един ученик.  

В заключение бихме могли да обобщим следните изводи: 
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 Учниците участвали в изследването в по-голяма степен са се справили с 

поставените задачи; 

 С повишаване на трудността на въпросите успеваемостта намалява 

пропорционално, но разликите в получните оценки са минимални; 

 Резултатите получни при разделението на момичета и момчета оценки са 

минимални и можем да ги определим като незначителни. 
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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ПРИЕТИТЕ ОТ МОН УЧЕБНИЦИ ПО ПРЕДМЕТА КОМПЮТЪРНО 

МОДЕЛИРАНЕ ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС 

 

Иван Н. Душков 

 

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRICULUM OF THE 

TEXTBOOKS ADOPTED BY THE MINISTRY OF EDUCATION AND 

SCIENCE IN THE SUBJECT COMPUTER MODELING FOR FOURTH 

GRADE 

 

Ivan N. Dushkov 

 

 
Abstract: This article offers a comparative analysis of the contents of the five school 

textbooks on Computer Modelling for fourth grade which have been approved by the Ministry 

of Education and Science in Bulgaria. For the purposes of the study, the curriculum which has 

been in force since 2018 was used. It is divided into six cores. The twofold analysis includes: 

 the ratio of the topics according to their type (for each textbook separately) 

 the generalized ratio of the types of lessons in accordance with the category to which 

they belong (lessons for new knowledge, exercises and summary) for all textbooks. 

Key words: textbook, lesson, knowledge, Computer modelling, curriculum 

 

 

Увод: 

Предметът Компютърно моделиране е нова учебна дисциплина влязла за 

първи път в началното училище през учебната 2018/2019 г. Той се въвежда в 

уебната програма още в трети клас, като продължава и в четвърти. По време на 

обучението си по този предмет учениците се запознават с програмирането още в 

ранна детска възраст. В учебната програма са заложени основите на визуалното 

блоково програмиране под формата на компютърни игри и симулации. Цели се  в 

учениците да се формира логическо и алгоритмично мислене. В учебната 

програма са представени начини за развиване на уменията свързани с 

манипулиране на информация, с работа в дигитална среда, за анализ и 

разработване на модели и проекти. Предметът Компютърно моделиране 

представлява една здрава основа за бъдещото развитие на компютърните знания 

и умения на учениците.  

В настоящата статия ще бъде направен кратък сравнителен анализ на 

учебното съдържание на приетите от МОН учебници за четвърти клас по 

предмета „Компютърно моделиране“. За целите на изследването са използвани 

учебници на следните издателства: 

Таблица 1 
Заглавие Издателство Автори 

„Компютърно моделиране“ 4 клас Анубис 
И.Душков, Е. 

Димитрова, С. Христова 
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„Компютърно моделиране“ 4 клас Просвета плюс 
А. Миланова, 

В.Дафчева, В.Георгиева 

„Компютърно моделиране“ 4 клас Просвета 
Д.Дурева, М. Касева, Г. 

Тупаров 

„Компютърно моделиране“ 4 клас Изкуства 
Р. Папанчева, Т. 

Глушкова 

„Компютърно моделиране“ 4 клас Булвест 2000 

А. Ангелов, Е. Ковачева, 

К. Харизанов, Т. 

Сребрева, Т. Момчева, 

С. Петрова 

 

Учбната програма одобрена от МОН е разделена на шест основни теми: 

 ИНФОРМАЦИЯ 

 ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 

 КОСТРУИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ АЛГОРИТМИ 

 РАБОТА ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА 

 СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИГРИ 

На базата на тези шест ядра ще бъде направен анализ за всеки един 

учебник поотделно. Получените резултати ще бъдат представени във вид на 

диаграми. Същевременно ще проверим, до колко всеки един от разгледаните 

учебници отговаря на препоръчаното от МОН процентно разпределение на 

темите: 

 За нови знания и умения – 50% 

 За упражнения и работа по проект – 30% 

 За обобщение – 14% 

 Диагностика – 6% 

 

1. Компютърно моделиране за 4 клас на издателство Анубис 

Учбникът съдържа 34 теми, поместени на 80 страници както следва 

(Таблица 1): 

Таблица 2 

Ядро 

Брой теми 

нови 

знания 

Брой теми за 

упражнение 

Брой теми за 

преговор 

ИНФОРМАЦИЯ 1 1 0 

ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 2 0 0 

КОСТРУИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ 

АЛГОРИТМИ 
1 2 0 

РАБОТА ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА 10 7 2 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА 
1 0 0 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ИГРИ 
2 2 3 

ОБЩО: 17 12 5 

Всяка една от темите е разположена на отделен разтор. В началото и в края 

на учебната година са предвидени входен и изходен тест за проверка на знанията. 
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Разпределението на темите в проценти е представено на фиг. 1: 

 
фиг. 1 

Както се вижда от диаграмата уроците за нови знания са 50% от учебното 

съдържание, като това отговаря точно на препоръчаните от МОН. Получените 

проценти за уроците за упражнения и за обобщение са близки до препоръчаните. 

2. Компютърно моделиране за 4 клас на издателство Изкуства 

Учбникът съдържа 34 теми, поместени на 56 страници както следва: 

Таблица 3 

Ядро 

Брой теми 

нови 

знания 

Брой теми за 

упражнение 

Брой теми за 

преговор 

ИНФОРМАЦИЯ 3 0 0 

ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 1 0 1 

КОСТРУИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ 

АЛГОРИТМИ 
2 0 1 

РАБОТА ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА 5 2 2 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА 
3 1 1 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ИГРИ 
2 3 1 

ОБЩО: 16 6 6 

 

Броят на темите не отговаря на стойностите от таблицата, тъй като в 

учебника има седем двойни теми. Всички останали уроци са разположени на 

отделен разтвор. 

Разпределението на темите в проценти е: 
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фиг. 2 

Както се вижда от диаграмата уроците за нови знания са 57% от учебното 

съдържание, което е съвсем близко допрепоръчителните. Малко по-нисък е 

процента при уроците за упражнение, за сметка на уроците за обобщение. 

 

3. Компютърно моделиране за 4 клас на издателство Просвета 

Учбникът съдържа 34 теми, поместени на 67 страници както следва: 

Таблица 4 

Ядро 

Брой теми 

нови 

знания 

Брой теми за 

упражнение 

Брой теми за 

преговор 

ИНФОРМАЦИЯ 8 1 0 

ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 1 0 0 

КОСТРУИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ 

АЛГОРИТМИ 
2 2 0 

РАБОТА ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА 5 1 0 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА 
2 0 0 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ИГРИ 
5 1 3 

ОБЩО: 23 5 3 

Броят на темите не отговаря на стойностите от таблицата, тъй като 

учебника съдържа три допълнителни теми за преговор в началото на учебната 

година. Всички уроци са разположени на самостоятелен разтвор. 

Разпределението на темите в проценти е: 
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фиг. 3 

От диаграмата се вижда, че уроците за нови знания са 74% от учебното 

съдържание, което надвишава препоръчаните значително. За сметка на това 

уроците за упражнения са намалени почти на половина. От получените 

резултати, бихме могли да заключим че учебникът е насочен основно към 

придобиване теоритични знания. 

 

4. Компютърно моделиране за 4 клас на издателство Просвета Плюс 

Учбникът съдържа 25 теми, поместени на 64 страници както следва: 

Таблица 5 

Ядро 

Брой теми 

нови 

знания 

Брой теми за 

упражнение 

Брой теми за 

преговор 

ИНФОРМАЦИЯ 4 0 0 

ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 0 1 0 

КОСТРУИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ 

АЛГОРИТМИ 
2 2 1 

РАБОТА ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА 5 3 1 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА 
3 1 0 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ИГРИ 
1 0 1 

ОБЩО: 15 7 3 

Броят на темите не отговаря на стойностите от таблицата. Всички уроци са 

разположени на самостоятелен разтвор. 

Разпределението на темите в проценти е: 
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фиг. 4 

Уроците за нови знания са 60% от учебното съдържание, което е 

сравнително близко до препоръчаните 50%. Броят на темите за упражнение и 

обощение е приблизително колкото са препоръчни от МОН. Както и при 

предишните два комплекта, учебникът е насочен към придобиване теоритични 

знания. 

 

5. Компютърно моделиране за 4 клас на издателство Булвест 2000 

Учбникът съдържа 29 теми, поместени на 108 страници както следва: 

Таблица 6 

Ядро 

Брой теми 

нови 

знания 

Брой теми за 

упражнение 

Брой теми за 

преговор 

ИНФОРМАЦИЯ 4 1 0 

ДИГИТАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ 1 0 1 

КОСТРУИРАНЕ НА РАЗКЛОНЕНИ 

АЛГОРИТМИ 
2 1 1 

РАБОТА ВЪВ ВИЗУАЛНА СРЕДА 7 3 1 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ПРОГРАМИРУЕМИ УСТРОЙСТВА 
1 0 0 

СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ИГРИ 
1 2 1 

ОБЩО: 16 7 4 

Броят на темите не отговаря на стойностите от таблицата, тъй като 

учебника съдържа две допълнителни теми за провека на знанията в началото и в 

края на учебната година . Според вида си, уроците заемат различен брой 

страници: 

 Уроци за нови знания 4 страници 

 Уроци за упражнение – две страници 

 Уроци за обобщение – на две или четири страници. 

Разпределението на темите в проценти е: 
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фиг. 5 

От диаграмата се вижда, че уроците за нови знания са 59%, което е съвсем 

близо до препоръчаните от МОН от учебното съдържание. Темите за упражнение 

и обобщение са съвсем близки по брой до изисканите. 

Спред тези критерии на база на получените резултати от проведения 

анализ, най-близко до препоръчаното от МОН процентно разпределение е 

учебникът на издателство Анубис, следван от учбника на издателство Изкуства, 

Просвета Плюс, Булвест 2000 и Просвета. 

В учебниците на издателствата Анубис и Булвест 2000 са включени 

тестове, чрез които да се определят знанията от входното и изходното равнище 

на учениците. В учебниците на издателствата Изкуства и Просвета са поместени 

уроци, чрез които да се проверят знанията на учниците до момента. 

ОБОБЩАВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Броят страници на петте учебника е различен. Подредбата по обем (брой 

страници) ще изглежда по следния начин: 1. Булвест 2000 (108); 2. Анубис (80); 

3. Просвета (67); 4. Просвета Плюс (64); 5. Изкуства (56); 

Нека да обобщим получените от направения анализ резултати. Ще ги 

онагледим чрез използване на диаграми, разделени според вида на уроците – за 

нови знания, за упражнение, за обобщение: 

 Уроци за нови знания (фиг. 6): 
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фиг. 6 

От диаграмата лесно бихме могли да видим, че най-голям брой уроци за 

нови знания съдържа учебинкът по Компютърно моделиране на издателство 

Просвета, а най-малко учбника на издателство Просвета Плюс. Като цяло бихме 

могли да обобщим, че разликата в броя на уроците за нови знания в останалите 

четири комплекта е съвсем незначителна. 

 Уроци за упражнение 

 
фиг. 7 

От получните резултати ясно се откроява учбникът на издателство Анубис, 

който съдържа почти два път повече теми за упражнение от колкото всички 

останали. Данните получни от анализа на останалите четри учебника са близки. 

 Уроци за обобщение 
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фиг. 8 

Анализа на получените резултати окава съвсем малко предимство за 

учебника на издателство Изкуства. Като цяло данните получни по този критерии 

са съвсем близки. 

В заключение би могло да се обобщи, че по-голям дисбаланс между 

отделните учбници се наблюдава при уроците за нови знания и уроците за 

упражнение. Докато при темите за обобщение получните стойности са съвсем 

близки. При направеното сравнение свързано с броя страници (обема), безпорен 

лидер е учбникът на издателтво Булвест 2000, а на последно място е този на 

издателство Изкуства, което разбира се не го прави по-малко качествен. Най-

голям брой уроци за нови знания са поместени в учебника на издателство 

Просвета, а най-малък в учебника на издателство Просвета Плюс. Темите за 

упражнения са най-много в учебника на издателство Анубис, а най-малко в 

учебника на издателство Просвета. Уроците за обобщение са най-много в 

учебника на издателство Изкуства, а съответно най-малко в учебниците на 

издателствата Просвета и Просвета Плюс.  
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STUDY OF THE SPECIFICS OF THE RESIDENCE OF FOREIGNERS 

IN THE REPUBLIC OF BULGARIA WITH A VIEW ON THE 

DEVELOPMENT OF SUITABLE MIGRATION AND INTEGRATION 

POLICIES  

 

Ivelina D. Mihova 

 

 
Abstract: The knowledge of who and why chooses our country as a migration 

destination is key to the making of adequate migration and integration policies. The study of the 

profile of the contemporary immigrant offers many possibilities for the development of 

successful models for attracting qualified migrants, foreign investors and entrepreneurs, young 

and ambitious citizens of the world, the use of their potential for the prosperity of the various 

regions and the country as a whole and their inclusion into the development of our society. The 

tracing of the modern state of the migratory process, the established regulation mechanisms 

and the challenges faced by the arriving foreigners and the institutions of state, helps for the 

prediction and avoidance of future conflict situations. The presented analysis covers foreigners 

who have chosen to settle on the territory of Burgas Region and offers a possible view over the 

general process in the country. 

Keywords: migration policies, foreigners, EU-citizens, challenges, integration policies, 

immigrant profile, Burgas, long-term residence permit, statute of long-term stay, permanent 

residence permit 

 

 

Докладът за международната миграция през 2020 г.[1], изготвен от 

Департамента по икономическите и социални въпроси на ООН (DESA) 

отбелязва, че пандемията от Ковид-19 е забавила ръста на международните 

мигранти с около 2 млн. в средата на 2020 г., което е около 27% по-малко в 

сравнение с очакванията през средата на 2019 г. В същото време се отчита общо 

увеличение на международните мигранти, които от 272 млн. през 2019 г. са 281 

млн. през 2020 г., а спрямо световното население ръстът им е нараснал от 3,2% 

през 2010 г. до 3,6% през 2020 г. Продължава и тенденцията към увеличаване 

броя на принудителните мигранти, които са около 12% от общата численост и 

които за последните 20 години са се увеличили двойно от 17 на 34 милиона. 

Европейският континент е с най-голямата вътрешно-регионална миграция - 70% 

от всички мигранти, родени в Европа, живеят в друга европейска страна.  

На този фон данните за отражението на корона-кризата върху 

имигрантските движения към България са оскъдни. Според НСИ[2] 37 364 лица 
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през 2020 г. са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в 

България, сред които са преброени както завърналите се български граждани, 

така и чужденците, избрали страната за трайно установяване и броят им се 

доближава до данните от 2019 г., когато са били 37 929 души. Значително са 

намалели българите, променили своя настоящ адрес от страната в чужбина – ако 

през 2019 г. това са направили 39 941 лица, то през 2020 г. техният брой е едва 

6 649. Липсва информация каква част от установилите се в страната през 2020 г. 

не са български граждани. Получилите пребиваване граждани на трети страни 

през 2019 г. са били 13 500, в средата на 2021 г. все още не са известни данните 

за 2020 г. Отчитайки броя на издадените визи за дългосрочно пребиваване, т.нар. 

виза вид „D”, въз основа на която се издава разрешението за пребиваване на 

чужденец в страната, може да се предположи, че броят на получилите 

пребиваване през 2020 г. чужденци ще бъде с около 19% по-малък от този през 

2019 г. Според Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и 

програми на Министерството на външните работи през 2020 г.[3] издадените 

визи вид „D” са 10 610 при 13 163 през 2019 г. В посока, благоприятстваща 

лицата да подновят изтичащите си документи за пребиваване на фона на 

наложените рестрикции за пътувания, бяха приети законодателни промени, с 

които се предостави период до 9 месеца след отмяна на извънредното 

положение, обявено с решение на Народното събраниe на 13.03.2020 г., в който 

тези лица да могат да влязат в страната ни и пропуснатото време да не бъде 

зачетено при отчитане на общия период на законен престой[4].  

Според цитирания доклад на DESA 54% от 111 анкетирани правителства, 

съблюдават цел 10.7. от Глобалната рамка на показателите за целите на 

устойчивото развитие на ООН от март 2017 г. и усъвършенстванa през 

следващите години, а именно – да следват политики, насочени към съдействие на 

уредената, безопасна, редовна и отговорна миграция[1]. 

Българската миграционна политика е изградена на принципите на 

международните и европейски актове, регулиращи миграционните процеси. В 

специалните Закон за чужденците в Република България и Закон за влизането, 

пребиваването и напускането на Р България на гражданите на ЕС и членовете на 

техните семейства са транспонирани европейските норми, насочени към 

свободното движение, трудовата миграция, събирането на семейства, обучението 

на граждани на трети страни и други форми на легално установяване в страната. 

Потребността от мигранти е очевидна на фона на демографските прогнози 

за сериозно застаряване на населението и отчетения дефицит на трудови резерви. 

Според данните на ООН през 2050 г. един от всеки шест жители на планетата ще 

бъде над 65 години, докато в момента това съотношение е 1:11. Очакванията са 

през 2100 година делът на хората на възраст над 80 години да се увеличи шест 

пъти. Данните на НСИ за 2020 г. показват продължаваща тенденция към 

намаляване и застаряване на населението и в България. През 2020 г. числеността 

е намаляла с 0,5%, с 0,2 процентни пункта се е увеличил делът на населението 

във възрастовата група на лицата от 65 и повече навършени години. Средната 

възраст за страната към края на 2020 г. вече е 44 години, с 4 години повече от 

тази през 2010 г. Едва 59,8% (4 139 хил. души) от населението на страната е в 
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трудоспособна възраст и е намаляло с 0,4% (17 хил.души) в сравнение с 

предходната 2019 г. Най-слабо населен е Северозападния регион на страната, 

където живеят едва 10,4% от населението на България. В този смисъл добре 

планирана и насочена миграционна политика може да реши проблема с 

обезлюдяването на районите в страната и да предложи възможности за 

доразвиване и надграждане привлекателността на региона като цел на миграция 

на млади, образовани и вдъхновени граждани на света. Чудесен европейски 

пример в тази посока е амбициозният проект на местната управа на 

туристическата дестинация Мадейра, претърпяла загуби заради ковид-

пандемията, който предвижда безплатно работно място и безплатен интернет 

през деня и вече е привлякъл хора от различни европейски страни като Германия, 

Полша, Холандия, Чехия, Ирландия, ЮАР и САЩ. Целта е съживяване на 

местната икономика и се приветства горещо от населението на областта [5].  

Съвременните изследвания по проблемите на миграцията включват не 

само въпроси, свързани с предоставянето на политически и социални права на 

мигрантите, регулиране на трудовата миграция и контрол върху миграционната 

сигурност, но насочват и внимание върху настъпващите социално-политически, 

социално-културни, етнорелигиозни и обществени трансформации. Познаването 

на различните аспекти на процеса, синтезирането и систематизирането на 

наличната информация, предполагат по-пълното разбиране, контрол и 

управление на съвременните форми на миграция. Определянето на профила на 

мигранта в България предлага възможности за усъвършенстване механизмите за 

привличане на подходящи за страната чужди граждани. В настоящия доклад 

предлагаме кратък анализ на данните от проведено проучване сред 

пребиваващите граждани на трети страни и на държави-членки на ЕС, избрали 

Бургаска област като цел за миграция в периода 2017-2020 г.11 Изследването е 

насочено към легално пребиваващите в страната чужденци, като са изключени 

лицата с предоставен статут на международна закрила. Акцентът е поставен 

върху гражданите на трети страни поради факта, че именно те са обект на 

множество регулаторни административни механизми и представят богат опит от 

сблъсъка с българските държавни институции. Потърсени са отговори на 

въпросите как, защо и какви са причините за избор на региона за миграция, 

разгледани са факторите, които са повлияли на решението за миграция, какви са 

възрастта и семейното положение на мигрантите, гражданството и законовото 

основание, на което пребивават. Обобщени са проблемите, които мигрантите 

срещат при установяването си в страната в процеса на изпълнение на 

административните процедури и са разгледани възможностите за интеграция им. 

Прегледът на нормативните документи, регулиращи миграцията в страната 

показва, че основно се реализират политиките, насочени към усъвършенстване 

на законовите регламенти. Политиката на интеграция е насочена главно към 

чужденците, кандидатстващи и получили международна закрила, което е 

обяснимо предвид обстоятелството, че те в същността си съставляват рискова 

                                                           
11 Пълният анализ на данните е част от дисертационен труд „Специфика на 

миграционните процеси в България”, защитен на 15.06.2021 г. 
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група, принудена да мигрира. Спрямо чужденците, които доброволно са 

предприели стъпки към миграция, политиките са повече рестриктивни, 

отколкото интеграционни. Изключения могат да бъдат открити в допълнително 

разработените правила, насочени към трудовите имигранти, чието включване на 

трудовия пазар е от важно значение за просперитета на страната. Спрямо всички 

останали категории граждани на трети страни, желаещи да се установят в 

България, въведените регулаторни механизми и административни процедури 

създават по-скоро напрежение отколкото сигурност и желание за миграция. В 

тази връзка може да бъде разгледан миграционният индекс на България, 

определен от MIPEX (Migrant Integration Policy Index)[6]. MIPEX обединява 58 

индикатора за политики за интеграция на имигранти в 52 държави, включващи 

държавите членки на ЕС и Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие, Албания, Аржентина, Бразилия, Китай, Индия, Индонезия, Молдова, 

Република Северна Македония, Сърбия, Руска Федерация и Украйна, и е базиран 

върху две нива на оценяване на миграционното законодателство – анонимно и от 

утвърдени национални експерти. Индексът измерва политики, които насърчават 

интеграцията във всички общества. През 2019 г. MIPEX определя на България 40 

от общо 100 точки за високи стандарти на имиграционното законодателство и 

политика, които са максималните за ниво „леко неблагоприятно“ (Slightly 

unfavourable). Резултатът се е подобрил с +3 пункта през последните пет години, 

благодарение на политиките за подкрепа и равни възможности за достъп до 

пазара на труда и образование от страна на мигрантите. В анализа на данните е 

отбелязано, че „подходът на България към интеграцията е класифициран от 

MIPEX само като „равенство на хартия“. Имигрантите в страната се „радват на 

основни права и сигурност, но не и на равни възможности. Основни пречки се 

появяват в почти всички области на живота, с изключение на пазара на труда, 

постоянното пребиваване и анти-дискриминацията“. Направено е сравнение, че в 

международен план, топ десет на страните с най-висок индекс третират 

имигрантите като равни, съседи и потенциални граждани, което е далече от 

състоянието в България. В класацията, политиките на България са поставени на 

едно ниво с тези на държавите от Централна и Източна Европа, като Хърватия, 

Полша и Унгария, като са по-напреднали в сравнение със съседните Република 

Северна Македония, Гърция, Румъния, Сърбия и Турция. 

MIPEX се фокусира върху интеграцията на имигрантите в сравнителен 

аспект на следните области: мобилност на пазара на труда; събиране на 

семейства; образование; политическо участие; дългосрочен престой; достъп до 

националност (натурализация); анти-дискриминация и здраве. За всеки отговор 

има набор от опции със свързани стойности от 0 до 100, като максимумът се 

присъжда, когато политиките отговарят на най-високите стандарти за равно 

третиране. Представената по-долу схема показва резултатите за страната по 

всеки от изброените показатели. 
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Област Бургас е най-голямата по територия област в страната, разположена 

в Югоизточната част на площ от 7 748 кв.км. и една от малкото с две външни 

граници –с Черно море на изток и с Република Турция на юг. В състава на 

областта са включени 13 общини, като най-многобройно е населението в община 

Бургас. Населението в черноморските общини е динамично, като през активните 

летни туристически месеци нараства почти тройно (например в община Несебър) 

и именно те са предпочитани дестинации за трайно установяване от чужденците. 

По данни на НСИ населението на областта през 2020 г. е 409 750 души, което 

съставлява 5,9% от населението на страната с прираст от 0,1% спрямо 2019 г. 

8,5% от пребиваващите в страната чужди граждани са заявили адрес на 

територията на областта. Широкият излаз на Черно море и благоприятният 

климат определят развитието като притегателен туристически център. По данни 

на областната управа над 40% от масовия туризъм в страната се осъществява на 

територията на област Бургас. Не е без значение и фактът, че в региона са 

изградени три гранично-пропускателни пунктове, регулиращи влизането на 

чужденци в страната по въздух, суша и вода. Бързият достъп по вода между 

двете световни войни води голяма част от руските емигранти именно на 

територията на Варна и Бургас. Днес дестинацията е предпочитана заради 

регулярния въздушен транспорт. 

Най-голям е делът на имигрантите от Руската федерация, Турция и 

Украйна. 
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фигура 1: Брой граждани на трети страни на територията на област Бургас 

 

От анкетираните лица много малък е броят на европейските граждани – 

едва 5%, което не е изненада сравнено с официалните данни на Евростат, според 

които на територията на гр.Бургас през 2019 г. гражданите на ЕС са 522, докато 

чужденците от трети страни са 10 506. Данните са преди официалното оттегляне 

на Великобритания от ЕС. 

фигура 2: Брой граждани на ЕС на територията на област Бургас 

 

53% от анкетираните лица са мъже, 47% - жени. Извадката потвърждава 

данните от Евростат относно по-големия брой пребиваващи мигранти – мъже в 

страната, отколкото жени, макар разликата да не е голяма. Съотношението важи 

за почти всички страни от Европейския съюз, като най-голям е броят на мъжете в 

Хърватия (75%), а по-голям броят на жените в Португалия (53%). 

Почти 25% от гражданите на трети страни, които живеят на територията на 

област Бургас са получили разрешение за пребиваване въз основа на представен 

документ, че са пенсионно осигурени в страната си на произход. Другата голяма 

група са членовете на семейство, от които около 23% са членове на семейството 

на чужденци и граждани на ЕС с пребиваване в страната и само 7% - на 

семейството на български граждани. 11% от чужденците посочват, че са 

търговски представители. 20% заявяват, че пребивават на едно от другите 

основания от Закона за чужденците в Р България, което пропорционално е по-

малко от 0,5% за всяко. Например, въпреки наличието на две висши учебни 
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заведения в град Бургас, процентът на чуждестранните студенти е едва 0,3%. 

Данните на Института за пазарна икономика за 2019 г. също посочват ниския 

брой студенти в областта като цяло – 15 на 1000 души от населението при 32 за 

страната. Всяка година около 17% от пребиваващите граждани на трети страни 

получават на право на постоянно и статут на дългосрочно пребиваване и биват 

вписани в регистъра на населението на страната по силата на Закона за 

гражданската регистрация. 

 

 
фигура 3: Брой граждани на трети страни по основания за пребиваване 

 

Липсва официална статистика за пребиваващите чужди граждани по 

заложените основания в Закона за чужденците в Република България и Закона за 

влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите 

на ЕС и членовете на техните семейства. НСИ и Евростат обобщават причините 

за пребиваване в четири големи групи – семейни, обучение, работа и други, 

което не е достатъчно за да бъде очертан профила на пристигащите в страната 

мигранти. 50 са разписаните законови основания за гражданите на трети страни и 

не могат да бъдат обхванати от предложените групи. Предпочитанието на едно 

основание пред друго е показател за индивидуалните характеристики на 

мигрантите – пол, възраст, семейно положение, финансово състояние, намерение 

за уседналост и интеграция, предполага дори възможност за оценка на риска за 

обществената или национална сигурност. По отношение на гражданите на ЕС 

статистиката е още по-трудна поради предвиденият регистрационен режим и 

наличните четири показатели[6] за получаване на удостоверение за регистрация: 

1.работник или самостоятелно заето лице в България; 2.притежава здравна 

осигуровка и необходимите финансови средства за покриване на разходите по 

пребиваването си и тези на членовете на семейството му, без да са в тежест на 

системата за социално подпомагане; 3.записан в учебно заведение за обучение, 

включително професионално обучение, и отговаря на условията по т.2; 4.членове 

на семейството на регистриран гражданин на ЕС, независимо от гражданството 

им. В региона най-много са европейците, декларирали притежанието на 

осигуровки и достатъчно средства за живот. Голяма част от тях отговарят и на 

условието да работят по трудов договор, а не малко и да са членове на 

семейството на гражданин на ЕС или на български гражданин.  
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Около 60% от имигрантите с чуждо гражданство в страната са между 30 и 

65 г. и повече от 7% са тези над 70 години по данни на НСИ за 2019 г. Сравнение 

с данните от 2017 г. и 2018 г. показва тенденция към увеличение на броя на 

пристигналите чужденци, но и нарастване на възрастта им. Наред с 

положителния ефект, че страната ни привлича хора в работоспособна възраст, 

предвид нарастващия брой чужденци над 30-години, на лице е и 

пропорционалното нарастване на хората над 60+ и особено над 70 години. В 

проведеното проучване за област Бургас данните не са по-различни: 65% от 

гражданите на трети страни са на възраст между 30 и 65 г., 24% - над 65 г. 9% са 

деца до 18 години и около 4% младите хора между 19 и 29 години.  

Повече от 60% от анкетираните лица посочват, че са в страната заедно със 

семейството си. Често за членове на семейството се представят както 

непълнолените и малолетни деца и другият съпруг (съгласно закона), така и 

роднините по възходяща линия – родители на двамата съпрузи, навършилите 

пълнолетие деца и членовете на техните нови семейства. Изразената семейна 

привързаност е обяснима, предвид факта, че най-голям дял от анкетираните лица 

са рускоговорящи. 50% от членовете на семействата на гражданите на ЕС, които 

не са граждани на Съюза, са от страни от бившия съветски блок. Със „съветски” 

корени са също голяма част от гражданите на държави като САЩ, Израел, 

Канада, Великобритания, Германия, избрали региона за трайно установяване. 

Наличието на рускоговоряща общност е една от предпоставките за избора на 

областта като цел за миграция. При проведените неформални разговори всички 

лица посочват още благоприятните климатични условия, морския въздух, 

топлата зима и слънчевите дни като основен мотив за избор на областта за 

трайно установяване. Семейство руски граждани, пребиваващи повече от 5 

години в България, обясняват, че преди да пристигнат почти 10 години са живели 

в Малта. Дъщеря им вече е британски гражданин и се е установила в Манчестър 

с четирите си деца. Семейството избира България, защото англоезичният свят не 

им допада и заявяват, че тук се чувстват като у дома. Тази история, с различни 

нюанси, се разказва от всички интервюирани на възраст над 60 г. Гражданите от 

бившите съветски републики изтъкват като предимство още близостта на езика и 

твърдят, че не усещат езиковата бариера. Макар и да не говорят български език, 

всички са единодушни, че когато им се говори бавно разбират поднесената 

информация. Повечето учат езика и с особена гордост демонстрират уменията да 

водят разговори. В много от случаите децата са главните преводачи на 

родителите си при сблъсъка с държавните институции.  

Мигрантите в активна възраст между 30 и 50 г. добавят към горните 

причини благоприятните условия за отглеждане на децата си, добрата 

инфраструктура, образованието, малките разстояния, чувството за сигурност и 

спокойствие. 3% от анкетираните посочват, че всеки ден пътуват до Бургас 

заради училището на децата им, докато домовете им са в Поморие, Созопол или 

Несебър. Голяма част от интервюираните отбелязват, че дихателни проблеми 

като астма или алергии у децата им са ги довели на черноморския бряг и че тук 

те се повлияват изключително добре. Нивото на сигурност в областта допринася 

за избора на местоживеене. Динамиката във вътрешномиграционните процеси, 
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свързани с притока на хора през активните туристически месеци, привличат лица 

с криминални наклонности, търсещи лесна печалба посредством незаконни 

дейности. Областната дирекция на МВР – Бургас отчита 37% разкриваемост на 

извършените на територията престъпления за 2019 г. и 47,7% за 2020 г. Средно 

2% от задържаните извършители са чужденци, което не поставя мигрантите като 

рисков и застрашаващ сигурността на местното население фактор [9]. 

Често преди младите, в България вече са се установили техните родители – 

пенсионери. След няколко успешни семейни ваканции на южното Черноморие 

младото семейство предприема своите стъпки за миграция. Семейството и 

предварителната информация за условията за живот и работа са водещи при 

избора на областта като цел на миграция за повече от 70% от анкетираните лица. 

Ролята на семейството в процеса на миграция е акцент в мрежовите теории на 

миграцията. „Семейството е ключов елемент в миграционните процеси защото е 

връзката между структурните фактори, семейните стратегии и социалните 

мрежи. Миграционният процес се задвижва, когато семейството стане част от 

социалните мрежи, доставящи информация за условията на живот в чужда 

държава и по този начин стимулира взимането на решение за миграция. 

Одобрителното възприемане на миграцията от страна на роднините като прогрес, 

позитивно развитие за човека, спомага за взимането на решение за миграция. 

Съществуването на положителни оценки за миграцията в семейството и 

роднинския кръг стимулира миграционния процес“[7]  

Въпреки, че миграционната политика в страната не е специално насочена 

към стимулиране на предприемачеството сред гражданите на трети страни, 

много от мигрантите успяват да постигнат успешна реализация. Повечето лица, 

получили основание за пребиваване като представители на чуждестранни 

търговски дружества признават, че имат регистрирана собствена фирма в 

България и чрез нея осъществяват търговска дейност. Предметът им е свързан 

със сферата на услугите, покупко-продажба на недвижими имоти, консултантски 

услуги, туроператорска дейност. Посредством регистрираното търговско 

дружество, пребиваващите като търговски представители осъществяват трудова 

дейност, заобикаляйки изискването на Закона за трудовата миграция и трудовата 

мобилност да притежават разрешение от Агенцията по заетостта. В качеството си 

на управител, чужденецът сключва договор за предоставяне на услуга с 

български работодател. Сред интервюираните има представители и на т.нар. 

дигитални номади, хора, работещи като уеб дизайнери, програмисти, 

поддържащи облачни пространства12. Да пътуваш и да работиш се оказва 

достъпна мечта и предвид хилядите членове в множеството групи в социалните 

мрежи, може да се счита, че днес тези нови номади наброяват десетки милиона 

души. България предлага много добри условия за развиване на дейността с 

достъпните цени на наеми и живот, малки разстояния, ниски данъци, страна от 

ЕС, добра локация с регулярни полети на нискотарифните компании и с най-

                                                           
12 Терминът „дигитален номад” се свързва с едноименния роман от 1997 г. на Цугио 

Макимото и Дейвид Менърс: Makimoto, Tsugio, David Manners (1997) Digital Nomad, 

Wiley, pp.256 
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голямото предимство, че имаме една от най-бързите и стабилни интернет връзки 

в света според Speed Test Global Index. Отново гражданите на Руска Федерация 

са най-много сред тези, определящи заниманията си като фрийлансери, намерили 

чудесни възможности за удобен живот в региона.  

В последната година община Бургас декларира намерения за привличане 

на IT специалисти и насочва вниманието си към възможностите за насърчаване 

на уседналостта им, разкриването на локални центрове на работещи компании. 

Осъществяването на инициативата е благоприятствано от наложените нови 

правила за дистанционна работа около корона-кризата. До момента, макар и 

притегателен туристически център, Бургас не предлага целенасочени стратегии 

за интеграция на мигрантските общности. За това пък последните чудесно 

използват наличните ресурси и изграждат самоподдържащи се мигрантски 

мрежи. Граждани на Руска Федерация и Украйна, които живеят в България 

повече от 5 години и са преминали през административните процедури, се 

занимават с предоставяне на услуги, свързани с уреждането на документи за 

пребиваване. Предлага се целия набор от услуги по снабдяването с документи за 

кандидатстване за виза вид “D” и разрешение за пребиваване. Мрежата е 

разработена така, че е достатъчно само кандидатът да изрази желание за 

миграция към България и посредникът ще се погрижи за всички 

административни формалности от осигуряване на законовото основание до 

намирането на адрес и необходимите доказателства пред държавните органи. В 

съседство на сградата, където се помещава служба „Миграция” в гр.Бургас, има 

открити четири „миграционни офиса”, собственост на казахстански, руски и 

български граждани, част от които с турски произход. Етническата 

принадлежност и националността на собствениците на практика очертават 

основните тенденции на миграцията в региона – преобладаващите чужди 

граждани именно от Русия, Казахстан и Турция, търсещи услугите на 

посредниците при оформяне на документите си за пребиваване. Освен 

консултации, фирмите предлагат още попълване на формуляри, превод и 

легализация на документи, заплащане на държавни такси чрез Easy-pay и 

Moneygram, сключване на медицински застраховки и други дейности, 

необходими на чужденеца, за да уреди законовото си пребиваване. Не са налични 

данни колко са официално регистрираните фирми, предоставящи тези услуги, но 

със сигурност многократно повече са физическите лица чужденци, занимаващи 

се с тях. Благоприятна почва за развиване на дейността им се оказва фактът, че 

макар и получили предварителна информация, много от чужденците изпитват 

затруднения в подготовка на изискуемия набор от документи.  

Въпреки стремежа към намаляване на административната тежест за 

потребителите на административни услуги, за незапознатите с материята по 

пребиваването на чужденци, нормативните правила приличат на лабиринт, за 

излизането от който имат нужда от сигурен водач. Задължително изискване 

например е, представяните документи, издадени от други държави, да отговарят 

на действащите правила за превод и легализация, разписани в Правилника за 

легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Правилникът 

е обнародван в Държавен вестник през 1958 г. и е допълван и изменян 10 пъти 
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през годините, с последна актуализация през 2020 г.[8]. Обобщени, правилата са 

описани в частта консулски услуги на интернет-страницата на Министерството 

на външните работи[3]. Сложният ред за заверка на документите създава 

затруднения както за чужденците, така и за представителите на държавните 

органи, пред които трябва да послужи информацията. Истински шок предизвиква 

изискването за чужденци, граждани на държави, отдалечени на хиляди 

километри от страната ни, като граждани на Перу, Колумбия, Австралия или 

ЮАР. Веднъж пристигнали в България с намерение за трайно установяване, те не 

могат да получат разрешение за пребиваване поради ненадлежно заверени 

документи. Причините най-често се крият в некомпетентността на отделни 

служители или посреднически фирми. Определяна като недостатък, формалност 

и излишно затруднение, прилаганата политика е свързана с ограничаване 

случаите на измама и предотвратяване получаването на права въз основа на 

неистински документи. Предизвикателство за чуждите граждани се оказват също 

формулярите на утвърдените от Правилника за прилагане на Закона за 

чужденците в Р България заявления, различни за всяко от четирите искания – 

продължаване на краткосрочното пребиваване, предоставяне право на 

продължително или на постоянно пребиваване и на статут на дългосрочно 

пребиваване или за предоставяне на статут на лице без гражданство. Съвсем 

различни са образците за регистрация на гражданите на ЕС и на членовете на 

техните семейства и тези за гражданите на Обединеното Кралство предвид 

напускането на ЕС.  

Задължителното изискване за виза вид „D” поражда негативни емоции сред 

чужденците, взели „спонтанно” решение да останат в страната, след като са 

дошли като туристи, за кратко. Особено чувствителна е темата за членовете на 

семейството на български граждани. Всички анкетирани споделят, че стресираща 

в началото на съвместния им семеен живот е била административната процедура 

по уреждане на пребиваването на половинката им гражданин на трета страна. 

Като туристически район, често сключените бракове са следствие от 

запознанство по време на ваканционно пътуване или сезонна работа в бранша. 

Бракът с български гражданин от друга страна е лесен начин за снабдяване с 

документ от държава-членка на ЕС, поради което законът предвижда щателни 

проверки при предоставяне на пребиваването на чужденеца. 

Миграционната политика е насочена към предоставяне на право за 

пребиваване на лица, доказали „стабилни, редовни, предвидими и достатъчни 

средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, 

в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата, минималната 

стипендия или минималната пенсия за страната, за срока на пребиваване на 

територията на Р България”. Най-често представяният документ е извлечение от 

сметка в българска банка, чиято наличност повечето анкетирани лица признават, 

че изтеглят след получаване на разрешението. Гаранция за стабилни и регулярни 

доходи от пенсионно осигурените е заложена в нормативното изискване да 

представят документ за сметка в България, по която да получават преводите на 

пенсията си. Най-честият отговор сред руските граждани относно източникът им 

на средства е обяснението, че отдават под наем жилището си в Русия и изтъкват 



376 

 

високите наеми в градове като Москва и Санкт Петербург, с цени от 800 лв. до 20 

000 лв. на месец. Дори и под наем, животът в България ги удовлетворява с 

ниските разходи за транспорт и услуги. Мнозинството от гражданите на ЕС в 

областта са в пенсионна възраст, със сигурни и регулярни доходи, напълно 

покриващи стандарта на живот в България. 

Липсва официална статистика по показател образование на установилите 

се в региона граждани на ЕС и на трети страни. При проведените разговори по-

малко от 10% са лицата, посочили, че нямат завършено висше образование. Със 

сигурност с придобитата квалификация са реализираните на пазара на труда 

мигранти, получили решение за упражняване на трудова заетост от Агенцията по 

заетостта като висококвалифицирани притежатели на „Синя карта” или на 

„Единно разрешение за работа и пребиваване”. Многобройните сезонни 

работници са заети основно в сферата на туризма като бармани, сервитьори, 

готвачи, камериерки, за които не е задължително специално образование. 

Увеличава се търсенето на работници в областта на земеделското стопанство и 

животновъдството. Повече от 50% от чужденците, пребиваващи като пенсионно 

осигурени лица, посочват, че са пенсионери от армията или вътрешното 

министерство. Сред възрастните руски граждани има още бивши университетски 

преподаватели, академици, общински и дори висши държавни служители. 90% 

от децата до 19 г. се обучават в училищата в областта по приетите стандарти на 

образователното министерство наред с българските ученици и не срещат 

затруднения с учебния материал. В посока развитието на успешна политика за 

интеграция посредством образование, обучението на граждани на трети страни, 

които притежават разрешение за пребиваване, е безплатно, както е за гражданите 

на ЕС и търсещите или получили международна закрила чужденци. Безплатно е 

обучението по български език при условия и по ред, определени в държавния 

образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и този за 

финансирането на институциите. В този смисъл е и заложеното в Раздел V на 

Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите 

училища на Република България, уреждащ езиковата и специализирана 

подготовка на чужденците, кандидатстващи във висшите училища в страната. 

Успешното завършване на курса е задължително условие чужденецът да бъде 

записан за студент.  

Сериозни проблеми за чужденците, продължаващи своето обучение във 

втори гимназиален етап (11-12 клас), възникват при навършване на 18-годишна 

възраст. До този момент тяхното пребиваване е основано на разпоредбата от 

Закона за чужденците в Република България като членове на семейството на 

постоянно или продължително пребиваващ чужденец. Според същия закон след 

навършването на 18 години чужденецът остава член на семейството, при 

условие, че не е сключил брак и сериозни здравословни причини налагат 

полагането на лични грижи за него или поради такива причини е обективно 

неспособен да осигурява собствената си издръжка. Във всички останали случаи 

чужденецът следва да докаже друго основание за пребиваването си или да 

напусне територията на България, като при неизпълнение на условията попада в 

категорията на незаконно пребиваващите лица, спрямо които се прилагат 
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принудителни и административно-наказателни мерки. Навършилият пълнолетие 

чужденец се оказва в ситуация от една страна да не отговаря на легалната 

дефиниция за член на семейство и от друга – да завършва образованието си, 

разчитайки на издръжка и подкрепа от своите родители. Право на пребиваване 

във връзка с обучение, имат чужденците, приети за редовно обучение във висше 

училище и ученици в средна степен на образование, но само в рамките на 

програма за обмен или като стажанти без възнаграждение.  

Прегледът на националното законодателство, уреждащ правото на достъп 

до образование, показва, че и чужденците със статут на дългосрочно пребиваване 

са изправени пред неочаквани предизвикателства. Директива 2003/109/ЕО на 

Съвета относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни 

постановява, че дългосрочно пребиваващият се ползва от равноправно третиране 

с гражданите на държавата-членка по отношение на образованието и 

професионалната квалификация, включително осигуровки, стипендии за 

обучение съгласно националното законодателство [10]. С цел да се създаде 

истински интеграционен инструмент в обществото, в което дългосрочно 

пребиваващият се е установил, последният следва да се ползва от 

равнопоставеност с гражданите на държавата-членка по отношение на широк 

диапазон от икономически и социални области. Съгласно Наредбата за 

държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища на 

Република България[11] обаче, чужденците могат да кандидатстват за обучение 

при условията и по реда за приемане на българските граждани, ако имат статут 

само на постоянно пребиваващи на територията на Република България, статут 

на бежанци или са от българска народност, удостоверена по реда на 

Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на 

образователна дейност сред българите в чужбина. Подобни са и разпоредбите на 

Постановление № 90 от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на 

стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши 

училища и научни организации[12], според което стипендии се отпускат на 

учащите се в редовна форма на обучение, ако са чужденци, които постоянно 

пребивават в Република България, приети за обучение във висши училища и 

научни организации у нас по реда за българските граждани. Посочените 

законодателни ограничения са добре известни на гражданите на трети страни и 

са определящи за избора им на вида пребиваване – постоянно или дългосрочно. 

Анкетираните лица споделят, че понякога се оказват пред правна дилема – ако 

желаят да учат в български ВУЗ по-благоприятно от финансова гледна точка е да 

бъдат с постоянно пребиваване. При условие, че желаят да продължат 

образованието си в държава-членка на ЕС е препоръчително да притежават 

статут на дългосрочно пребиваване по Директива 2003/109/ЕО. 

Проблем за повече от 70% от интервюираните лица е достъпът до здравни 

услуги. Законът за здравето[13] определя право на медицинска помощ наравно с 

българските граждани за чужденците с разрешено постоянно и дългосрочно 

пребиваване, студентите от български произход, приети по реда на ПМС № 103 и 

ПМС № 228, гражданите на ЕС и членовете на техните семейства и чужденците, 

търсещи и получили международна закрила. Постоянно и дългосрочно 
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пребиваващите граждани на трети страни са задължително осигурени по Закона 

за здравното осигуряване[14]. Всички останали чужденци, преминаващи 

транзитно и пребиваващи в страната краткосрочно (до 90 дни) или 

продължително (до 1 година), заплащат стойността на оказаната медицинска 

помощ и са длъжни да имат сключена здравна осигуровка или застраховка. 

Минималният размер на застрахователното покритие е 30 000 евро. Чужденците 

заявяват, че при нужда от лечение дължимите такси са големи, а застраховките 

не покриват всички направени разходи. Особено засегнати са хората над 70 

години, за които застрахователните вноски са пропорционално високи спрямо 

навършената възраст, както и членовете на семейството на български граждани, 

особено в случаите на бременност и раждане. 

Отчетеното увеличение в броя на чуждите граждани в напреднала възраст, 

избрали да се установят в България, поражда необходимост от предприемане на 

редица мерки, свързани със съпровождащите ги специфични нужди. При 

проведените разговори със служители, осъществяващи административното 

обслужване на чужденци, общото впечатление е, че хората в напреднала възраст 

са най-трудната категория лица. Работещите на гише споделят за проблеми в 

резултат на недобро разбиране на поднесеното обяснение, недочуване, забравяне, 

задаване на едни и същи въпроси по няколко пъти, загуба на документи и др. 

30% от проучените лица заявяват, че са продали недвижимото си имущество в 

страната на произход и са дошли завинаги в България, а по-възрастните 

поясняват, че са избрали страната да изживеят спокойно оставащото им време 

живот. Веднъж установили се, много малко са чужденците, които мигрират в 

други региони на страната, най-често преместването е в столицата поради 

обучение или работа. Наблюдава се по-често обратният процес – пребиваващи в 

по-малки населени места да се стремят към Бургас и региона, примамени от по-

добрите възможности. 

Макар и с много бавни темпове, в последните години България започва да 

привлича мигранти. За да се превърне в желана цел за миграция обаче, са 

необходими политики, насочени към адаптация и интеграция на гражданите на 

трети страни, водени от разбирането, че те могат да допринесат с труда и 

дейността си за просперитета на страната в икономически, културен и социален 

аспект. Основен проблем при проведеното изследване се оказа липсата на единен 

механизъм за събиране на статистическите данни. Информацията се предоставя 

от различните държавни институции в сферата на тяхната компетентност. 

Наличието на единна информационна база би способствало изграждането на 

програма за прогнозиране на миграционните потоци (по пол, възраст, религия, 

образование, етническа принадлежност, народност и др. показатели) и 

подпомогнало технологията на социалната работа с мигрантите, планирането на 

публичните разходи за интеграция в краткосрочна и дългосрочна перспектива.  

Проведеното емпирично проучване сред чужди граждани, заявили адрес на 

територията на област Бургас, предлага опит за представяне на обобщена 

картина на настоящия миграционен процес. Проследяването на причините, 

довели мигрантите в областта, техният пол, възраст, семейно положение, 

финансово състояние, намерение за уседналост, степен на интеграция, могат да 
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бъдат основа за развитие на политиката в областта. Предложеният анализ може 

да бъде основа за изследване в национален мащаб, което да предложи нови 

концепции при решаване на миграционните въпроси и използването им за 

преодоляване на вътрешните проблеми. Едно от най-сериозните 

предизвикателства пред управлението на страната ни е демографското развитие с 

пряко отражение върху икономическия просперитет. България претърпява по-

неблагоприятни демографски промени на депопулация и стареене на 

населението в сравнение с останалите страни от ЕС, изразяващи се във висока 

скорост на застаряване, значителен ръст на емиграция на хората в активна 

възраст и минимален брой влизащи мигранти. Все по-остра е нуждата от работна 

ръка, от надежден човешки капитал, чието формиране, както е известно, е бавен 

и труден процес. Познаването на нормативната рамка, детайлното изследване на 

вида имигранти и техния профил, познаването на очакванията им и 

препятствията, които срещат, могат да бъдат основа за изготвянето на качествена 

стратегия за привличане на квалифицирани мигранти, чуждестранни 

инвеститори и предприемачи и използването на техния потенциал за развитието 

и подобряването на отделните региони и страната като цяло.  
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Abstract: Modern and innovative management in education requires full 

commitment to work, responsibility and efficiency in performing tasks that ultimately 

leads to the success or failure of the manager. When the managerial function is 

performed in the educational process, in scientific research or in the educational 

activity, then success is related to a number of other factors that produce the character 

of the institution, such as the specifics of their business, the wider the importance of 

these institutions for development. general country, qualification structure, etc. 

Referring to these segments of the characteristics of a successful principal 

manager in the school and starting from the fact that the managerial skills of a 

principal in the education system is evaluated in managing the innovations or changes 

that occur in the school and knowing the fact that these changes show resistance 

tendencies from both teachers and other school staff, the technical, administrative and 

pedagogical, this theoretical-empirical work includes a concise analysis of a 

resistance of teachers that was presented within several years of education (2013-

2019) to the use of the Whiteboard in the teaching process in high school. It is worth 

mentioning that with the increase of the number of Electronic Boards in the school, as 

an innovation, the number of processors that show resistance to their use also 

increased and in the last two years it is worth mentioning that with the measures and 

mechanisms undertaken by the principal (organizing trainings in the school for the use 

of Electronic Boards and rewards for teachers who achieve concrete success with the 

use of Electronic Boards) so, in the last two years this resistance is exhausted and 

decreases. 

Keywords: Management; Change management in education; Educational 

methods; ICT in education; Smart electronic tables 

 

 

Introduction 
Every organization wants to attract, motivate and retain qualified employees and 

link them to jobs for which they are well trained. Human resource managers meet this 

objective by directing the administrative functions of human resource departments. 

Specifically, their job is to oversee employee relations in order to ensure regulatory 
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compliance. And also to manage employee-related services, such as payroll, training 

and benefits. 

Human resource managers plan, direct, and coordinate the administrative 

functions of an organization. They also oversee the recruitment, interviews, and 

recruitment of new employees as well as the evaluation of their actual performance; 

consult with senior management on strategic planning. As well as serve as a link 

between the management of an organization and its employees. Furthermore, the 

employment rate, human resource managers are responsible for overseeing all human 

resource departments, including the administration of a human resources team. 

Successful manager in general, even in education, means diverse, a determined 

person capable of planning, coordinating, controlling, motivating, building good 

interpersonal relationships, a person with a special, responsibility for work, competent, 

tolerant, etc. Successful manager means, above all, the possession of innate talent, 

stability, perseverance, skill, ambition, independence, ability to decide quickly, 

intellectual effectiveness, wealth of ideas, courage in research and objectivity in 

evaluation. 

In addition to these qualities it is necessary to have professional knowledge and 

experience. Professional knowledge of new directors means that in order to work in 

new conditions, knowledge and knowledge must be gained in higher education 

institutions in the country, both from economic structures and from other structures 

that are necessary for the profiling of this staff . Normally, following the example of 

those developed countries that pay close attention to this staff profile. 

 

1. The concept of Management with changes, innovations and innovations 

in education 

The last period, with reforms in all spheres of education, is filled with a series of 

events that will give them a long time a distinctive sign of economic and social 

relations in our country. This transition necessarily requires the modernization of 

educational technology, modernization and equipping of education, scientific and 

research according to international standards, standards and accepted rules for the 

verification of knowledge. Competition in the labor market will inevitably strengthen 

the competition between institutions in this area, which will inevitably lead to 

increasing the quality and modernity of the educational offer. From this depends on the 

evaluation and material position of education and research science. The competition 

will throw out those institutions that do not adapt to the new requirements and the new 

times. Therefore, the new market behavior environment requires changes in all areas of 

operation of these institutions, such as [1]: 

 Changes in the position of educational institutions and scientific and research 

activities in the country; 

 Changes in material position; 

 Changes in technical and technological equipment; 

 Staff changes; 

 Changes in planning; 

 Changes in the organization; 

 Changes in governance; 



383 

 

 Changes in coordination; 

 Changes in control, etc. 

In a word, adapting to the conditions of the operating market, does this, among 

other things, require the introduction of quality management condition for the 

successful realization of the goals set with these institutions. 

The basic question that is asked before the management in education with the 

changes is: how can these changes be implemented? Essentially, change management 

in the field of education is a feature of two basic element factors: readiness - to accept 

change and ability - to implement them. Innovative and successful change management 

requires an answer to the questions [2]: 

• Why do we need to change? 

• Why exactly are these changes needed? 

• Is the institution able to implement them? the changes in question? 

• What will the institution, its governing structures do to help the individual go 

through the process of these changes? 

Managing change in education is not just a skill, it is a science. This is a process 

that is constantly changing and there is no single recipe for moving an educational 

institution from one level to another. Management in view of changes in education 

should be [3]: 

 Analyze the institution he manages, as well as what he needs to change; 

 Create a common goal and vision in which everyone will participate; 

 Create a sense of need for change; 

 Work on her leadership skills, which will gain the trust of other collaborators; 

 Drafting a plan for the implementation of the change, as well as a report on the 

achievement at all stages of implementation; 

 To strive for education, training and continuous improvement of all contributors, 

putting themselves in the first place, as an example the rest; 

 Exercise positive communication, initiate conflict constructiveness, involve 

other employees and respect them; 

 Control, improvement and institutionalization of change. 

Managers who initiate and manage the change process know that the legitimacy 

of their activities is not guaranteed just by introducing the current change, as a 

complete action, recognition for them is the creation of an institution that will continue 

to transform. Their task is to develop the ability to learn based on their experiences 

from previous changes in their associates, which in them will increase the level of 

readiness and the ability to wait for the future change. All requests for change must be 

in line with the vision, mission and goals of the institution. Effective management in 

education will only create a favorable psychological climate for change in the current 

educational institution [4]. 

 

3. Empirical presentation of the problem of resistance to Electronic Boards 

(Technical High School - Gostivar) 

After collecting data from the annual analysis of the pedagogical service of the 

school and recording them in a numerical table system, we find that the technical high 

school in Gostivar during the last years 2014-2020 has been equipped with a total of 16 
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smart electronic boards from the MES , from the various donations and projects that 

have been developed in this period as well as with the school's own finances, all this as 

a modernization of the teaching process within the framework of the use of ICT in 

education. 

Table 1. Number of smart boards in school and age and number of professors 

resisting them 

 Number of smart 

boards 

Number of 

professors who 

resists 

Average age of 

resisting 

professors 

     year 

Educational 

2013/14 1 12 48 

2014/15 2 13 48 

2015/16 3 12 49 

2016/17 6 25 46 

2017/18 9 27 47 

2018/19 12 8 50 

2019/20 16 3 55 

On the other hand, in Table 1 above, according to the evidences of the 

pedagogical service, they result that in this innovation there is resistance from the 

professors and also from the table in question we can say that with the increase of the 

number of smart tables the number of professors has increased. resist their use in the 

educational process, but it is worth noting that the age of resistant professors ranges 

from 46 to 55, ie an average of 49 years, reflected below in Table 2, ie a more 

experienced population from which we can say that the use of smart board poses 

problem for older school teachers. 

Table 2. Descriptive statistics of the age of resistors to use the smart table 

Mean 49.00 

Std. Deviation 2.944 

Minimum 46 

Maximum 55 

Graph 1 below shows two curves or time movements (2013-2019) of the number 

of smart boards in the school and the number of professors who resisted their use 

during the teaching process in the technical high school of Gostivar: 
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From Graph 1 above we can conclude that during these years with the increase 

of the number of smart boards has increased the number of professors resistant to their 

use in the educational process but with special emphasis on 2017/18 (this is expected 

two straight lines) also happens change or root of resistance to smart boards as a result 

of mechanisms and measures undertaken by the director himself as manager of change 

and innovation or mechanism against the resistance in question. Now let us look at 

these measures and mechanisms according to numerical frequencies and their 

qualitative analysis. 

The first measure taken by the principal to avoid this resistance of professors to 

the use of smart boards in the teaching process is the organization of professional and 

effective training for the use of smart boards. It is worth mentioning here an additional 

resistance that is presented to the professors, especially those of older age, who are not 

willing to attend seminars outside the school and are not interested in training by the 

internal staff of the school itself. Therefore, at the beginning of 2016, the principal 

organizes training for school tables and computer science and since that year there is 

no decrease in resistance, the principal during the following years organizes trainings 

with external experts and with the help of MES appoints and organizes official 

trainings where their follow-up is at the level and the effect of training diminishes the 

resistance especially during the last two years (Graph 2). 
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To have a clearer picture of this situation, the data on the number of professors 

who resist during the years 2014-2020 are presented on the y axis and the types of 

training during the years in question are presented on the x axis of graph 3 below: 

 
So, Graph 3 above clearly shows the decline in the number of professors who 

resisted over the years with their participation in training, especially organized by 

external experts and much more effective organized by the MES. 
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As an additional measure to avoid resistance to the use of smart boards in the 

educational process in the technical school of Gostivar, the principal also uses the 

provision of material rewards previously determined by the regulation for rewards in 

school, rewards for professors who achieve concrete success in teaching ( with special 

protocols for evaluation provided for the quality of teaching by the pedagogical 

service). 

So, the graph above clearly shows and we can say that with the increase in the 

frequency of use of material rewards for professors who achieve concrete success with 

the use of smart chart in the teaching process results in a decrease in the number of 

resilient professors during the last two years in school . 

So, with the two measures taken by the director as a manager with changes and 

innovations and especially with the resistance that these show, that is, with the 

organization of trainings for the use of smart tables and with the use of material 

rewards for achieving concrete success with the use of smart boards in the teaching 

process, we find that the school principal managed to avoid and reduce the resistance 

of teachers to technology in fact to smart boards in the teaching process in the technical 

high school in Gostivar. 

4. Conclusion 

Now, if we refer to the main purpose of the research in question on how to 

manage change and innovation by the school principal with the context of what 

problem and resistance result these changes and innovation, based on the analysis and 

results of the high school case in Gostivar, where with the measures and mechanisms 

undertaken by the director to face the resistance shown by the innovation of the 

refinement of smart electronic boards in school by professors during the years 2013-

2019, we can generally say that the purpose of theoretical-empirical work reached 

these conclusions from descriptive and conclusive statistical analyzes, ie with the two 

measures taken by the director as a manager with changes and innovations and 

especially with the resistance shown by these, ie with the organization of trainings for 

the use of smart tables and the use of material rewards for achieving concrete success 
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with the use of smart boards in the learning process, I find that the school principal 

managed to avoid and reduce the resistance of professors to technology in fact to smart 

boards in the teaching process in the medical high school in Gostivar. 

And now, if the basic concept or innovative profile of the principal focuses 

mainly on the relationship, motivation, collaboration and sound structure of the 

teacher-teachers then it is recommended that principals should communicate and 

collaborate with their teachers regularly. This should be a constant exchange between 

principals and their teachers in order to strengthen the school. Directors should 

communicate via e-mail, written newsletters, meetings presentations, one-on-one 

meetings or small group meetings. This will keep teachers informed and help to 

improve their relationship. The principal should establish collaborative relationships 

with teachers, more than just an exchange of information; this occurs when two or 

more people engage in the practice of joint decision-making. The principal should give 

teachers a voice in decision-making on issues that affect them. This is important for 

building a good relationship, sense of competence and belonging to the teacher. 

Fostering these feelings is very important for the teacher, to create a positive 

atmosphere and a positive attitude towards work. 

Based on the results it is recommended that the principal should support teachers 

using a collaborative style, where teachers share concepts and ideas for the benefit of 

students. The support and attitudes of the leader are an important factor in creating a 

climate of trust and a positive atmosphere. Teachers feel good when they become part 

of school problem solving. This increases their responsibility and creates a positive 

work climate. Teacher professional development, as an important process that directly 

affects the increase of teaching quality, is recommended to be organized and stimulated 

by the leader, because part of the success of any teacher depends on his knowledge and 

skills, on his training. 

Sustainability and continuity of professional development of teachers is the 

responsibility of each school, its leader. The principal should take care of the teachers 

by providing the teaching support and resources needed to do their job effectively. The 

learning approach is a guiding feature that influences student achievement and the 

creation of a positive climate. Principals need to learn to motivate their teachers. 

Principals should use strategies to motivate their teachers through: various notes, 

specific praises, formal and informal evaluation, recognition of success, celebration of 

success. Everyone likes to feel valued and valued. Motivation instills in teachers the 

feeling of being valued. 
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Abstract: Preschool education developed and changed according to our time and the 

development of public life. The aim of the publication is to present the education of preschool 

children in an innovative kindergarten. A modern educational environment for the realization 

of effective preschool education and training is presented. 

Keywords: preschool education, pedagogical  activities in the kindergarten, innovative 

kindergarten 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Увод. Предучилищното образование се развива и променя съобразно 

нашето съвремие и динамиката на обществения живот. Някои от основните цели 

на предучилищното образование са свързани с цялостното развитие и подкрепа 

на всяко дете, с придобиване на компетентности (знания, умения и отношения) за 

успешното му преминаване към училищно образование, с ранно откриване на 

заложбите и способностите на всяко дете, с насърчаване на развитието и 

реализацията. В тази връзка от голямо значение е осъществяването на качествен 

възпитателно-образователен процес при децата от предучилищна възраст и 

ефективна приемственост при прехода от детската градина към първи клас в 

училище. В този контекст „актуален, значим и поставящ много въпроси е 

проблемът за реализирането на компетентностно ориентиран обучителен процес 

още през периода на предучилищно образование чрез ефективно осъществявана 

приемственост при прехода подготвителни групи – първи училищен клас“ [2: 

203] 

„Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на 

програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, 

съответно на училището, която се приема с решение на педагогическия съвет“ 

[6]. 

В детските градини се прилагат различни програмни системи, 

включително и  иновативни, и авторски програмни системи в съответствие с 

държавния образователен стандарт за предучилищното образование [5] . 

Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогическите 

ситуации се придобиват и допълнителни компетентности и извън 

образователните направления посочени в Наредба №5 от 2016г.  
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Изложение: През последните години направленията на иновационната 

дейност осъществявана в предучилищните възпитателни заведения, са следните: 

„създаване на алтернативни организационни форми на предучилищното 

образование; усъвършенстване на неговото съдържание и управление; 

внедряване в практиката на нетрадиционни педагогически технологии и др. [1: 

46]. 

Предучилищното образование осигурява не само отглеждане и възпитание 

на детето, но и социализиране и обучение. „Обучението в предучилищна възраст 

е насочено едновременно към получаване на знания, формиране на умения и 

изграждане на нагласи и в същото време поставяне на децата в ситуации, в които 

могат да взаимодействат. Образователната среда провокира пълноценно тяхното 

развитие, първите им междуличностни и общочовешки ценности, които 

съдействат за изграждането на първия образ за света“ [3]. 

В тази връзка се представя и анализира бъдещото обучение на 3 – 7-

годишните деца в иновативна детска градина „Братя Грим“ в град Шумен. 

Целта на настоящата статия е да представи обучението на децата от 

предучилищна възраст в иновативна детска градина. 

Задачи за осъществяване на целта: 

1. Проучване на литература относно иновативните детски градини и 

програмни системи.  

2. Представяне и анализ на обучението в иновативна детска градина. 

Развитието и прилагането на авторски и иновативни програмни системи 

дават възможност за надграждане на предвидените очаквани резултати заложени 

в държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Те 

допринасят и за осъществяването на дейности, които са планирани и оценени 

като ефективни от детските учители. За ефективното обучение на децата от 

предучилищна възраст от съществено значение е средата, в която то се 

осъществява. Затова е необходимо децата да учат в среда, „която разчита на 

тяхното активно участие  и на интереса им към учене“ [8]. 

През учебната 2020/2021 година се дава възможност за работа на децата с 

помощта и подкрепата на техните родители от разстояние в електронна среда. За 

осъществяване на педагогическото взаимодействие детските учители използват  

игровата дейност, която трудно може да се проведе пълноценно от разстояние. В 

тази връзка се определя и общата цел на програмата: „Осигуряване на цялостно 

развитие на детската личност, прилагане на иновативни и авторски програмни 

системи и споделяне на опит в рамките на детската градина, в т.ч. и със 

семейната общност, както и с други институции“. Една от конкретните цели на 

програмата е  „Споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с 

децата и семействата в и извън детската градина/училището и за насърчаване на 

двигателната активност на децата“ [8]. 

Две детски градини от град Шумен са класирани по проекта „Иновативна 

детска градина“ съобразно протокола за извършено класиране от РУО по 

Национална програма „Успяваме заедно“, Модул 2 „Иновативна детска градина“ 

– ДГ „Братя Грим“ и ДГ „Щурче“ [9]. 
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В статията се представя работата по проект „Иновативна детска градина“  

на детска градина „Братя Грим“ в град Шумен, по Национална програма на 

Министерството на образованието и науката „Успяваме заедно“ [8]. 

В Модул 2: „Иновативна детска градина” дейността е описана по следния 

начин: „Дейностите по модула са насочени към подкрепа на прилагането и 

популяризирането на добри практики при работата по иновативни проекти, с 

които се цели повишаване качеството на предучилищното образование. По 

модула е допустимо изпълнението и финансирането на следните дейности:  

 1. Създаване на условия и изграждане на среда за реализиране на 

иновативни проекти, както и за прилагане на иновативни и авторски програмни 

системи, в т.ч. наемане на други педагогически специалисти за провеждане на 

дейности, които са извън професионалните компетентности на учителите в 

детската градина.  

2. Споделяне иновативни практики между институциите в рамките на 

детската градина, в т.ч. и със семейната общност. В проектните предложения 

дейностите може да бъдат допълвани с дейности, инициирани от детската 

градина в съответствие с конкретните потребности, за които не се изисква 

допълнително финансиране, като това следва да е описано в проекта“ [8] 

Детска градина „Братя Грим“ работи по иновативна програмна система, 

която не е обвързана пряко с другите програмни системи, а е съобразена с тях. 

Работата с познавателните книжки и избора на програмни системи е по избор на 

детските учители. През учебната 2020/2021 година в детската градина педагозите 

работят по: програмна система „Златното ключе“, Издателство „Бит и техника“ 

ООД, програмна система „Аз съм в детската градина“ и „Аз ще бъда ученик“, 

издателство „Изкуства“ ЕООД, програмна система „Моята приказна пътечка“, 

Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД. 

В иновативната програмна система на детска градина "Братя Грим" се 

гарантира свободата в процеса на обучение и възпитание, като водеща е играта. 

Програмната система е изградена на основата на програмата "Стъпка по стъпка", 

по която се работи, вече повече от 20 години. Същността на програмата е учене 

чрез опит. Акцентите са - индивидуален подход, работа със семейството и право 

на избор. Опитът на детските педагози в проектната дейност дава възможност да 

се експериментира в областта на проекто-базираното обучение, да се организира 

работата в малки групи, обърнатата класна стая и други модерни практики. 

Педагозите проявяват интерес към теорията на Валдорф - любов към ученето 

през целия живот. В ежедневната си работа с децата, детските учители прилагат 

част методите на Монтесори. Това е подход, който изследва и поддържа 

естетическото развитие на децата и те развиват креативност, умения за 

разрешаване на различни проблеми и критическо мислене. Основният принцип 

на системата Монтесори е свободата и личния избор на детето  [7]. 

Методологията на програмната система на детска градина „Братя Грим“ е 

следната: 

- Утринна среща, в основата на която лежи емоционалната нагласа, 

мотивацията и споделянето на децата и е с продължителност от 5 до 20 минути. 

В зависимост от учебното съдържание за деня утринната среща може да е за 

http://bratyagrim.simplesite.com/
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нови знания. В нея са включени разнообразни и съвременни методи като мозъчна 

атака, беседа, решаване на кръстословица, учене чрез правене и др. 

- В иновативната програмна система, съобразена с образователната ни 

система за по-целенасочена работа и синтезиране на учебното съдържание всеки 

учител акцентира на работата по центрове. Детските педагози планират две или 

три дейности на децата според темата и образователното направление. Избира се 

центъра съобразно образователното съдържание. Децата имат право на избор. 

Акцентира се върху един от центровете, който става основен за деня. След него 

се отварят още. 

Например: тема „Пътя на хляба“ – Децата работят по групи в център 

„Наука“ включващ следните дейности:  

- житени зрънца посадени преди месец, преди седмица и сега; 

експеримент в суха и мокра почва; 

- сравняват големината според развитието на растението, наблюдават 

развитието на растенията (току що засадените и тези отпреди месец, седмица); 

- наблюдават с микроскоп (на компютър) – изследват семенцето; 

Учителят е планирал още три центъра, като децата сами решават дали да 

останат същите или да се прехвърлят в друг център (например в център 

„Готварство“ – месят хляба, готовите продукти се  пекат в кухнята и т.н.) 

В друг център наблюдават с лупа филийки от хляба, трохи и т.н. 

В център „Ограмотяване“ на децата се представя  чрез презентация или 

наблюдение на илюстрации приказка за хляба. Като задачата на децата е да 

подредят в правилен ред моментите от приказката. Тук децата осъществяват 

проектна дейност като заедно подреждат епизодите от приказката (илюстрациите 

и използват словото, т.е. описват епизода който следва). 

Центровете, по които работят децата в детска градина „Братя Грим“ са: 

Център „Ограмотяване“, математика (математиката е в манипулативни игри до 

второто полугодие на втора възрастова група); игри със строителни блокчета; 

игри с конструкторите на земята; център „Семейство“, в което децата играят най-

често на сюжетно-ролеви игри; център „Готварство“, център „Наука“, център 

„Пясък и вода“ (във всяка група има вана). 

При дейностите на открито се включват всички центрове като поне един 

път в седмицата децата се обучават играейки във всеки от посочените центрове. 

Във всеки център се осъществява различни междупредметни връзки. 
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Голяма част от времето децата прекарват сред природата, поради 

пандемията обучението и възпитанието на децата от детска градина „Братя 

Грим“  се осъществява в нови класни стаи, които са в унисон с програмната 

система на детското заведение. В тях се търси баланс между използването на 

технологиите и ученето на открито. Екипът от педагози е разработил идеята в 

продължение на 5 години. През това време са обособени три пространства за 

занимания на открито и екокът с пътека и препятствия. Новата класна стая ще се 

прилага и по проекта „Иновативна детска градина“ по Национална програма 

„Успяваме заедно“ на Министерството на образованието и науката. 

В стратегията на детска градина „Братя Грим“ стои баланса между 

иновациите, ИКТ и здравословния начин на живот. Основна задача на ДГ "Братя 

Грим" е да развива интереса към изкуствата и чуждите езици у деца от ранна 

възраст, както и да открива таланта на всяко дете. Детската градина предлага 

безплатно езиково обучение по чужди езици: аглийски език, руски език, 

италиански език и испански език. Провеждат се различни школи по: народни 

танци, спортни танци, бойни изкуства и футбол. 

Съществен принос за развитието на предучилищното образование имат 

„въвеждането и реализирането на иновативните практики и идеи в детските 

градини“ [Стоянова 2020: 28]. 

В тази връзка повече от десет години екипа на детската градина има опит в 

Европейските проекти, като са реализирали повече от 50 проекта в платформата 

eTwinning и програми "УЦЖ" и "Еразъм +" на ЕК [7]. 

  

Заключение: Анализът показва един по-различен и интересен начин на 

обучение на децата в детската градина. Представеното съвременно обучение на 

децата от предучилищна възраст допринася за реализирането на ефективен 

възпитателно-образователен процес. Показан е един нов начин на работа на 

педагози в детските градини по проект „Иновативна детска градина“.  

Това бележи един нов етап от  развитието на предучилищното 

образование, чрез въвеждането на иновативните практики, идеи и проекти, по 

които работят  част от детските градини в България.  
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СЪДЪРЖАТЕЛНИ И МЕТОДИЧЕСКИ АСПЕКТИ В 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА КЛЮЧОВАТА КОМПЕТЕНТНОСТ „УМЕНИЯ ЗА 

УЧЕНЕ” В ПРОЦЕСА НА  ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБУЧЕНИЕ В 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

Йорданка С. Пейчева 

 

 

CONTRNT AND METHODOLOGICAL ASPECTS IN THE 

IMPLEMENTATION OF THE KEY COMPETENCE   competence 

“LEARNING SKILLS” IN THE PROCESS OF TECHNOLOGICAL 

TRAINING AT THE INITIAL STAGE  

 

Yordanka S. Peycheva 

 
 

Abstract: The article discusses the main parameters for applying the competency-based 

approach in the implementation of the key competence “learning skills” in the training of 

technology and entrepreneurship at the initial stage in accordance with the theory of 

constructivism. The active learning issue is interpreted in relation to the derivation of specific 

intellectual activities of a teacher and students in the acquisition of knowledge, skills and 

creating attitudes for lifelong learning. 

Emphasis is placed on the need of contribution of each school subject to building a new 

culture of learning, based on activity, ability for team interaction and creativity on the part of 

students. 

Keywords: Technological training, initial stage of the basic educational degree, key 

competence “learning skills”, activity. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

 

Според Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот 

компетентността се интерпретира като доказана способност за използване на 

знания, умения и личностни, социални и/или методологични дадености в 

работни или учебни ситуации и в професионално, и в личностно развитие. В 

контекста на Европейската квалификационна рамка способностите се описват с 

оглед степента на поемане на отговорност и самостоятелност, затова 

компетентността се определя като съвкупна интегрална личностна 

характеристика, която е своеобразна степен на постижения на индивида в 

областта на определени компетенции. Тя се формира на базата на когнитивни 

свойства и на ценен практически опит на личността, позволяващи ефективно да 

се решават проблемите и характеризират човека като компетентен в определена 

степен [1]. В същия документ компетенциите в областта на дадена дейност се 

разглеждат като комплексно владеене на специфични знания, умения и 

поведенчески модели в гъвкав план. Компетенцията е готовност на индивида 
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ефективно да организира вътрешни и външни ресурси за постигане на целите и 

способността му да решава определен клас професионални задачи. В тази връзка 

компетентността в дадена област се разглежда като съвкупност от компетенции 

(знания, познавателни и практически умения, ценностна ориентация, отношения, 

опит), необходими за ефективна дейност. 

Усвоените компетентности следва да отразяват очакваните резултати от 

образователния процес, които учениците постигат през различните етапи на 

своето образование в училище и извън него. 

Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и 

училищното образование в страната са съвкупност от изисквания за резултатите 

от обучението по всеки общообразователен учебен предмет, определят областите 

на компетентност и реализацията им на ниво знания, умения и отношения като 

резултат от обучението по учебните предмети. 

Важен акцент в Закона за предучилищното и училищното образование е 

активността на обучаваните, заложена като приоритет, върху който се гради 

образованието. Според С. Лазарова „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” [3, с. 889]. Проблемът рефлектира както върху 

съдържателните, така и върху методическите аспекти за реализация на 

ключовите компетентности във всяка предметна област.  

Учебните програми по технологии и предприемачество описват 

съдържанието на обучението за общообразователна подготовка по 

направлението в I – ІV клас и подпомагат приоритетно постигането на ключовата 

компетентност „инициативност и предприемчивост”, но наред с това в тях 

намират реализация на предметно равнище и останалите ключови 

компетентности.   

Ученето през целия живот е условие за успешна реализация на всеки член 

на съвременното общество, което според актуалните тенденции в образованието, 

налага активно усвояване на съответни знания, умения и нагласи още в ранния 

училищен период. Това е основание за създаването на адекватна педагогическа 

стратегия за изграждане основите на ключовата компетентност „умения за 

учене”. Освен общите постановки, формулирани в Европейската 

квалификационна рамка [1], Държавните образователни стандарти [5] и учебните 

програми, съществува необходимост от по-детайлно отчитане на спецификата на 

различните предметни области, в които могат да се формират и развият тези 

изключително ценни умения.   

Технологии и предприемачество е учебен предмет, в чиито условия най-

добре се създават представи за професионалните качества на съвременната 

личност, за която са характерни предприемаческа култура и дух. За да се 

поддържа тази форма на активност, е необходимо успешно полагане на основите 

на ключовата компетентност „умения за учене”, която съпътства целия 

съзнателен живот на човека. 

 „Умението за учене” е способността да се постоянства в ученето, да се 

организира собственото учене, включително чрез ефективно управление на 
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времето и информацията както самостоятелно, така и в групи. Тази 

компетентност включва разбиране на собствените нужди в учебния процес, 

откриване на наличните възможности и способности за преодоляване на 

пречките в него. Успешното учене означава не само придобиване, обработване и 

усвояване на нови знания и умения, а и способност за търсене и използване на 

ръководства. То дава възможност на учащите да надграждат върху предишните 

си познания и житейски опит като мотивацията е от решаващо значение [2]. 

В контекста на учебното съдържание по технологии и предприемачество и 

методическата му реализация, ключовата компетентност „умения за учене” може 

да се разглежда в следните насоки: усвояване знания, усвояване на умения и 

формиране на отношения/нагласи, които много често са взаимно свързани. 

Освен краткото описание на знания, умения и отношения като очаквани 

резултати от обучението, отразени в учебните програми, у настоящите и 

бъдещите педагози възникват въпроси за оптималната степен на техния обем и  

задълбоченост.  

На ниво усвояване на знания  
За да се постигнат параметрите в съвременната стратегия за активно  

усвояване на знания, е необходимо първо да се изяснят въпросите: какво, къде и 

как да учат учениците. 

Според конструктивистката теория „учениците активно конструират 

своето собствено знание, вместо да получават наготово информация” [6, с. 22]. 

Ето защо, по отношение на ролята на педагога в  учебния процес, не трябва да се 

счита, че той трябва за бъде основен източник на новото знание и да го представя 

в готов вид пред класа. По-скоро е необходимо да подбере  такива дидактически 

средства и форми, чрез които да представи късчетата от пъзела, съдържащи 

информация, така, че учениците да ги подредят и така да достигнат до общата 

идея на съдържанието. Тоест, целта на подготвените материали е да се провокира 

мисловната дейност на учениците: да сравняват, анализират, класифицират, да 

установяват закономерности, за да бъдат активни участници в извеждане на 

новото знание. 

В случая е изключително важна компетентността на учителя, който трябва 

да подбере основните факти в логическа връзка, за да е възможно отключването 

на мисловната дейност у учениците да се осъществи в правилната посока.  За 

това до голяма степен допринася визуализацията и конструкцията, свързана с 

нейното презентиране.  

Осигуряването на достатъчно нагледни материали за реализация на 

различни видове демонстрация.  

  Предметнообразна – включва разнообразни модели и предмети, 

натурални нагледи;  

  Условно-изобразителна – различни видове графични изображения – 

скици, технически рисунки, чертежи-разгъвки. За усвояване на „езика на 

чертежите” е особено важно учителят да осигури условия за свързване на 

графичния израз със съответното действие, което той предполага. Ето защо, в 

начален етап, за разлика от предучилищния период, е важно да се прилага 
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перспективното обяснение, съчетано с демонстрация от учителя на новата 

информация, свързана с изграждане основите на графична култура. 

  Динамично-визуална – презентации, видеоматериали. 

Много важно е при подбора на нагледни материали да се залага не толкова 

на информиращия им характер, а към ефекта на провокиране на мисловна 

дейност. Когато индивидът сам стигне до определено знание, то със сигурност се 

разбира и запомня трайно. Затова е важно ученикът да се въвлече по някакъв 

начин в процеса на усвояване на знания, тъй като това води до повишаване на 

техния интерес към процеса учене, както и следствията от това – разбиране и 

запомняне.  

В последните години в учебния процес навлиза използването на мисловни 

карти и учебният предмет Технологии и предприемачество не прави изключение. 

Не винаги обаче те се предлагат в подходящ вид и това води до усвояване на 

неправилна информация. Понякога липсва логическа връзка в представената 

информация, дължаща се на липсата на правилната й систематизиране. 

Конструирането им изисква задълбочена подготовка от страна на учителя. 

Друга, често срещана грешка по отношение на мисловните карти, е 

поставянето на задача на учениците сами да направят такива. Децата в начален 

етап не притежават необходимия опит в систематизирането на информация, 

което прави изпълнението на такива задачи неефективно и неуспехът може да 

дистанцира учениците от този вид познавателна дейност. По-скоро, учителят 

трябва да подготви конструкцията на мисловната карта, като даде някои основни 

или всички понятия, които трябва да бъдат поставени от учениците на 

съответните места. 

Съществуват различни подходи, които може да се използват за 

приобщаване на учениците в процеса на усвояване на нови знания.  

Не трябва да се смята, че само педагогът трябва да осигурява нагледните 

средства за часа по технологии и предприемачество. При изучаване на различни 

теми, свързани с техниката и технологиите, учениците могат да се поканят да 

подберат и донесат подходящи свои играчки, проекти, снимки, защо не и 

презентации по разглежданата тема. За целта е препоръчително учителят да даде 

съответни насоки за темата и да се обсъдят възможностите за включване на 

учениците. Тази съпричастност на децата към учебния процес повишава 

мотивацията им за активно участие и в други дейности.  

В условията на съвременните научни открития, бурното развитие на 

техниката и технологиите, е нормално учителите да се стремят да разширят 

кръгозора на своите възпитаници. Те са тези, които трябва да научат децата 

откъде да черпят информация по интересна за тях тема. Ето защо, е необходимо 

да се създават условия за самостоятелна работа с разнообразни източници на 

информация, както и за нейното извеждане, обобщаване и представяне. Важно е 

учениците да се научат къде и как да търсят и да намират отговори. В 

познавателния компонент на урока е желателно учениците да участват в 

представянето на нови знания, придобити от препоръчани от учителя източници, 

както на хартиен носител, така и на електронен. Изключително полезно е децата 

да се научат да използват анкетирането като начин за получаване на информация. 
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В случая обаче трябва да бъдат запознати с предварителната подготовка – 

формулиране на въпросите и начина за обобщаване на получената информация. 

Подходящи са темите, свързани с изучаването на професии, домашни любимци, 

стайни растения, здравословно хранене и други.   

Ефективното овладяване на нова информация се постига чрез нейното 

разбиране. Педагогът е този, който трябва да покаже подходящи дидактически 

инструменти и подходи на учениците, за да успеят те да отсеят най-важното, да 

установят логическата връзка между понятия, факти и събития.  

По отношение на познанията, свързани с тази ключова компетентност, е 

важно учениците да могат да изведат и представят най-важното. Тук могат да 

помогнат някои помощни материали от учителя, с чиято помощ по-лесно ще 

обобщят и систематизират информацията: схема на мисловна карта, табличка с 

графи „плюс” и „минус”, идея за лапбук (при по-голям обем) и други.  

Усвояване на умения  

Тук можем да акцентираме върху следните умения, свързани с ученето:  

  Извличане на необходимата информация и използването й в процеса на 

практическата дейност. За да се създаде правилна преценка и избор на онова, 

което може да бъде приложено в конкретна ситуация, е важно да се зададат 

параметри или да се формулират критерии, свързани с постигане на определен 

продукт с материален или идеален характер.  

По отношение на задачите с практико-приложен характер, е целесъобразно 

да се посочват източници, съдържащи информация за разнообразни материали, 

техники и технологии, за да имат учениците избор. При избора трябва да се 

съобразят с поставените изисквания и условия в задачата. 

  Разбирането и следването на инструкции при изработване на изделия 

и модели е характерен белег за нивото на технологичната култура на индивида. 

Свързано е с наличието на графични умения, които са необходимо условие за 

успешно моделиране, проектиране, преконструиране и конструиране на 

технически обекти. Изработването на всеки модел или изделие е свързано с 

разчитане на скици, технически рисунки или чертежи, което изисква познаване 

на „езика” на графичните изображения – видовете линии и свързаните с тях 

технологични операции. 

 Пл

анирането на предстоящата практическа дейност е също умение, свързано с 

разглежданата ключова компетентност. Условията за успешното му реализиране 

е познаването на основните принципи и специфичната терминология както в 

технологичното планиране, така и тези, които са свързани със самия технически 

обект, който ще се изработва. Очакван резултат в условията на технологично 

обучение е в края на четвърти клас да се формират умения за организационно и 

технологично планиране. Първият вид се свързва предимно с организация на 

работното пространство, установяване на евентуално партньорство и 

разпределение на задачите. Вторият вид се свързва с проучване и подбор на 

подходящи материали според техните свойства и приложение, тестване на 

конструкции за здравина, устойчивост и функционалност, предвиждане на 

опасности при работа с инструменти.  
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Благоприятни условия за проява на активност и самостоятелност при 

планирането предоставя работата по проект. Както при малките проекти, така и 

при проектно-базираното обучение, в което се включват повече теми от учебното 

съдържание, учениците не само съставят план за осъществяване на проекта, но в 

същото време се учат да работят в сътрудничество.  

 Работата в екип е умение, изключително важно и ценно, тъй като 

резултатите от подобна дейност съдържат по-голям потенциал по отношение на 

значимостта и качеството на крайния продукт. Наред с това, се формират редица 

качества като колективизъм, толерантност, умение да се зачита мнението на 

партньорите и други, необходими за успешна социална адаптация и реализация в 

реалния живот.  

Създаване на отношения, нагласи  
Основната нагласа, която трябва да се създаде у подрастващите в процеса 

на усвояване на ключовата компетентност „умения за учене” е, че светът е 

динамичен и непрекъснато се променя и за да бъде всеки способен не само да се 

впише, но и да просперира в него, е необходимо да не спира да учи. За да се 

възползва от привилегиите си като гражданин и от ресурсите, които предлага 

страната, в която живее и работи, във всеки един момент човек трябва да бъде в 

крак с новите технологии, комуникации, да се интересува и знае къде и как да 

намира информация, тоест, да свикне с мисълта, че ученето е предпоставка за 

успех и продължава през целия живот. 

Ето защо е изключително важен приноса на всеки учебен предмет към 

изграждане на една нова култура на учене, основана на активност, умение за 

екипно взаимодействие и проява на креативност от страна на учениците.  

В същото време, отчитайки спецификата на приложение на 

компетентностния подход във всяко учебно направление, не трябва да се забравя 

и възможността за интеграция, за да се постигнат по-трайни резултати. 

Интегрирането на знания, умения и отношения от една предметна област в 

друга е важна особеност на компетентностния подход. Интердисциплинарното 

обучение улеснява формирането на отделните ключови компетентности и в 

крайна сметка води и до интегрираното им придобиване [4, с. 2,3]. Това 

предполага задълбочено изследване на проблема първо – на предметно равнище 

и едва след това – обобщение на получените резултати. 
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Abstract: In the article we consider the concept of mathematical abilities and their 

development through solving different types of non - standard problems. Fifteen problems of the 

indefinite Diophantine equation type are presented, which can aid primary teachers in their 

work. 

Keywords: elective class, mathematical abilities, indefinite Diophantine equations 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

 

В съвременното ни технологично общество все повече нараства нуждата от 

кадри, които да са компетентни в областта на математиката и технологиите. 

Европейската референтна рамка [5] определя математиката като една от 

ключовите компетентности, която трябва да се формира и развива от най-ранна 

възраст, защото създава предпоставки за бъдеща успешна трудова реализация. В 

същото време математиката е абстрактна наука, която е трудна за овладяване и 

изисква сериозно и дългосрочно усилие и от страна на обучаемите и от страна на 

учителите, чиято мисия е да направят учебния процес динамичен, интригуващ и 

ефективен.  

Приема се, че „математическата компетентност е способността за 

развиване и прилагане на математическо мислене и поглед с цел решаване на 

различни проблеми в ситуации от ежедневието. Като се стъпва на добра 

математическа грамотност, се набляга на разсъждението и дейността, както и на 

знанията. Математическата компетентност включва в различна степен 

способността и желанието за използване на математически начини на мислене и 

представяне (формули, модели, концепции, графики и диаграми)“. Този нов 

поглед към обучението и резултатите от него налагат и използването на т.нар. 

компетентностен подход в съвременната педагогическа практика. Той е 

предпочитан, защото предоставя възможности за личностно развитие, ценностна 

ориентация и практическа реализация на обучаваните. 

Лесният и бърз достъп до информация наложиха разбирането, че 

училището не трябва да се стреми само към трупане на голям обем от 

информация у учениците, а да развива техните способности, като се отчитат 
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индивидуалните им възможности и интереси. Наред с философските схващания 

и теоретичните постановки за процесите на преподаване и учене, все повече 

нараства необходимостта от преосмисляне на нуждите на обществото и 

модернизация на съвременното училищно образование. Класическата 

образователна система в България се гради на възрастовото групиране на 

учениците в класове [2] и на класно-урочната система, която е твърде статична за 

съвременните ученици. При нея учителят има ръководна роля, а учениците са 

пасивни потребители на готово знание. Учениците, макар и на еднаква възраст са 

с различни способности, обусловени от множество фактори. Част от тях усвояват 

без затруднения учебното съдържание, докато други са в състояние да 

възприемат и осмислят преподадения материал отчасти. Споменатите 

противоречия налагат учителя освен да активизира ученическото участие, но и 

да индивидуализира и диференцира учебния процес в рамките на класно-

урочната система. В условията на настоящата нормативна уредба (заложените в 

учебните програми изисквания и организационните форми, регламентирани в 

Закона за предучилищно и училищно образование), това е възможно да се 

осъществи най-вече чрез използването на подходящи и ефективни методи на 

обучение. Индивидуализацията на обучението би следвало да засяга всички 

ученици от класа и да е насочена към активизирането им и максимално развитие 

на техните способности. Реализирането на този процес става чрез вътрешно 

диференциране, което предполага прилагане на различни форми, методи и 

учебно съдържание, съобразени с индивидуалните особености на учениците [9]. 

Пред началния учител стоят въпроси, отговорите на които са свързани с 

ранната диагностика и възможностите за развитие на математическите 

способности. Неравномерното развитие на  децата в начална училищна възраст 

налага да има специално отношение към тези ученици, които   бързо и леко се 

справят със задължителния учебен материал. 

Решенията на този проблем в световната практика са в две посоки – 

изпреварващо обучение и диференцирано обучение. Нашата учебна практика и 

образователна политика не позволяват изпреварващо обучение. Възможностите 

за развитие на математическите способности на учениците са по посока на 

диференциацията – вътрешна в рамките на паралелката и частично външна – във 

формите на избираемата подготовка (ИУЧ – избираем учебен час). 

В някои държави (САЩ, Великобритания, Германия, Франция, Израел и 

др.) процесът на диагностициране на различни способности от най-ранна детска 

възраст е въпрос на държавна политика. Създадени са структури, които 

разработват специализирани тестове и ги прилагат в масовата практика. 

Предоставят се възможности на учениците да се обучават в различни класове 

според постиженията си в различни области.  

У нас решението на тези въпроси са предоставени в ръцете на началните 

учители и на организаторите на математически състезания – единствената масова 

форма за диагностика на математически способности [4].  

Целта на настоящата статия е да се изясни същността на математическите 

способности, техните характеристики и компоненти и да се предложи идея за 

развитието им у учениците чрез решаване на различни видове задачи в часовете 
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по математика и в избираемия учебен час. 

Математическите способности са част от специалните способности и се 

разглеждат като разновидност на умствените или интелектуалните способности. 

Те се формират и развиват в  процеса на математическата дейност. 

Според В. А. Крутецки структурата на математическите способности на 

учениците се състои главно от четири етапа, а именно: 1) получаване на 

математическата информация; 2) преработка на математическата 

информация; 3) запазване на математическата информация; 4) общ 

синтетически компонент, който се изразява в математическата насоченост 

на ума. Характерът на математическото мислене се разкрива напълно, като се 

има предвид съдържанието на отделните етапи. Съдържанието на първия етап се 

състои в способността за формализовано възприемане на математическия 

материал, за схващане формалната структура на задачите. Същността на 

математическото мислене най-ярко се изразява в преработката на 

математическата информация. Има се предвид способността на логическото 

мислене в сферата на количествените и пространствените отношения; 

способността за мислене с математически символи; способност за бързо и 

широко обобщение на математическите обекти, отношения и действия, 

съкращаване  на математическите разсъждения, способност да се мисли със 

съкратени структури; гъвкавост на мисловните процеси в математическата 

дейност; стремеж към яснота, простота, икономичност и рационалност в 

решенията; способност за бързо и свободно преустройване насочеността на 

мисловния процес, превключване от прав в обратен ход на мисълта (обратимост 

на мисловния процес при математическите разсъждения). Последният етап е 

запазването, допълването на математическата информация. Тук се има предвид 

математическата обобщена памет за математическите отношения, типови 

характеристики, схеми на разсъждения и доказателства, методи за решения на 

задачи и принципите за подхождане към тях. Посочените компоненти се намират 

в единство в личността, влияят един на друг и образуват единна система – 

математическа насоченост на ума [7]. 

Относно математическите способности като особеност на умствената 

дейност, често в учебно-възпитателната практика някои страни от личността на 

ученика и качествата на мисленето се вземат като компоненти на 

математическите способности. Например бързината за устни пресмятания с по-

големи числа се взема като признак за особени математически способности.  

Според В. А. Крутецки бързината на мисловните процеси, способностите за 

пресмятане, помненето на числа, цифри, формули, добри пространствени 

представи, способността нагледно да представят абстрактни математически 

отношения и зависимости, въпреки и да са  желателни, не влизат в 

структурата на абсолютно задължителните компоненти на 

математическите способности. 

На база анализираните експериментални изследвания – предимно на чужди 

автори А. Маджаров обобщава, че у децата още от началното училище се 

проявяват някои компоненти на математическите способности – в I и II клас по-

недиференцирани, по-ясно откроени в III и IV клас. 
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В най-общи линии според А. Маджаров тези компоненти се свеждат до 

следните положения:  

 бързо ориентиране в математическите материали, бързо съотнасяне на 

новите знания към вече придобитите; бързо възприемане и разбиране 

същността на аритметичните задачи, наличие на известно съкратено 

умствено действие и обхващане на задачата отведнъж (всичко това 

осигурява бърз темп на усвояване на математическите понятия);  

 сравнително правилно и бързо извършване на обобщенията, като се 

насочват предимно към съществените признаци на математическите 

обекти;  

 извършване на бърз анализ и синтез на математическите обекти, наличие 

на известно „съкратено мислене”;  

 гъвкавост на мисленето, бързо превключване на мисълта от едно в друго,  

противоположно направление, бързо намиране и прилагане на нов начин на 

пресмятане, нов вариант на решаване на задача.  

Следователно:  

 за математическото мислене у децата от началното училище не може 

да се говори съвсем определено;  

 математическото мислене за децата е предимно индуктивно (това не 

изключва, а предполага и изисква да се развива и дедуктивното мислене); 

 математическото мислене за децата е понятийно мислене, но това не е 

мислене с точно дефинирани понятия, те нямат обем и съдържание, 

каквито имат в математическата наука; 

 за математическото мислене на децата от началното училище са 

присъщи процесите анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрахиране, 

конкретизация, т.е. тези процеси, които са присъщи въобще на 

мисленето;  

 психологическите и дидактическите закономерности, които са 

установени въобще за формирането на понятия у децата, важат и за 

изграждането на математическите понятия.  

Специфичното, особеното при формирането на математическите понятия, 

заключава А. Маджаров,  произтича от характера на предмета на учениковото 

познание при обучението по математика [8]. 

Обучението по математика чрез учебните програми за избираемия учебен 

час е ориентирано към овладяване на математически знания, умения и 

отношения, свързани със съвременните ключови компетентности на учениците. 

Чрез него се надграждат, обогатяват и усъвършенстват аритметичните и 

геометричните знания и умения, развиват се логическото мислене, 

наблюдателността и творческото въображение, умението за тълкуване и 

използване на информация, представена по различни начини, развиват се 

умението за самостоятелна работа и за работа в екип. 

Реализирането на учебната програма за ИУЧ предполага използване на 

разнообразие от методи, форми и средства на обучение. 

Всяко издателство предоставя учебно помагало към комплекта по 

математика,  предназначено за текущи упражнения в избираемите часове. 
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Учебното съдържание включва теми, които надграждат задължителния учебен 

материал и са подходящи за разширената и за допълнителната подготовка. 

Задачите в допълнителните теми по трудност и тематика са близки до даваните 

на различни математически състезания през последните години и дават 

възможност за подготовка на учениците за различни математически изяви в 

състезания, конкурси и други. Те провокират интереса на децата и съдействат за 

развиване на логиката и съобразителността им. Факт е, обаче, че техния дял е 

ограничен, предлагат се по три-четири задачи от типа нестандартни, което е 

недостатъчно поради липсата на учебно време. Задачите за допълнителна 

подготовка условно се разглеждат в отделени в теми, които включват варианти 

на: комбинаторни задачи; числови ребуси; логически задачи; задачи въз 

основата на принципа на Дирихле; на Диофантовите уравнения; задачи, които 

се решават с помощта на диаграмите на Ойлер-Вен от пресичащи се 

множества; задачи за преброители; за претегляния; за преливания; 

елементарни варианти на идеи за делимост; разнообразни геометрични задачи; 

задачи от различни математически състезания и други.  

В настоящата статия ще представим задачи от вида Диофантови 

уравнения, които присъстват тематично в сборниците и учебните помагала за 

свободно избираема подготовка през 90-те години на миналия век (1992, 1993, 

1998, 2005) и ограничено, в неявен вид в сега действащите учебни помагала и 

сборници [1, 3, 6, 10].  

Диофантовите уравнения са чисто алгебрични по своята същност. 

Премахването на буквената символика от учебните програми за началните 

класове налага да се търси аритметичен еквивалент на алгебричния метод за 

решение. Предлагаме 15 задачи, чрез решаването на които би могло да се 

съдейства за развитие на математическите способности на учениците. 

Пример 1. Няколко момичета и момчета от 4. б клас събрали общо 48 

кг хартия. Момичетата събрали по 3 кг, а момчетата – по 5 кг. Да се намери 

броят на момичетата и броят на момчетата.  
Решение: Нека означим броя на момичетата с х, а броя на момчетата с y. 

Тогава момичетата събрали общо 3.х кг хартия, а момчетата – 5.y кг хартия и 

получаваме равенството 3.x + 5.y = 48. 

Получихме равенство с две неизвестни. Такова равенство се нарича 

неопределено уравнение. 

 Намирането на цели числа (естествени числа и нулата), които 

удовлетворяват това равенство е интересна задача и е част от най-интересните 

раздели на математиката. 

По дефиниция, едно уравнение се нарича диофантово, ако се търсят само 

решения, които са цели числа. Интерес представляват уравненията, в които има 

повече от едно неизвестно. Това са така наречените  неопределени диофантови 

уравнения, които носят името на Диофант Александрийски (древногръцки 

математик, живял и работил през III- ти век). В негова чест и до днес едно 

уравнение се нарича диофантово, ако се търсят само целите му положителни 

решения. 

За решаване на такива уравнения, ще разгледаме метод, в който 
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съществено се използва делимостта, нейните свойства и очевидните свойства на 

сбора и произведението на цели числа: 1. Ако а + в = с, то а ≤ с и в ≤ с; 2. Ако а.в 

= с (с ≠ 0), то а ≤ с, като а дели с и в ≤ с, като в дели с. 

В решението на пример 1. стигнахме до диофантовото уравнение 3.x + 5.y 

= 48. 

Като вземем предвид, че 3 дели 48, получаваме че 3 дели сбора 3.x + 5.y = 

48. Но 3 дели 3.х и тогава 3 дели 5.y. Следователно 3 дели y, т.е. y = 3.z. От 

свойство 1 обаче, следва че 5.y ≤ 48, т.е. 5.3.z ≤ 48 или 5.z ≤ 16. Следователно z 

може да е равно на 1, 2 или 3. 

От уравнението 3.x + 5.y = 48, получаваме х + 5.z = 16. Ако z = 1, то х = 

11; ако z = 2, то х = 6; ако z = 3, то х = 1. Следователно момичетата и момчетата 

са били съответно: 11, 3; 6, 6; 1, 9 [3]. 

Пример 2. Да се намерят стойностите на х и y, за които е вярно 

равенството 2.х + 3.y = 18. 

Упътване: Като вземете предвид, че 3 дели х (защо?) и 2 дели y (защо?), 

то х = 3.а и y = 2.в. Следователно 6.а + 6.в = 18, т.е. 6.(а + в) = 18 или а + в = 3. 

Като вземете под внимание, че а ≤ 3, то а = 0, 1, 2, 3 и съответно в = 3, 2, 1, 0. 

Следователно търсените стойности на х и y са: 0, 6; 3, 4; 6, 2; 9, 0 [3]. 

Пример 3. Да се реши диофантовото уравнение х.y = 6. 
Решение: От свойството на произведението следва, че х ≤ 6, т.е. х = 1, 2, 

3, 6. Съответните стойности на y са 6, 3, 2, 1. Следователно търсените двойки 

числа са: 1, 6; 2, 3; 3, 2; 6, 1 [3]. 

Пример 4. На един паркинг имало велосипеди и автомобили с общо 22 

гуми. Какъв е най-големият възможен брой на превозните средства? 
Решение: Нека означим с х броя на велосипедите и с y броя на 

автомобилите. Тогава: 2.х + 4.y = 22 или х + 2.y = 11. От тук следва, че щом 

получаваме нечетно число, то за х остава да е нечетно и по-малко от 11. Нека 

допуснем, че х = 1; тогава да заместим: 1 + 2.y = 11, следователно 2.y = 10 или y 

= 5. Получихме двойката първо решение (1; 5). Нека сега х = 3, тогава за y 

получаваме 4 и второто решение е (3, 4). Нека х = 5, тогава y = 3; третото 

решение е (5, 3) Ако х = 7,  y = 2, четвъртото решение е (7, 2) и петото решение е: 

х = 9, y = 1 или (9, 1) Получихме: (1; 5); (3, 4); (7, 2); (9, 1) Въпросът в задачата е: 

какъв е най-големият възможен брой на превозните средства? Как мислите? 

Пример 5. Да се реши уравнението 2.х + 4.y = 31. 
Решение: Като вземем предвид, че 2 дели 2.х и 4.y, то 2 дели 2.х + 4.y. За 

да има уравнението решение, трябва 2 да дели и дясната страна. Но 2 не дели 31, 

което показва, че уравнението няма решение в цели числа [3]. 

Пример 6. Възможно ли е в един гараж мотоциклетите и автомобилите 

да имат общо 17 колела. Обяснете отговора си [6].  

Пример 7. Съществуват ли стойности на х и y, за които да е вярно 

равенството 4.х.y = 1998? 
Решение: Тъй като 4 дели 4.х.y, то за да е вярно равенството при някои 

естествени стойности на х и y, трябва 4 да дели 1998 (защо?). Но при деление на 4 

с 1998 дава остатък 2, което показва, че не съществуват стойности на х и y, за 

които да е вярно равенството [3]. 
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Предлагаме осем задачи от действащите сборници, учебни пособия и други 

издания,  които могат да послужат на началните учители в работата им с ученици 

с изявен интерес към математиката.  

Пример 8. В една детска градина има няколко детски велосипеда. 

Някои от тях са с 2, други – с 3 колела, а общо имат 18 колела. По колко 

велосипеда от всеки вид би могло да има в детската градина [6]?  

Пример 9. Рибари ловили на реката риба. Няколко рибари уловили по 

11 риби и няколко  - по 8 риби. Общо хванали 100 риби. Колко рибари са 

хванали 11 и колко по 8 риби [6]?  

Пример 10. В една хлебарница няколко души купили по 4 хляба, а 

няколко по 5. Хлебарят продал общо 62 хляба. Най-малко колко клиенти е 

имал хлебарят [6]?  

Пример 11. За първия учебен ден няколко деца подарили цветя на 

учителката си. Момчетата подарили букети с по 3 рози, а момичетата – с по 

5 карамфила. Учителката получила общо 23 цветя. Колко момчета и колко 

момичета са подарили цветята [6]?  

Пример 12. Колко петоъгълника и триъгълника могат да се построят с 

48 кибритени клечки, без да имат обща страна [1]? 

Пример 13. В парк играят общо 30 деца и кучета. Броят на краката на 

всички е 84. Колко са децата и колко са кучетата [6]?  

Пример 14. Една стопанка има всичко 10 крави и кози, които дават 

общо 40 л мляко на ден. Колко са кравите и колко козите, ако една коза дава 

2 л мляко дневно, а една крава – 6 пъти повече [6]?  

Пример 15. В една стая има 14 бюра. Една част от тях имат по 2 

чекмеджета, а останалите са с по 3 чекмеджета. Ако чекмеджетата на 

всички бюра са 36, колко са бюрата с две чекмеджета [4]?  

Убедени сме, че предложените задачи ще помогнат на: 

 учениците за развитие на творческите им способности; 

 учителите в подбирането и разработването на теми при работата си с 

изявени ученици по математика; 

 родителите да се ориентират в изискванията по математика на конкурси, 

олимпиади и състезания; 

 Българското училище да издирва, развива и насърчава талантите по 

математика. 

Избираемата подготовка предоставя добри възможности за развитие на 

математически способности, но често в много училища тя отсъства поради 

финансови причини или поради липсата на учител с подходяща подготовка. Това 

определя необходимостта от допълнителна  квалификация на началните учители, 

за да могат да отговорят на нуждите на успешните си ученици. Те трябва да 

усвоят методически умения за разработване на сложни, нестандартни 

математически задачи. Някои идеи в  

това отношение са представени в настоящата статия с цел да се 

подпомогне тяхната работа.  

 

Литература: 



410 

 

1. Балиганд, В., Ю. Нинова, Пособие за извънкласни форми на работа по 

математика за 4. клас на началното училище (СИП). ИФ МОДУЛ, София, 

1993, с. 118. 

2. Близнаков, Г., Училището в началото на XXI век., сп. Педагогика, бр. 

9/2002. 

3. Величков, В., Н. Райков, Магията на интелекта. Сборник за 4. клас по 

математика (СИП). София, 1998, с. 74 

4. Динева, Е., За математическите способности на учениците от началните 

класове. Изд. Калоянов, Бургас, 2016. 

5. Европейска референтна рамка, https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri = CELEX:32018H0604 (01)&from=EN 

6. Златилов, В. и кол., Математическа читанка 4. клас. Изд. Труд & 

прозорец, София, 2005 

7. Крутецкий, В. А., Психология математических способностей школьников. 

Изд. Просвещение, Москва, 1968, с. 385-386. 

8. Маджаров, А., Формиране на начални математически понятия. Изд. 

Народна просвета, София, 1971.  

9. Петров, П., Дидактика. С., Изд. Веда Словена – ЖГ, 2001.  

10.  Рангелова, П., Аз решавам задачи по математика. Учебно пособие за IV 

клас. Изд. МАКРОС 2000, Пловдив, 1992 

 

 

доц. д-р Калина Иванова Алексиева 

е-mail: k.aleksieva@shu.bg 

катедра „ТОПО и ПНУП“ 

ШУ „Епископ Константин Преславски” 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF


411 

 

ПОДХОДИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

 

Камен М. Теофилов 

 

 

APPROACHES TO PEDAGOGICAL INTERACTION IN THE 

TEACHING OF FINE ARTS  

 

Kamen M. Teofilov 

 

 
Abstract: The report considers the main approaches of pedagogical interaction in the 

teaching of fine arts: individual, differentiated, integral. Information is also given about the 

test-problem method and its connection with the development of the visual-analytical ideas of 

the students, their connection with the performance of the pictorial tasks and their 

conferencing, as an element of the permanent diagnostics of the pictorial activity of the 

students. 
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Реализацията на държавните образователни стандарти и изисквания в 

учебните програми по изобразително изкуство цели адаптирането на учебната 

дисциплина към единната система на обучение чрез изграждането на множество 

междупредметни връзки и специални компетенции. Наред с нарастващата 

необходимост от усвояване на знания в областта на дигиталните компетентности 

се набляга и на два основни типа дейност – специфична за активизиране на 

естетическите и комуникативните функции на подрастващите – естетическо 

възприемане на действителността и практически изобразителни дейности. 

Последните могат да бъдат реализирани в групови форми, като по този начин 

способстват за формирането на социални, комуникативни и лидерски умения. 

Самата система от знания, умения и отношения е ориентирана все повече към 

активното участие на учениците в процеса на усвояване на знания. В 

педагогическата практика се въвеждат все повече интерактивни форми на 

обучение, както и адаптирани варианти на авангардните изобразителни изкуства. 

Този процес търпи определена регулация и неговото практическо реализиране 

зависи до голяма степен от нивото на подготовката на специализираните 

педагози. След закриването на училищата за специализирана подготовка и 

включването на учениците със СОП в стандартните паралелки на 

преподавателите се наложи да интегрират в обучителния процес ученици с 

различни степени на възприятие. Такова амбициозно начинание е реализируемо 

чрез съвместните ангажименти на ниво учебни програми в различните учебни 
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дисциплини. Обединяването на темите от учебните програми в съответните 

обучителни степени следва логическа постъпателност чрез прилагането в 

практиката на система от разнообразни педагогически решения и подходи. 

Тяхното прилагане в обучителния процес е невъзможно без правилната преценка 

от страна на преподавателя. Той трябва добре да познава системата от 

методически форми и подходи, като на база на анализ от резултатите на 

учениците трябва да подбере и приложи в практиката най-подходящия метод, 

подход и т.н. И тъй като методите на преподаване са сравнително познати, то 

подходите на тяхното прилагане са седимент от педагогическото 

взаимодействие, на който не винаги се отделя необходимото внимание. В 

практиката се прилагат основно индивидуалният, диференцираният и 

интегралният подход, но освен тях съществуват и други методически форми за 

активизиране на творческите прояви на учениците. 

• Индивидуалният подход  в  максимална степен се опира на 

неповторимостта на личностната индивидуалност. Приложението му в 

практиката позволява по-пълно да се обхванат индивидите в групата чрез 

съобразяване с техните характерни особености, необходимости и възможности; 

• Диференцираният подход в обучението предполага по-висока 

ефективност чрез временно разделяне на класа на по-малки групи. По този начин 

се акцентира върху текущите слабости, а не толкова върху очакваните резултати. 

Това мотивира всеки от учениците да се съсредоточи върху конкретната задача, 

като същевременно прави индивидуалните необходимости по-видими и 

достъпни за учителя. Анализът на получените резултати от този процес 

позволява персонална намеса над работата на по-голям брой ученици, участващи 

в групата. При диференциация на участниците в групата съществува и опасност 

да се „задълбочи пропастта между слабите ученици и равнището на класа, както 

и стереотипното възприемане на ученика от страна на учителя“ [Иванов 2006: 

88]. 

• Съществува и форма на организиране на методическата единица на базата 

на интегралния подход. Той се основава на идеята за възприемането на света 

като цялостна система от знания, като за реализацията на тази идея в 

педагогическата практика се разчита на вътрешните връзки между близките 

учебни предмети с цел осигуряване на практика на цялостност и системност на 

знанията. Този подход се стреми да превърне знанията от чисто теоретични в 

практически. В рамките на интегралната методика се изучават не отделни теми, а 

тяхното широко проявление; намирането на  взаимовръзки между различни 

явления и обхващането на по-обширен ареал на зависимости между 

теоретичните знания и тяхното практическото приложение. 

Терминът „интеграция“ има латински произход - „integracio“, и се 

превежда като:  цялостност, неделимост, пълнота или всеобхватност. 

Прилагането на интегралния подход в системата на обучение се осъществява на 

базата на разглеждането на информацията като единна система. Чрез 

обединението на съставящите части на системата от знания се постига и т.нар. 

„интегрален ефект“. Неговите предимства се основават на органичния стремеж 

на свързването на отделните елементи на цялостния обем от информация, а не 
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толкова на нейните отделни части. Реализацията на интегралния ефект в 

образователния процес е възможна само при активното съдействие за 

овладяването му от двата елемента на педагогическата система – учители и 

ученици. 

Подобна реализация се основава на базата на т.нар. „методологически 

синтез“, чрез който се прави опит за обединяване на цялото учебно съдържание 

за съответната обучителна степен на ниво учебни програми. Чрез този подход се 

проявява и най-високата степен на интеграция, при която се наблюдава 

реализацията на интегралния подход в обединението на системността от знания и 

понятия, които да бъдат усвоени хармонично от учениците, подпомагайки 

тяхното бъдещо личностно развитие.  

Съществуват две основни направления на методологическия синтез: 

• междупредметен синтез; 

• вътрешнопредметен синтез. 

Междупредметният синтез се реализира в образователния процес в три 

основни направления:  

• чрез система от междунаучни понятия; 

• чрез междупредметни връзки;  

• чрез междупредметни учебни умения. 

За да бъде възможно реализирането на вътрешнопредметния синтез в 

рамките на стилистиката на интегралния подход, е необходимо да бъдат 

реализирани  и следните важни нормативни и педагогически проблеми:   

• да се използват активно предвидените в учебните програми възможности 

за своевременни обобщения на знанията, което да предпостави осъществяване на 

приемственост със следващите обучителни степени; 

• самият учебен предмет да бъде ориентиран като своеобразен „интегрален 

център“, в който постъпва информация от различен характер, пречупена през 

призмата на неговото естество.  

Прилагането на интегралния подход в обучението по изобразително 

изкуство на ниво учебни програми се открива в една от четирите структури на 

учебно съдържание: 

• предметна – отнасяща се към естеството на специфични изобразителни 

теми; 

• ситуационна – елемент от „изобразителните дейности в ситуации“; 

• интегрална – засягаща системата от междупредметни връзки; 

• проектна – съставна част от проективната методика; 

 

Интегрална структура на учебно съдържание в обучението по 

изобразително изкуство се открива при реализация на темите: 

• „Илюстрация“ – където на ниво междупредметни връзки се осъществява 

педагогическо взаимодействие със съдържанието на темите от учебната 

дисциплина „Български език и литература“; 

• „Пейзаж“, като в зависимост от неговия вид – природен, архитектурен и 

т.н., се осъществява междупредметна връзка с дисциплините „История“ или 

„Околен свят“; 
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• „Нефигурална композиция“ – с дисциплината „Математика“;   

• „Дигитален проект“ – с дисциплината „Информационни технологии“. 

Това са само няколко примера, които не изчерпват възможностите за 

междупредметно взаимодействие, а имат за цел само да онагледят някои от най-

характерните негови проявления. 

В съвременната методика, която все повече е интерактивно ориентирана, 

голямо място заемат и методите, които се основават на взаимодействието ученик 

– учител, ученик – ученик. Нетрадиционното ориентиране на педагогическата 

среда посредством прилагането на интерактивни методи в процеса на обучение 

по изобразително изкуство се наблюдава в прилагането на групови форми на 

работа ( които следват определена логика на формиране) и поставянето на 

ученика в ролята на активна страна в процеса на търсенето и получаването на 

знания. Дали това ще се осъществи на база на работа по проект (презентация 

относно художествено направление или др.), или чрез синтез на мнения 

(прилагане на „мозъчна атака“ / brain-storming), то неминуемо ученикът 

постепенно променя своя пасивен облик в класната стая. Разработените тестове 

за анализ на визуална информация целят разширяването на визуалните представи 

на учениците на базата на дедуктивния анализ. Доказалият се в практиката 

тестово-проблемен метод се прилага сполучливо при форми на работа от 

директно наблюдение и теми като „Натюрморт“. Важно е да се има предвид, че 

при прилагането на този метод от особено значение е познаването на съответната 

диагностична методика за анализ на резултатите от изобразителната дейност на 

учениците. Тъй като тя се базира върху определени критерии и показатели за 

количествен (изобразителна грамотност) и качествен анализ (художествена 

изразителност), то на база на провеждането на тестово-проблемния метод в 

уводната част на часа е необходимо да се организират задачите за 

изобразителните дейности на учениците от основната част на занятието. В 

неговата заключителна част – конферанса – те трябва да намерят място като 

компоненти на анализа на ученическите рисунки. За целта е нужно в 

предварителната подготовка на урока учителят да разработи дидактични табла с 

тестово-проблемно съдържание, чрез които се прави опит: „Да се научат 

учениците внимателно да наблюдават, анализират, сравняват видимите 

характеристики на натурата – поместване, конструкция, пропорции, 

пространство, перспективни изменения, материалност, детайли и др.,..“ 

[Чилингиров 2017: 19]. В тях са представени под формата на тестови рисунки с 

допуснати преднамерени пропуски в определените за анализ компоненти, от 

които само един отговаря на поставения пред учениците модел от показателите 

за постигане на сходство: 

• разположение и съотношение в пространството – елемент на линейната и 

въздушната перспектива; 

• конструктивни характеристики –  вярно и точно предадени форма, 

големина, съотношения, пропорции и др.; 

• локални цветове на моделите – цветен тон, гама, хармония, контраст, 

акцент, рефлекс и т.н.; 

• изобразяване на второстепенни детайли и др. 
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Тъй като само в едно от представените за анализ изображения има 

постигнато сходство с натурата, а в останалите са допуснати различни видове 

грешки по съответните показатели, то у учениците възниква специфична 

„проблемна ситуация“ на зрителния анализ, която може да бъде разгледана в 

нейните четири основни фази: 

• възникване на проблемната ситуация и поставяне на проблема; 

• изказване на предположения и обосноваване на хипотезата; 

• доказателство на хипотезата; 

• проверка на правилността на решението. 

На същата база трябва да бъде проведено и конферирането на резултатите 

от практическите изобразителни дейности. Конферансът е задължителен елемент 

от методическата постановка на проблематиката в обучението по изобразително 

изкуство. Проследяването на изпълнението на поставените изобразителни задачи 

от задължителен или избираем характер предпоставя развитието на специфични 

аналитични качества у учениците. Като качество на личността наблюдателността 

играе съществена роля за успешното прилагане на тестовопроблемния метод в 

часовете по изобразително изкуство. Познаването на разработената диагностична 

методика, от друга страна, оставя у учениците убеждението, че формирането на 

тяхната оценка не почива на личностни пристрастия, а в максимална степен е 

обективна и безпристрастна – функция на покритите изисквания в процеса на 

обучение. В заключение може да се направи извода, че не съществува специална 

„педагогическа панацея“. Реализацията на ДОИ може да бъде осъществена само 

чрез доброто познаване и умело прилагане на богата палитра от методи, похвати 

и подходи от страна на педагозите. „Деструктурирането“ на стандартната 

методическа среда и включването в нея на интерактивни методи, дигитални 

средства, групови форми на работа, изобразителни дейности в ситуации и т.н., са 

само елемент на интегралния подход при реализацията на учебното съдържание 

чрез изградената система от междупредметни връзки и понятия. 

Актуализирането на знанията на педагозите е необходимо да има 

интердисциплинарен характер и да отговаря на потребностите за надграждане на 

знания и умения чрез ученето през целия живот.  
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Abstract: The report examines the significance of the project for the modern 

pedagogical process. Attention is paid to the chronology of its application in kindergartens on 

the basis of European policies. Aspects that are important for child development are 

considered. There is a place for the importance of the project approach for the development of 

the institution and the achievement of its goals. 
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Общоевропейските педагогически тенденции насочват съвременния учител 

към търсене и откриване на нови професионални решения. Една от целите на 

образованието е да подготви децата за живота и бъдещата им реализация в него. 

Затова Европа отпуска много средства и влага мощна енергия за внедряване и 

иновации в учебния процес, за квалификация на учителите в образователните 

институции и на преподавалите във ВУЗ. Чрез проектите, финансирани от 

Програма „Учене през целия живот (2007 – 2013) и най вече от „Еразъм+“ (2014-

2020, 2021-2027), учителите са насърчавани да работят с децата за по-добро 

качество на образованието. Това е политика, насочена към по- голяма 

ефективност на образователния процес. С времето тези усилия дават резултат и  

методът на проектите намира място в образователния процес на много 

европейски страни и успешно се интегрира в групата на учебните методи, но с 

нов акцент – стимулиране към знания и практическото им прилагане както в 

училищна, така и в извънучилищна среда.  

Съвременният модел на проектно базирано обучение (project-based 

learning) е разработен от Института за образование в САЩ в края на 90-те години 

на ХХ век. Резултатите от учебното проектиране са реални продукти – 

интелектуални и материални, получени вследствие от самостоятелна 

познавателна дейност и насочени към развитието на младите хора [2]. Работата 

по проект в образованието се налага като необходимост при усвояване и 

осмисляне на значима тема от учебното съдържание, за която е необходимо 

повече време и по-тесни вътрешнопредметни връзки. Проектното обучение, 

разглеждано като образователна технология, приоритетно се базира на 

изследователски, иновационни методи, прилагани в учебния процес, които дават 

възможност за усвояване на важни надпредметни умения, необходими за 
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изграждане на съвременния облик на учащите се: за намиране, анализиране и 

обобщаване на все по-голямата по обем информация, запознаване и прилагане на 

новите технологии за комуникация, контрол и управление, умение за работа в 

екип и редица други.  

Детската градина също има специфични образователно- възпитателни цели 

и особености в процеса на работа. Проектът трябва да е в контекста на общата 

стратегия и план за развитие на детското заведение, вписан в ежедневието и 

подпомагащ, а не натоварващ преподаването. Творчеството е основен компонент 

и работата по образователен проект е творческа, затова следва да бъде и 

ненасилствена. В този контекст образователният проект може да се определи 

като перспективен начин за организиране на дейността на детето от 

предучилищна възраст. Креативността е ключова в почти всяка професия в 

днешния модерен свят и развиването от ранна възраст е важно за последващата 

реализация. Педагогическата значимост на образователните проекти се свързва с 

практическата насоченост на действията, с възможността за формиране на 

собствен жизнен опит, основан на интересите на детето на базата на интегриране 

на сведения от различни области на познанието при решаване на проблеми. Най-

важна за проектната работа е самостоятелната дейност на децата – 

изследователска, познавателна, продуктивна, в процеса на която детето опознава 

околния свят и прилага новопридобити знания в реални продукти. Същността на 

проектния метод в образованието и по-специално в детската градина е 

създаването на такава организация на образователно-възпитателния процес, при 

която децата придобиват знания и умения, опит от творческа дейност, 

емоционално- ценностно отношение към действителността в процеса на 

планиране и изпълнение на постепенно усложняващи се практически дейности 

(задачи). Проектите имат не само познавателна, но и практическа стойност. Те са 

много прагматично построени. Отнасянето на понятието проектна дейност към 

предучилищната възраст изисква съобразяване със специфичните 

психологофизиологични особености на подрастващите в този период. Съобразно 

тях, в предучилищното образование проектната дейност може да се определи 

като комплексна, интегрирана дейност на децата, в резултат на която се очаква 

да се получи определен продукт с различен характер, който да има перспективна 

приложимост. Тук следва да се уточни, че проектът е продукт на сътрудничество 

и сътворчество на учители, деца и родители, а в по-широк план – и на всички, 

които се трудят в детската градина. В зависимост от отношението си към 

организацията,  която ги реализира, проектите се разделят на: вътрешни и 

външни. Първите  се разработват и реализират от една и съща  организация. 

Тематиката и съдържанието им могат да бъдат разнообразни. В практиката на 

съвременната детска градина се използват следните видове проекти: 

1.Изследователско-творчески – децата експериментират, а след това 

оформят резултатите във вид на драматизации, детски дизайн и др. 

2.Ролево-игрови – с елементи на творчески игри, в които децата влизат в 

образ на персонаж от приказка и решават по свой начин поставения проблем. 
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3.Информационно-практикоориентирани – децата събират информация и я 

реализират, ориентирайки се към социалните интереси (оформяне на дизайн на 

групата, витражи и др. 

4.Творчески – оформяне на резултатите във вид на детски празник, детски 

дизайн и др., инсценировки) и др. 

При външните проекти изпълнението се прави от партньори не само от 

детското заведение. По обхват проектите могат да бъдат: 

• локални; 

• общински; 

• регионални; 

• национални; 

• международни.  

По продължителност: 

• краткосрочни (няколко месеца); 

• средносрочни (1 до 3 години); 

• дългосрочни (над 3 години). 

Участието в проекти оказва благотворно влияние върху екипната работа, 

мотивацията и квалификацията на персонала. Чрез тях се развиват когнитивните 

способности на участниците, като основният акцент при работата с децата се 

поставя върху развитието на рефлексното и креативно мислене, формиране на 

уменията им за целенасочено и самостоятелно конструиране на знания чрез 

дейността по анализиране и решаване на реални проблеми и за получаване на 

конкретни практически резултати. 

Много важно е проектът да бъде педагогически значим – да дава знания, да 

изгражда отношения, да формира начин на мислене, действие, нагласи. Ще бъде 

полезен, ако носи в себе си изследователска работа, учене чрез опит. Следва да 

се отдаде внимание на „засилване на развитието на ключови компетентности (в 

съответствие с Препоръката на Съвета на Европа относно ключовите 

компетентности за учене през целия живот), например чрез насърчаване на 

междудисциплинарното сътрудничество, творчество и иновативни подходи и 

среда за обучение, сътрудничество със заинтересовани страни в местните 

общности и в чужбина, подкрепа на учителите при предоставяне на обучение, 

базирано на компетентности, и разработване на оценка и утвърждаване на 

ключови компетентности [3]. Чрез проекта се решава конкретен проблем, 

реалистичен е и изпълним с необходимата доза предизвикателство. Той трябва да 

е в контекста на общата стратегия и план за развитие на детското заведение, 

вписан в ежедневието и подпомагащ, а не натоварващ преподаването. Всеки 

проект има цикъл на създаване, реализация и отчет. Проектът се планира и 

реализира, за да подобри и подпомогне текущата дейност на организацията. Той 

е средство за осъществяването на политиките на институцията, стратегиите за 

нейното развитие. Той е уникален и не представлява постоянно повторяемо 

действие или операция в ежедневната работа. В детската градина проектът може 

да бъде инструмент за решаване на конкретни задачи или инструмент за 

извършване на определени промени (в мислене, нагласа, подходи, разпределение 

на роли и дейности и др.). Управлението му е процес, с който да се дефинира и 
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осъществява желаната промяна. Цикълът на проекта всъщност до голяма степен 

се идентифицира с цикъла на изпълнение на една стратегическа цел на детското 

заведение – идентифицира се, анализира се, планират се дейности за нейното 

изпълнение и се работи по този план. В края се отчита резултатът и се споделя 

със заинтересованите страни. В този смисъл разработването на по-дългосрочни 

образователни проекти като дву- или тригодишни такива би могло да бъде 

функция на изпълнението на стратегията на детското заведение. 

В работата по проекта учителят е основен медиатор и координатор, 

съветник, съмишленик, партньор на детето в една интригуваща, развиваща, 

значима изява на детския потенциал и способност да търси, намира, открива, 

преобразува, сътворява. Участвайки в проектна дейност, детето натрупва опит, 

изгражда отношения, формира начин на мислене, действия и нагласи. Позицията 

на детето в процеса на познание придобива нови характеристики – субектност, 

инициативност, адаптивност, самостоятелност, творчество. Чрез обединяване на 

различни области от знанието се формира цялостна картина на света. 

Колективната работа на децата в подгрупи им дава възможност да се проявят в 

различни видове ролеви дейности. Общата работа развива комуникативността и 

съдейства за възпитаване на нравствени качества. 

Проектната дейност в детската градина следва да бъде все повече 

ежедневна дейност за познание, учене и екипност, чрез което да подготвя децата 

не само за училище ,но и за живота, да дава умения, които да подпомогнат 

последващата реализация на детето. Важно е това да започва още от детската 

градина, защото първите седем години дават основата на бъдещата личност. 
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ДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ И БИЗНЕСА 

 

Керанка Г. Велчева 

 

 

DUAL TRAINING - CROSS-SECTION OF STUDENT AND BUSINESS 

TRAINING 

 

Keranka G. Velcheva 

 

 
Abstract: The relevance of the problem interpreted in this article stems from the fact that 

the main goal of training is to create competencies necessary for the full realization of the 

individual in society. The Vocational Education and Training Act 2014 defines dual training. It 

is "a form of partnership between a vocational school, vocational college or vocational training 

center and one or more employers, which includes: practical training in a real work 

environment, and training in a vocational school, vocational college or vocational training 

center." 

Keywords: vocational education, dual training 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Съвременният живот, с все по-бързото навлизане на технологиите във 

всички сфери, поставя пред теорията и практиката на образованието търсене на 

отговори и прилагане на позабравени форми на обучение за формиране на 

личност, която да отговаря на изискванията на обществото в настоящето.  

Системата на съвременното средно професионално образование е 

включена като важен компонент в образованието на България. Неговата 

съществена модернизация е ключова през последните години. Разработват се и се 

изпълняват програми за развитието му. Насърчават се производствени 

предприятия за решаване на проблеми като подготовка, реализация, пазар на 

труда, безработица сред младите хора, които отдавна чакат своето решение. 

Очертават се няколко направления за внедряване, организиране и развитие на 

дуалното обучение: 

 Актуалността на проблема, интерпретиран в настоящата статия, 

произтича и от факта, че основна цел на обучението е създаване на 

компетентности, необходими за пълноценна реализация на личността в 

обществото. Законът за професионалното образование и обучение през 2014 

дефинира дуалното обучение. То представлява „форма на партньорство между 

професионално училище, професионален колеж или център за професионално 

обучение и един или няколко работодатели, която включва: практическо 

обучение в реална работна среда, и обучение в професионално училище, 

професионален колеж или център за професионално обучение.” 
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 „Учене чрез действие“: Стратегията за развитие на професионалното 

образование и обучение (ПОО) за периода 2015-2020 година като основни 

приоритетни направления определя осигуряването на качество и ефективност на 

ПОО, като първата цел по това направление е „организиране на професионално 

образование и обучение чрез работа (дуално обучение).  

 Методичност на дуалното обучение: Затова дуалното образование е 

обект на изследване на редица учени, европейски комисии, специалисти от 

министерството на образованието. Търсят се подходящи методи, средства и 

добри практики за повишаване ефективността и качеството му; анализират се 

резултати и се дават насоки, като се акцентира върху ролята на бизнеса за 

правилното му прилагане и реализация. 

 Научната значимост на проблема произтича от: Точното и 

обосновано детерминиране на критериите за установяване ролята на дуално 

образование в индустрията, предпоставка за адекватно планиране и реализиране 

на обучението. 

 Социална значимост. Необходимо е да се усъвършенства процесът на 

формиране на различни компетентности, на базата на които се създават условия 

за реализация на младите хора. Учениците, които са на обучение в реална 

работна среда, включвайки се в реалния производствен процес осъществяват 

връзката между обучение и бизнес и са гаранция, че това обучение е ефективно. 

Темата на настоящата дипломна работа е опит за провокиране на интерес 

специалистите от системата на образование, така също и на бизнеса към 

проблемите на дуалното обучение в сферата на професионалното образование в 

РБългария и споделяне на добри практики от опита на европейските и 

извъневропейските образователни системи. 

В речника на синонимите „дуалност“ означава „двойственост, 

двуединство“ [14]. 

Уикипедия разкрива термина по следния начин: „дуалното обучение е вид 

обучение, при което теоретичната част от обучението се провежда в базата на 

образователна организация, а практическата част - на работното място. 

Предприятията правят поръчка на образователни институции за определен брой 

специалисти, работодателите участват в съставянето на учебната програма. 

Учениците преминават практическо обучение в предприятието, без да прекъсват 

обучението си. " [24].  

В съответствие с определението на Агенцията за стратегически 

инициативи, „дуалното образование“ е вид професионално образование, при 

което практическата част от обучението се провежда на работното място, а 

теоретичната част се основава на образователната организация. Системата за 

дуално образование предполага съвместно финансиране на програми за обучение 

за конкретно работно място от търговски предприятия, заинтересовани от 

квалифициран персонал, и регионални власти, заинтересовани от развитието на 

икономиката и подобряване на жизнения стандарт в региона [1].  

Дуалната форма на професионално образование се характеризира като 

образователен процес, който съчетава практическо обучение с непълно работно 

време в производството и обучение в традиционна образователна институция. 
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Тази форма е възможна само ако има добре смазан механизъм за социално 

партньорство. В системата за дуално обучение ролята на работодателя се засилва 

и променя качествено. Работните места за обучение са създадени на територията 

на предприятието, което може да се различава от обичайното работно място от 

наличието на виртуално симулационно оборудване. Най-важният компонент е 

наличието на обучен персонал, който действа като наставник.  

В широк смисъл дуалното образование се разбира като инфраструктурен 

регионален модел. Той осигурява взаимодействието на няколко системи:  

1) прогнозиране на необходимостта от персонал;  

2) професионално образование;  

3) професионално саморазпределение;  

4) обучение и повишаване на квалификацията на преподавателския персонал 

(това включва и наставници в производството);  

5) оценка на професионалните квалификации [1].  

Системите са взаимосвързани и не могат да съществуват една без друга. В 

тесен смисъл дуалното обучение може да се разглежда като форма на 

организация и изпълнение на образованието, което предполага теоретично 

обучение в образователна организация, а практическо - в организацията на 

работодателя. За да се приложи двоен модел на обучение, се изисква да се 

подготви подходяща регулаторна рамка, която е разделена на три нива на 

управление: местно, регионално и национално теоретично отношение, под 

дуалната система на професионалното образование, местните изследователи 

разбират иновативен тип организация на професионалното образование, който 

предполага координирано взаимодействие между образователната и 

производствената сфери при обучението на специалисти от определен профил, 

изградено върху единството на три методологични основи: аксиологична 

(паритет на хуманистичните и технико-технологичните ценности и цели) 

онтологичен (компетентен подход) и технологичен (организация на процеса на 

развитие на професионалната дейност, социални и професионални отношения) 

[6].  

Съгласно преработения Закон за професионалното образование и обучение 

(края на 2014 г.), ученето чрез работа (дуалното обучение) е форма на 

партньорство между професионалното училище, колежа или учебния център и 

един или няколко работодатели. Дуалната система за професионално 

образование в България е в подготвителна фаза на регионално ниво и е въведена 

в пилотни обекти в рамките на Българо-швейцарски проект (2015-19), проекти на 

Търговското представителство към Австрийското посолство в България, както и 

между Министерството на образованието и Германо-българската търговска 

камара. Целта на проектите е не само да се въведе дуалната система за 

професионално образование в България, но и да се подкрепи страната в 

разработването на собствен модел, съобразен със собствените ѝ исторически и 

културни традиции [2, 7, 8].  

Съвременната система за дуално образование, въведена у нас, ни позволява 

да се надяваме, че разликата между теория и практика при подготовката на 

квалифициран персонал ще бъде преодоляна. Дуалното обучение е форма на 
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обучение на персонала, която съчетава теоретично обучение в образователна 

организация и практическо обучение в производствено предприятие, където 

учениците развиват професионални компетентности, необходими за конкретно 

производство. Основният принцип на системата за дуално обучение е еднаквата 

отговорност на образователните организации и предприятия за качеството на 

обучението на персонала. За предприятието това е възможност да обучи 

персонала си, да намали разходите, предвидени за търсене и подбор на 

служители, тяхната преквалификация и адаптация, възможност за избор на най-

добрите завършили, тъй като по време на практическото обучение техните силни 

и слаби страни стават очевидни. За учениците това е шанс да се адаптират към 

реалните производствени условия, да развият уменията да работят в екип, да 

формират професионални компетенции и отговорност и да си намерят успешно 

работа по специалността след дипломирането. Държавата ефективно решава 

проблема с обучението на квалифицирани кадри за цялата икономика [1].  

В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата 

младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се 

прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да апробират 

този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-

мащабно прилагане на тази система в страната. 

Нормативно осигуряване на обучението чрез работа (дуална система 

на обучение): 

 Закон за предучилищното и училищното образование;  

 Закон за професионалното образование и обучение;  

 Наредба №1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение 

чрез работа (дуална система на обучение) на МОН;  

 Наредба № РД-04-4 от 2019 г. за условията и реда за създаване и 

поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят 

на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез 

работа (дуална система на обучение) на МИ;  

 Програма за обучение на наставници;  

 Удостоверение за обучение на наставници;  

 Кодекс на труда; 

 ПМС 328 от 2017 г., изменено и допълнено с ПМС 20 от 2019 г. ; 

 Типови учебни планове за професионално образование и обучение. 

Най-всеобхватният и системно значим от тези проекти е проект 

„Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в 

българската образователна система” (проект ДОМИНО), който се изпълнява в 

рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в периода 2015-

2019 г. съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на 

Министерството на труда и социалната политика и Министерството на 

икономиката. Визията на проекта включва устойчива българска система на 

професионално училищно образование, което е пряко свързано с нуждите на 

бизнеса. 

Професионалните квалификации се регулират от така наречените 

държавни образователни стандарти - ДОС. Те определят минималните 
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изисквания за включване в съответното обучение, описание на професията, 

възможности за професионално развитие и евентуални професионални сфери на 

дейност. Дуалното професионално обучение в България е въведено през 2014 г. и 

регламентирано по чл. 17а от Закона за професионалното образование и 

обучение. (Организация на обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

(Загл. изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 

61 от 2014 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.). 

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма на 

професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което 

се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор 

между институциите по чл. 5, ал. 4 и един или няколко работодатели. То 

съчетава изучаването на теоретичните основи на дадена професия в 

професионалните гимназии, с практическа работа в обучаващо предприятие. От 

2016 г. дуалното обучение е регламентирано в подробности с Наредба за 

условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение), 

актуализирана през май 2018 г. Дуалното обучение се намира в процес на 

прилагане и развитие както за ученици в рамките на училищното професионално 

образование, така и за лица над 16 години съгласно ЗПОО. 

През 2018 г. е изменен и допълнен Закона за професионалното образование 

и обучение (ЗПОО). 

С него се предлага разграничение между защитените специалности от 

професии и специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг на 

пазара на труда, при което ще се осигурят условия за регламентиране на 

възможностите за преодоляване на недостига от специалисти пазара на труда, а 

също така се създава уредба и относно основни аспекти от практиката за 

осигуряване на качество на обучението чрез работа (дуална система на 

обучение). В действащата разпоредба на чл. 6а, ал. 1 от ЗПОО се заличава 

характеристиката на защитените специалности от професии, а именно 

значимостта им на областно ниво, във връзка с което се предлага и ново легално 

определение на понятието в § 1а от Допълнителните разпоредби на ЗПОО. С 

измененията и допълненията в Закона за предучилищното и училищно 

образование (ЗПУО, обн, ДВ, бр. 99 от 2017 г., е въведено понятие 

„специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти 

на пазара на труда“, което налага промени и в ЗПОО, свързани със създаването 

на Списък на тези специалности от професии; регламентиране на акта за 

приемането му, както и на функциите на министерства и на организациите на 

работодателите при разработването и актуализирането на Списъка със 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти 

на пазара на труда. С промените в ЗПОО се конкретизираха изискванията за 

осъществяване и функциониране на обучението чрез работа (дуална система на 

обучение). Основни аспекти от практиката, свързани с изискванията към 

работодателите за участие като равностоен партньор в обучението чрез работа, 

определяне на функциите и изискванията към подготовката на учители и 

наставници в дуалната система на обучение, както и актуализирането на 

учебните програми в съответствие с динамично променящите се изисквания на 
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бизнеса налагат въвеждане на нови законови промени относно участниците в 

дуалната система на обучение. За да не се нарушава правото на избор на 

учениците на образование и с оглед осигуряване на потребностите на 

работодателите от квалифицирани кадри вследствие оптимизирането на 

училищната мрежа, е нормативно уредена практиката в малките населени места 

за преобразуване на професионални гимназии и средни или основни училища в 

средно училище с професионални паралелки [8].  

Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е специфична форма 

на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, 

което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на 

договор между един или няколко работодатели и институция в системата на 

професионалното образование и обучение, с изключение на центровете за 

информация и професионално ориентиране [7, 8].  

С влизането в сила на новия закон за предучилищното и училищното 

образование през 2015 г., предучилищното образование е задължително от 

петгодишна възраст. Посещаването на училище в България започва на шест или 

седем години и продължава до шестнадесетгодишна възраст. Училищното 

образование се провежда в продължение на четири години в начално училище, а 

след това в продължение на три години в средно общообразователно училище. 

Учениците, завършили 7-ми клас, получават удостоверение за общо образование, 

което им дава право да продължат образованието си в гимназия или да се 

включат в професионално обучение. Последващото гимназиално образование се 

разделя на два етапа. На ниво етап II могат да бъдат избрани различни пътища за 

професионално обучение: дуално обучение и по-широко разпространеното 

досега училищно образование. Те се регламентират от: Законът за 

професионалното образование и обучение, този закон регламентира 

придобиването на знания и умения в дадена професия по различни начини. От 

2011 г. България има Национална квалификационна рамка, която идентифицира 

националните квалификации на осем нива. Съгласно европейските изисквания са 

определени три категории за резултати от ученето: знания, умения и 

компетентности (самостоятелност и отговорност, образователна грамотност, 

комуникация и социални умения). Основният документ на системата за 

професионално образование и обучение е Списъкът на професиите. В него се 

посочва кое от четирите квалификационни нива трябва да се придобие, за да 

може да се практикува определена професия. Списъкът на професиите се 

актуализира в сътрудничество със социалните партньори, неправителствени 

организации, доставчици на ПОО и др. [32].  

Наредба № РД-04-4 от 8 ноември 2019 г. за условията и реда за 

създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, 

които отговарят на изискванията за участие в партньорства за 

осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) 

Във връзка с чл.17а4, ал.1 от Закона за професионално образование и 

обучение, и на основание чл.7 за условията и реда за създаване и поддържане на 

информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията 
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за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална 

система на обучение), Министерство на икономиката публикува: 

Съгласно чл. 6. от Наредба № РД-04-4 от 08.11.2019 г. на министъра на 

икономиката работодател, който изразява желание да бъде включен в 

информационната база данни, следва да изпрати до деловодството на 

Министерството на икономиката заявленията цитирани по-горе. Когато 

заявлението се подава чрез упълномощено лице, към него се прилага валидно 

пълномощно. Заявленията могат да се подават и по електронен път, подписани с 

електронен подпис [12].  

Програма за обучение на наставници е предназначена за обучение на лица, 

желаещи да придобият основни психологически и педагогически знания и 

умения, необходими за определянето им за наставници в предприятие при 

провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Обучението 

се провежда като курс за формиране на необходимите знания, умения и 

компетентности/нагласи за наставници на ученици и възрастни, като се 

съобразява е особеностите на икономическия сектор и на представителите на 

групата - образование, квалификация, опит, личностни качества и др.  

Целта на обучението за наставници е придобиване и развитие на 

методически, организационни и социални компетентности; умения за планиране, 

провеждане, контрол и оценяване на обучението в реална работна среда; умения 

за синхронизиране на придобитите теоретични знания на обучаваните и реалната 

работна среда във фирмата; умения за сътрудничество е учители, провеждащи 

теоретично обучение в обучаваща институция, е учителите-методици и е 

партньорски обучителни институции и фирми, осъществяващи обучение чрез 

работа (дуална система на обучение); умения за ефективна комуникация; 

поставяне на цели за обучението въз основа на работната картина етични 

междуличностни отношения.  

Темите, които следва да покрива обучението на наставници, са свързани с 

нормативната уредба на обучението чрез работа (дуалната система на обучение), 

педагогика и психология, методи за обучение на работното място, комуникация, 

планиране и оценяване на обучението чрез работа и др.  

Право да извършват обучение на наставници по утвърдената от министъра 

на образованието и науката програма имат висшите училища, акредитирани при 

условията и реда на Закона за висшето образование; училищата, които 

осъществяват професионално образование и обучение с изключение на 

обединените училища и училищата към местата за лишаване от свобода; 

центровете за професионално обучение; професионалните колежи. 

 След проведеното обучение на наставниците се издава документ по 

образец, утвърден със заповед на министъра на образованието и науката.  

Финансирането на обучението на наставниците се извършва със средства, 

осигурени от лицето, което се обучава за наставник, от работодателя, от 

работодателя и обучаващата институция – участници в партньорството, или със 

средства от национални програми и проекти, от европейските фондове и от други 

източници. 
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Кодексът на труда урежда условията за сключване на трудов договор при 

дуалната система на обучение (чл. 230). Това е договор за обучение, с който 

работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на 

работа по определена специалност, а работникът или служителят - да я усвои. За 

разлика от други видове договори за обучение, при договорите за обучение в 

дуалната система такъв договор може да се сключва повече от веднъж с един 

работодател. Договорът за обучение при дуалната система определя формата, 

мястото и времетраенето на обучението, както и други въпроси, свързани с 

осъществяване на обучението. При дуалната система времетраенето на 

обучението се определя съгласно учебните планове, по които се обучава 

ученикът [11].  

Трудовият договор с условие за обучение на учениците в дуалната система 

се сключва при спазване на условията за специална закрила на непълнолетните, 

уредена в Глава Петнадесета на Трудовия кодекс. Съгласно тази закрила, се 

забранява приемането на работа на лица, ненавършили 16 години. Учениците, 

навършили 16 години се приемат на работа след обстоен предварителен 

медицински преглед и медицинско заключение, че са годни да извършват 

съответната работа. За тези ученици трябва да има и разрешение от инспекцията 

на труда за всеки отделен случай.  

Забранени са и дейности, които биха изложили непълнолетните младежи 

при много ниски или много високи температури, шум или вибрации, както и 

дейности, свързани с риск от трудови злополуки (чл. 304 ) . 

Работното време на непълнолетните, което за тях е 35 часа седмично и 7 

часа дневно при петдневна работна седмица (чл. 305 ). 

ПМС 328 от 2017 г., изменено и допълнено с ПМС 20 от 2019 г. урежда 

условията и реда на отпускането на стипендии на ученици в дневна, 

индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа 

(дуална система на обучение) след завършено основно образование. 

Стипендиите на учениците се финансират за сметка на целеви средства от 

държавния бюджет, които се определят ежегодно със закона за държавния 

бюджет на Република България за съответната година [7].  

Професионалното образование и обучение на ученици се осъществява по 

рамкови, типови и училищни учебни планове, които се разработват и 

утвърждават при условията и по реда на Закона за предучилищното и 

училищното образование. Същите се разработват за всяка специалност от 

професията и разпределят учебното време за изучаване на учебните предмети 

или модули за придобиване на общата, отрасловата, специфичната и 

разширената професионална подготовка за целия период на професионалното 

обучение. 

В заключение можем да кажем, че съвременното средно професионално 

образование се отличава с повишено внимание към развитието на неговото 

съдържание, цялостното мислене на учениците, подобряване на тяхната 

културата в нейните многообразни аспекти - правни, информационни, 

комуникативни, творчески.  
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Обществото налага модел на инициативни млади хора, способни да 

намерят своето “Аз” и мястото си, нравствено устойчиви, социално адаптивни, 

способни да се развиват и самоусъвършенстват.  

В отговор на нарастващите нужди на българската икономика и високата 

младежка безработица в България системата на дуалното обучение започва да се 

прилага от 2015 година чрез пилотни проекти, които имат за цел да апробират 

този тип обучение и въз основа на събрания опит да се пристъпи към по-

мащабно прилагане на тази система в страната. 

Затова и темата за ролята на бизнеса в дуалното образование е особено 

актуална. 

Изказвам благодарност за съвместната дейност по изследванията на 

нормативните документи за дуалното обучение на моя дипломант Борис 

Иванов в магистърска програма „Иновации на технологичното обучение и 

предприемачество“, на когото пожелавам успех в придобиването на ОНС 

„Доктор“ .  
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Abstract: The current article presents the results of the first two stages of a research 

project entitled “Drug Abuse and Risk Groups. Study of the three-component relationship 

between sex - the type of psychoactive substances used - the type of crime committed, in persons 

deprived of their liberty". The project is implemented by a research team of the Department of 

Social Activities, Faculty of Medicine, Thrakian University, Stara Zagora. It is financed by a 

targeted subsidy of the Research Institute of the Thracian University under Contract № 11/2019 

for university research. The purpose of the article is to study the use and frequency of use of 

psychoactive substances by persons punished by a court of law with "imprisonment". 

Keywords: imprisonment, psychoactive substances, substances used, crime committed 

 

 

Актуалност 

Употребата на наркотични вещества е социално значим проблем в световен 

мащаб, обхващащ различни групи, независимо от тяхната възраст, пол, расова 

принадлежност и религиозна насоченост. Сред групите потребители на 

незаконни вещества с висок процент са лицата, изтърпяващи наказание 

„лишаване от свобода“. Съществува връзка между наркотиците и престъпността, 

включваща честотата на  употреба, вида на психоактивните вещества и 

извършените престъпления.  

Общността на лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ 

предлага възможност за проучване и анализиране на проблемите, свързани с 

наркотиците като цяло. При тях се наблюдават основно две зависимости: 

извършване на престъпление под въздействието на наркотици и извършването на 

престъпление с цел набавяне на средства за закупуване на наркотици.  

 

Етапи на проектното изследване 

Изследването обхваща три етапа. Първият – подготвителен е свързан с 

проучване на теоретичните източници и на законодателството, свързано с 

употребата на психоактивни вещества. През втория етап е разработена анкета и е 

реализирано проучване сред  целевата група. Третият етап включва анализ на 

резултатите от изследването.  
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Цел на изследването 

Целта на представеното в настоящата статия изследване е да се установят 

зависимостите между социодемографските характеристики на изследваните 

лица, употребата и честотата на употреба на психоактивни вещества и вида на 

извършеното престъпление.  

 

Задачи на изследването 

1.  Установяване на социодемографския профил на целевата група. 

2.  Изследване на влиянието на социодемографските показатели върху 

употребата и честотата на употреба на психоактивни вещества. 

3.  Установяване на връзка между употребата на наркотични вещества и вида 

на извършеното престъпление.  

 

Обект и предмет на изследването 

Обект на настоящото изследване са лицата, лишени от свобода в затвора в 

град Стара Загора и затвора в град Сливен.  

Предмет на изследването е зависимостта между социодемографските 

показатели, употребата на наркотични вещества и вида на извършеното 

престъпление.  

 

Етапи на изследването 

За коректното провеждане на емпиричното изследване са преминати трите 

основни етапа при такъв тип проучване:  

- Етап на предварителна подготовка, в рамките на който са формулирани 

целта и задачите, дефинирани са значенията и е изготвена анкетата. Проведено е 

пробно изследване; 

- Събрана е първичната информация за целите на изследването; 

- Осъществени са обработка и анализ на данните, включващи прехвърляне 

на резултатите на електронен носител и кодирането им, контрол на грешки в 

първичната информация и статистически анализ на данните.  

 

Методи 

Използваните в изследването методи са както следва: 

- Теоретично проучване на литературните източници, относно проблема за 

престъпното поведение и употребата и злоупотребата с наркотични 

вещества. Проучване на европейската и национална практика по проблема; 

- Анкетно проучване и анализ на получените резултати.  

 

Използвани са следните основни статистически анализи: дескриптивна 

статистика, дисперсионен анализ (ANOVA ) с използвано ниво на значимост за 

нулева хипотеза p>0.05 и Т-тест на Стюдънт-Фишер. 

 

Социодемографска характеристика на изследваните лица  

Емпиричното изследване е осъществено на територията на Затвора – гр. 

Стара Загора и Затвора – гр. Сливен. Реализираното анкетно проучване обхваща 
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252 лица, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“. Анкетата е попълнена 

собственоръчно и доброволно. Тя съдържа общо 14 въпроса, касаещи 

социодемографските характеристики,  употребата на психоактивни вещества и 

отношението на анкетираните спрямо наркотиците, както и информация, относно 

вида на престъпното деяние.  

Изследваните лица са разпределени по признаците: възраст, пол, трудов 

стаж. и образование както следва: 

 

Обобщената социодемографска характеристика на анкетираните 

респонденти, показва, че контингентът на изследването включва 252 лица, 

изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ на територията на затворите в гр. 

Стара Загора и гр. Сливен, като всички са попълнили коректно анкетите.  

Възрастта на участниците в изследването е от 18 до над 50 години, като 

преобладаващата част от него е на възраст от 31 до 50 години.  По показател 

„пол” на изследваните лица, данните сочат, че броят на анкетираните жени е 130, 

а на мъжете – 118. От изследваните респонденти най-много попадат в групата – 

лица без трудов стаж. Броят на лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от 

свобода“ с основно образование е най – голям – общо 101 от анкетираните. 

 

Резултати от изследването 

1. Из

следване на влиянието на социодемографските характеристики  върху 

употребата и честотата на употреба 

 

1.1 Из

следване на влиянието на възрастта върху употребата на психоактивни 

вещества  
 

Независима 

променлива 

Зависима 

променлива 

Степен x̅ F, p t-test 

Възраст Употреба 18-30 1.29 F=17,85 t 1,2 = -3.24 

p<0.01 

  31-50 1.5 p<0.05 t 1,3 = -6.34 

p<0.01 

  Над 50 1.86  t 2,3 = -3,75 

p<0.01 

 

Възраст На възраст от 18 до 

30 г. 

На възраст от 31 

до 50 г. 

На възраст над 

50 г. 

 

93 37% 129 51% 30 12%  

Пол Мъж Жена Друго  

118 47% 130 52% 4 1%  

Трудов стаж До 5 години До 10 години Над 10 години Без стаж 

77 31% 25 10% 64 25% 86 34% 

Образование Основно Средно Висше Без 

101 40% 97 39% 21 8% 33 13% 
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В резултат на извършения дисперсионен анализ между възрастта на 

анкетираните и употребата на наркотични вещества, данните сочат, че възрастта 

влияе статистически значимо върху употребата на наркотици. Т – тест 

показва, че втората възрастова група - от 31 до 50 г. е статистически значимо по 

– вероятно да употребява наркотици, спрямо първата възрастова група (между 18 

и 30 години). Третата възрастова група (над 50 г.) е статистически значимо по – 

вероятно да употребява наркотици, спрямо първата възрастова група (между 18 и 

30 години). Третата възрастова група е статистически значимо по – вероятно да 

употребява наркотици, спрямо втората възрастова група. Изводът е, че третата 

възрастова група, на хората над 50 г. е статистически значимо най – 

вероятно да употребява наркотици от трите възрастови групи. 

 

1.1.2 Изследване на влиянието на възрастта върху честотата на 

употреба на психоактивни вещества 

 
Независима 

променлива 

Зависима 

променлива 

Степен x̅ F, p t-test 

Възраст Честота на 

употреба 

18-30 2.25 F=15.42 t 1,2 = -3.02 

p<0.01 

  31-50 2.79 p<0.01 t 1,3 = -5.79 

p<0.01 

  Над 50 3.70  t 2,3= -3.53 

p<0.01 

 

Приложеният дисперсионен анализ на възрастта и честотата на употреба на 

наркотици сочи, че възрастта на анкетираните влияе статистически значимо 

върху честотата на употреба на наркотици. Т – тест показва, че втората 

възрастова група (между 31 и 50 години) е статистически значимо по – вероятно 

да употребява наркотици по - често, спрямо първата възрастова група (между 18 

и 30 години). Третата възрастова група (над 50 години) е статистически значимо 

по – вероятно да употребява наркотици по - често, спрямо първата възрастова 

група. Третата възрастова група е статистически значимо по – вероятно да 

употребява наркотици по - често, спрямо втората възрастова група. Изводът е, че 

третата възрастова група, на хората на възраст над 50 години е 

статистически значимо най – вероятно да употребява най – често наркотици от 

трите възрастови групи. 

 

1.2 Изследване на влиянието на образованието върху употребата на 

психоактивни вещества 

Приложеният дисперсионен анализ между степента на образование и 

употребата на наркотици сочи, че не е налице статистически значимо влияние 

на независимата променлива „образование“ върху употребата на наркотици.  

 

1.3 Изследване на влиянието на трудовия стаж върху на употребата 

на психоактивни вещества 
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Независима 

променлива 

Зависима 

променлива 

Степен x̅ F, p t-test 

Трудов стаж Употреба До 5 г. 1.37 F=6.60 t 1,2= -2.34 

p <0.05 

  До 10 г. 1.64 p<0.01 t 1,3 = - 3.41 

p<0.01 

  Над 10 г. 1.65  t 2,4=2.53 

p<0.05 

  Без трудов 

стаж 

1.36  t 3,4 = 3.72 

p<0.01 

 

Показателят трудов стаж статистически значимо влияе върху 

употребата на наркотици. Статистически значимо, лишените от свобода с 

трудов стаж до 10 години е по – вероятно да употребяват наркотици, спрямо тези 

с трудов стаж до 5 години. Затворниците с трудов стаж над 10 години е 

статистически значимо по – вероятно да употребяват наркотици спрямо 

затворниците с трудов стаж до 5 години. Затворниците с трудов стаж до 5 години 

е статистически значимо по – вероятно да употребяват наркотици спрямо тези 

без трудов стаж. Затворниците с трудов стаж над 10 години е статистически 

значимо по – вероятно да употребяват наркотици спрямо тези без трудов стаж.  

 

2.  Изследване на влиянието на употребата на психоактивни вещества 

и вида на извършеното престъпление   
По отношение на употребата на наркотици и вида на извършено 

престъпление, резултатите сочат:  

 

2.1 Изследване на влиянието на употребата на психоактивни 

вещества и проявите на вандализъм и грабеж   

Приложеният дисперсионен анализ показва, че употребата на наркотици 

не е фактор, който статистически значимо влияе върху проявите на вандализъм 

и грабеж.  

 

2.2 Изследване на влиянието на употребата на психоактивни 

вещества и престъплението кражба 

 
Независима 

променлива 

Зависима 

променлива 

Степен x̅ F, p t-test 

Употреба Кражба Да 1.11 F=6.26 t 1,2 = 2.50 

p<0.05 

  не 0.68 p<0.05  

 

Употребата на наркотици е фактор, който статистически значимо влияе 

върху кражбата като престъпление. Употребилите наркотици статистически 

значимо (спрямо тези, които не употребяват) е по – вероятно да извършат 

престъплението кражба.  
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2.3 Изследване на влиянието на употребата на психоактивни 

вещества и склоняването към проституция 

Приложеният дисперсионен анализ показва, че употребата на наркотици 

не е фактор, който статистически значимо влияе върху склоняването към 

проституция. 

 

2.4 Изследване на влиянието на употребата на психоактивни 

вещества и престъплението убийство 

 
Независима 

променлива 

Зависима 

променлива 

Степен x̅ F, p t-test 

Употреба Убийство Да 0.26 F=12.69 t 1,2= -3.56 

p<0.01 

  не 0.97 p<0.01  

 

Употребата на наркотици е фактор, който статистически значимо влияе 

върху извършването на убийство като престъпление. Тези, които не 

употребяват наркотици статистически значимо (спрямо тези, които употребяват) 

е по – вероятно да извършат престъплението убийство. 

 

2.5 Изследване на влиянието на употребата на психоактивни 

вещества и шофирането в нетрезво състояние 

Приложеният дисперсионен анализ показва, че употребата на наркотици 

не е фактор, който статистически значимо влияе върху употребата на алкохол и 

шофиране в нетрезво състояние. 

 

2.6 Изследване на влиянието на употребата на психоактивни 

вещества и употребата на наркотични вещества и управление на МПС под 

тяхното въздействие 

 
Независима 

променлива 

Зависима 

променлива 

Степен x̅ F, p t-test 

Употреба Употреба на 

наркотични 

вещества и 

управление на 

МПС под 

тяхното 

въздействие 

Да 0.62 F=8.65 t 1,2= 2.94 

p<0.01 

  не 0.05 p<0.05  

 

 Употребата на наркотици е фактор, който статистически значимо влияе 

върху употребата на наркотични вещества и управление на МПС под 

тяхното въздействие. Тези, които употребяват наркотици статистически 

значимо (спрямо тези, които не употребяват) е по – вероятно да извършат 

престъплението. 
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2.7 Изследване на влиянието на употребата на психоактивни 

вещества и употребата на наркотични вещества и разпространението и 

притежанието на наркотици 

 
Независима 

променлива 

Зависима 

променлива 

Степен x̅ F, p t-test 

Употреба Разпространение 

и притежание 

Да 2.08 F=21.99 t 1,2= 4.69 

p<0.01 

  не 0.40 p<0.01  

 

Употребата на наркотици е фактор, който статистически значимо влияе 

върху разпространението и притежанието на наркотици. Тези, които 

употребяват наркотици статистически значимо (спрямо тези, които не 

употребяват) е по – вероятно да разпространяват и притежават наркотици. 

 

Анализ, интерпретация и дискусия на резултатите  

 

1.  Социодемографски профил на целевата група 

Обобщената социодемографска характеристика на изследваните лица сочи, 

че контингентът, обект на изследване  е на възраст от 18 до над 50 години. 

 Преобладаващата част от него е на възраст от 31 до 50 години. 

 От изследваните респонденти най -голям дял попадат в групата – лица без 

трудов стаж. 

Броят на лицата, изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ с основно 

образование е най – голям – общо 101 от анкетираните. 

 

2.  Резултати  от изследване на влиянието на социодемографските 

характеристики  върху употребата и честотата на употреба 

По отношение възрастта на анкетираните и употребата на наркотични 

вещества, изследването на показателите сочи, че възрастта влияе статистически 

значимо върху употребата на наркотици. Най – силно изразено е влиянието при 

третата възрастова група, на хората над 50 годишна възраст. При лишените от 

свобода лица на възраст над 50 години вероятността за употреба на наркотици е 

най – голяма. Посочената група е статистически значимо най – вероятно да 

употребява най – често наркотици от трите изследвани възрастови групи. 

Данните извеждат необходимостта от реализирането на превантивни 

дейности за противодействие на употребата на психоактивни вещества 

спрямо посочената възрастова група. Програмите за превенция в страната 

ни са основно насочени към подрастващите и младите хора – практика, 

която поставя в риск по – възрастните мъже и жени.  

При изследването на показателя, относим към  образованието на целевата 

група и употребата на наркотици, резултатите не показват наличие на 

статистически значимо влияние. При интерпретацията на резултатите следва да 

се подчертае обстоятелството, че лишените от свобода лица са специфична 
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целева група, притежаваща особени характеристики, обусловени от наложеното 

им наказание.  

Резултатите от изследването на влиянието на трудовия стаж на 

анкетираните върху употребата на психоактивни вещества сочат, че  

статистически значимо, лишените от свобода с трудов стаж до 10 години е по – 

вероятно да употребяват наркотици, спрямо тези без или с трудов стаж до 5 

години. Резултатите са в подкрепа на необходимостта от реализиране на 

целенасочени превантивни дейности спрямо употребата и злоупотребата с 

психоактивни вещества за по – широк контингент от хора, т.е. следва да се 

постави фокус върху лицата, притежаващи по – голям трудов стаж, които 

влизат във възрастовата група на гореописаните лица на над 50 години.  

 

3.  Резултати  от изследване на влиянието на употребата на 

психоактивни вещества върху вида на извършеното престъпление 

Резултатите от изследването на връзката между употребата на наркотици и 

проявите на вандализъм и грабеж сочат, че не съществува статистически значимо 

влияние на употребата на наркотични вещества върху посочения тип 

престъпления. 

Употребата на психоактивни вещества е фактор, който влияе върху 

извършването на престъплението кражба. Употребилите наркотици 

статистически значимо (спрямо тези, които не употребяват) е по – вероятно да 

извършат престъплението кражба. Често основният мотив за кражбата е 

набавянето на средства за закупуване на психоактивни вещества. В 

контекста на резултатите може да се изведе тенденция, според която 

повишаване на информираността на обществото спрямо вредите от 

употребата на наркотици и налагането на превенция ще намали 

извършването на кражби.  
Употребата на наркотици не е фактор, който статистически значимо влияе 

върху склоняването към проституция.  

Резултатите от изследването на връзката между употребата на наркотици и 

извършването на убийство сочат, че употребата на психоактивни вещества не е 

фактор, който статистически значимо влияе върху извършването на 

убийство като престъпление. Лицата, които не употребяват наркотици 

статистически значимо (спрямо тези, които употребяват) е по – вероятно да 

извършат престъплението убийство.  

Употребата на наркотици не е фактор, който статистически значимо влияе 

върху употребата на алкохол и шофиране в нетрезво състояние. 

Резултатите от изследването на връзката между употребата на наркотици и 

употребата на психоактивни вещества и управление на МПС сочат, че между 

двата показателя съществува статистически значимо влияе. Тези, които 

употребяват наркотици статистически значимо (спрямо тези, които не 

употребяват) е по – вероятно да извършат престъплението. Резултатите налагат 

необходимостта от реализирането на мерки за повишаване на 

информираността на обществото от последствията от употребата на 

психоактивни вещества и управлението на МПС.  
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Сходни резултати и наличие на влияние се наблюдава и при изследване на 

показателите „употребата на наркотици“ и „разпространение и притежание на 

наркотици“. Лицата, употребяващи психоактивни вещества е статистически 

значимо по – вероятно да разпространяват и притежават наркотици, в 

сравнение с лицата, които не приемат наркотици.  

 

Заключение 

Анализът на данните от извършеното емпирично изследване на употребата 

и честотата на употреба на психоактивни вещества от лица, изтърпяващи 

наказание „лишаване от свобода“ са основа за преосмисляне на мерките по 

превенция и информираност на обществото. Като особено уязвима рискова 

група се очертават хората на възраст над 50 години, спрямо които не се прилагат 

превантивно – информационни дейности за превенция на употребата на 

психоактивни вещества.  
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50 ГОДИНИ ФУТБОЛ В “ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ЕПИСКОП 

КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ” 
 

Крум Ст. Минев 

 

 

50 YEARS FOOTBALL IN SHUMEN UNIVERSITY ”EPISKOP 

KONSTANTIN PRESLAVSKI” 
 

Krum St. Minev 

 

 
Abstract: This report is based on a study of literature sources. His goal was to make 

overview of the beginning, development and successes connected with football game in Shumen 

university ”Episkop Konstantin Preslavski” in the frames of training and sports-competitive 

process. 

Keywords: football, beginning, competitions, successes 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

 

Увод 

 

Изследването на тема „50 години футбол в Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“ е свързано с кръглата годишнина от 

създаването на Катедрата по теория и методика на физическото възпитание и 

спорт в Шуменския университет през 1971 г.  Именно заради това изследването е 

ориентирано и към изследване на реализацията през годините на организираната 

футболна дейност и свързания с нея спортно–състезателен процес в Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“ на университетско и национално 

ниво. 

Ретроспективният обзор дава възможност за проследяване на развитието и 

промените свързани с футболната игра в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“. Освен това може да се изясни динамиката и 

приемствеността в процеса на подготовката и състезателната дейност, на базата 

на резултатите постигнати през различните периоди от развитието на 

университета. 

Обзорът обхваща две главни направления: организация и управление на 

тренировъчния процес по футбол в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ и организацията и реализирането на спортно-

състезателната дейност в различните й извънаудиторни форми. 

 

История 

Историята на футбола в Шуменски университет започва със обособяването 

на учебното заведение като самостоятелна структура и създаването на катедра по 
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спорт, която по онова време се нарича „Физическо възпитание и спорт”. 

Създаването на Катедрата по теория и методика на физическото 

възпитание и спорт в Шуменския университет, с основоположници ст. пр. 

Веселин Михайлов Терзийски и хоноруваният за онова време пр. Руси Колев 

Русев, се случва през 1971 г., когато филиалът на Софийския университет става 

самостоятелно висше училище – Висш педагогически институт (ВПИ) – Шумен. 

„Нарасналите изисквания за развитието на физическото възпитание и 

студентския спорт налагат необходимостта от обявяване на нови конкурси за 

преподаватели с различна спортна специализация. След излизане на 

Постановление №27 от 22 юли 1983 г. на Министерския съвет във ВПИ – 

Шумен се създава нов Педагогически факултет за подготовка на детски и 

начални учители. На този етап Катедрата по физическо възпитание и спорт 

преминава от Факултета по хуманитарни науки към Педагогическия факултет, 

където е и понастоящем.“[7] 

Периодът от създаването на катедрата до 1989 г. е свързан с поставянето на 

основите на Студентския спортен клуб „Академик”, чийто дългогодишен 

председател е проф. дпн Делчо Каменов, и Студентското туристическо 

дружество „Академик” с председатели доц.д-р Чавдар Танев, доц.д-р Никола 

Петров и гл.ас. Малчо Малчев. В тези студентски спортни формации тренират и 

постигат високи спортни успехи стотици студенти на Шуменския университет, 

част от които са и футболистите, участващи в студентските и републикански 

шампионати. 

"След 1989 г. промените в катедрата са отражение на обществено-

икономическото състояние на страната и на новата концепция и стратегия за 

развитие на Шуменския университет. През този период, независимо от 

промените в учебните планове и намаляване на хорариума, обучението на 

студентите във всички звена на ШУ по дисциплината „Физическо възпитание и 

спорт” и профилиращата подготовка по видове спорт според желанията на 

студентите в различни избираеми и факултативни форми се осигурява от 

преподавателите на катедрата."[7] 

 

 

 
Снимка. 1.(1996-1997) 
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През 2002 г., когато висшето образование е в процес на реформа, в 

Шуменския университет се създават благоприятни условия за разкриване на 

специалност насочена към обучението по физическо възпитание. По 

предложение от катедра ТМФВ и спорт и с подкрепата на Декана на ПФ проф. 

дин Георги Колев и Факултетския съвет при ПФ Академическият съвет приема 

проект за откриване на специалност "Педагогика на обучението по физическо 

възпитание" . През 2008 г. тя получава акредитация с много добра оценка от 

НАОА за срок от 5 години. 

През всичките тези години представител от катедрата поема ангажимента 

да организира и ръководи тренировъчния и спортно-състезателния процес 

свързан с футбола. Затова е необходимо да обърнем подобаващо внимание на 

тези специалисти, макар и понякога тяхната специализация да е била в друга 

насока. 

 

Старши треньори 

В историческата ретроспекция изтъкнахме, че в системата на студентския 

спорт ВПИ – Шумен и по-късно ШУ „Епископ Константин Преславски”  е 

присъствал редовно на републиканската сцена със своя отбор по футбол с 

треньори Руси Колев Русев (1971-1978 г.), Иван Георгиев Лечев (1979-1987 г.), 

Иван Стойчев Лазаров (1988-2002 г.), Лъчезар Лазаров Колев (2003-2005 г.) 

Александър Димов Иванов (2006-2008 г.) и Крум Стойчев Минев (2002/03, 

2005/06 и 2008-2021 г.). 

 

№ Треньор период 

1.  Руси Колев Русев  1971-1978 г. 

2.  Иван Георгиев Лечев 1979-1987 г. 

3.  Иван Стойчев Лазаров 1988-2002 г. 

4.  Лъчезар Лазаров Колев 2003-2005 г 

5.  Александър Димов Иванов   2006-2008 г. 

6.  Крум Стойчев Минев 2002/03, 2005/06 и 2008-2021 г. 

 

● Руси Колев Русев  - старши преподавател. Преподава в катедра 

“ТМФВ и спорт” през периода 1971 – 1991 г. Един от най-известните шуменски 

гимнастици и треньори с призови места от републиканските първенства в края на 

40-те години на ХХ век. Национален състезател с участие в редица 

международни турнири и състезания. Дългогодишен учител в гр. Шумен. 

● Иван Георгиев Лечев - хоноруван преподавател. Като състезател по 

вдигане на тежести постига много успехи, част от които са: четвърто място на 

европейското първенство (1965 г.), шесто на европейското и седмо на световното 

в Берлин с бронзов медал в изхвърлянето (1966 г.). Трикратен шампион и 

двукратен победител в републиканските спартакиади. От 1965 г. е инструктор 

към федерацията, а същевременно – състезател и треньор в ДФС „П. Волов“. 
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Иван Лечев е привлечен в помощ на националния юношески отбор, а от 1993 г. е 

старши треньор на младежите. От 1995 г. до 2001 г. Лечев е старши треньор на 

Тунис и постига нещо небивало за страната, състезателя Жерар Атъф печели 

бронзов медал на световното първенство във Варшава (1996 г.). Отборът е 

първенец на Африка (2001 г.) с шест шампионски титли. След завръщането си в 

Шумен, Иван Лечев ръководи подрастващи от УСШ „Хан Крум“. Почетен 

гражданин на Шумен. 

● Иван Стойчев Лазаров  - главен асистент. От 1968 г. е хоноруван 

преподавател, а от 1981 г. е щатен преподавател и треньор в катедра “ТМФВ и 

спорт”. Завеждащ катедра от 1996 до 2001 г. КМС (1961), републикански 

шампион по водно спасяване (1975), състезател по хандбал в АРХГ (1970 – 

1977), треньор на национални състезатели и републикански шампиони по водно 

спасяване, старши методист на високото спортно майсторство в ДФС “П. Волов”. 

Като преподавател и треньор на студентските отбори печели медали по плуване 

и борба (1973 – 1976). Носител на награди “Заслужил деятел на БЧК”, медали за 

особени заслуги към водното спасяване – златен и сребърен. (сн.1) 

● Александър Димов Иванов - хоноруван преподавател. Кариера на 

състезател: Професионален футболист в периода 1990/2000 г. Национален 

състезател с 50 мача във всички национални гарнитури. Шампион на България с 

Етър (В. Търново) и на Малта с Валета. Кариера като треньор: Помощник-

треньор в Б група на Шумен и Етър, старши треньор на Шумен 2010 във В група, 

треньор, минал през всички възрастови групи на ДЮШ във ФК ШУМЕН 2007. 

Успехи: Класиране на Шумен на първо място в СИ В група и влизане в Б група. 

● Лъчезар Лазаров Колев - хоноруван треньор. Състезател и треньор в 

отбори от регионалното ниво. Ръководи отбора на ФК “Академик“ гр. Шумен 

през два сезона 2003/2004 и 2004/2005 г. в „А“ Регионална футболна група, като 

през първия постига почетното трето място в класирането. 

● Крум Стойчев Минев - старши асистент. Преподава в катедрата от 

2002 г., състезател по футбол в дублиращия отбор на Шумен, с който се класира 

на трето място в Републиката като юноша старша възраст. 

 

Редовното присъствие на Шуменския университет “Еп.К.Преславски” на 

републиканските форуми е свързано с непрекъснатата работа и експертната 

преценка на споменатите по-горе специалисти. Като представянето естествено е 

имало своите пикове и спадове. 

 

Представяне на различните форуми 

 

Организацията на Републиканското студентско първенство през 

последните десетилетия е структурирано на няколко етапа: 

I етап: Отборите са разделени в групи на регионален принцип (в повечето 

случаи „А“, ”Б” и ”В”, като Шуменския университет “Еп.К.Преславски” попада в 

група „В“), като се изиграват два пълни кръга (есен-пролет) по системата ”всеки 

срещу всеки” на разменено гостуване. След приключване на срещите се изготвя 

крайно класиране във всички групи, според Наредбата на БФС за сезона. 
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II етап: В този етап след изготвянето на крайното класиране в групи „А“, 

„Б” и „В” (по показатели: точки, голова разлика, отбелязани голове, допуснати 

голове), се провеждат срещите баражи за определяне на останалите два отбора, 

които ще участват в третия етап, както следва: 

1. 1-ва среща бараж между 5-я в група „А” и ЮЗУ (Бл.) Срещата се играе 

на неутрален терен на еднакво разстояние от двата града. 

2. Среща бараж между 3-я в група „Б” и 3-я в група „В”. Срещата се играе 

на неутрален терен на еднакво разстояние от двата града. 

3. Среща бараж между победителите от двете срещи: 5-я в група „А” и 

ЮЗУ и 3-я в група „Б” и 3-я в група „В“. Срещата се играе на неутрален терен на 

еднакво разстояние от двата града. 

4. Среща бараж между 2-я в група „Б” и 2-я в група „В”. Срещата се играе 

на неутрален терен на еднакво разстояние от двата града. 

III етап – В третия етап на Държавното студентско първенство участват 

отборите, класирали се на първите четири места от група ”А” (гр. София), 

първенците от групи ”Б” и ”В” и победителите от проведените допълнителни 

баражи. Според прието решение на Техническата комисия по футбол, за ¼ 

финалите между осемте отбора се тегли жребий. Четвъртфиналите се играят на 

неутрален терен на еднакво разстояние от двата града.  

Финалните срещи (финална четворка) се играят в рамките на Националната 

Студентска Универсиада. 

При този принцип на организация отбора на Шуменски университет 

“Еп.К.Преславски” почти винаги стига до II етап на първенството и играе 

баражи, но достигането на III етап се е случвало само няколко пъти. 

В ежегодните Национални републикански студентски първенства отбора 3 

пъти достига четвъртфинали през 2006, 2007 и 2019, където за съжаление отпада 

съответно от отборите на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий“ - Велико Търново (2:2 

в редовното време и губи след изпълнението на дузпи), НСА “Васил Левски“ – 

София (0:3) и МГУ – София (0:6). 

 

 

 
Снимка. 2. 
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Най-значимият успех за Шуменски университет “Еп.К.Преславски” е 

постигнат в друга разновидност на футболната игра, а именно минифутбола. 

През 2003 г. на Летните Студентски игри проведени в с. Кранево отбора с 

треньор Крум Минев завоюва 1 място в турнира. (сн.2) 

Отборът на Шуменски университет “Еп. К. Преславски” има и едно 

участие на международен форум. Това се случва през 2001 на Универсиадата в 

гр. Баня лука (Босна и Херцеговина), където отбора заема почетното пето място. 

(сн. 3) 

 

 

 
Снимка. 3.(2001) 

 

Отбор на Шуменски университет “Еп. К. Преславски” три пъти участва в 

„А“ Регионална футболна група - 1998/1999, 2003/2004 и 2004/2005 г., като през 

сезон  2003/2004 постига почетното трето място в класирането. (сн.4 и сн.5) 

 

 

 
Снимка. 4.(2003-2004)                                  Снимка. 5.(2004-2005) 

 

Представянето на отбора на Шуменски университет “Еп.К.Преславски”  е 

резултат колкото от работата на ръководителя, който организира и направлява 

тренировъчния и спортно-състезателния процес свързан с футбола, толкова и на 

качествата и синхрона в играта на състезателите. Затова е необходимо да 
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обърнем подобаващо внимание и на тези от тях, които са имали и осезаемо 

присъствие във футбола в национален мащаб. 

 

Футболисти студенти играли на професионално ниво  

(„А“ и „Б“ републикански групи) 

 

1. Александър Димов Иванов  – състезавал се за отборите на ФК “Етър“ – 

Велико Търново, Шумен, Ла Валета (Малта) и др. Шампион на България с 

Етър (В.  Търново) и на Малта с „Ла Валета“. С отбора на Шумен се 

класира на 4 място и участва в Европейските клубни турнири. Национален 

състезател с 50 мача във всички национални гарнитури; (сн.4) 

2. Максим Владимиров Недев – състезавал се за отбора на ФК “Черноморец“ 

– Бургас в А РФГ, а в „Б“ група за отборите на ФК Шумен, ФК Миньор 

Раднево, ФК Светкавица Търговище; 

3. Тодор Танков Тодоров – състезавал се за отбора на ФК “Литекс“ – Ловеч в 

А РФГ; (сн. 11) 

4. Борис Димитров Борисов – състезавал се за отбора на ФК “Видима-

Раковски“ – Севлиево, класирал се на 1 място в западна Б РФГ през сезон 

2009/10; (сн. 3) 

5. Валери Димитров Михайлов – състезавал се за отбора на ФК “Калиакра“ 

– Каварна, класирал се на 1 място в източна Б РФГ през сезон 2009/10 г.;  

6. Костадин Белинов Иванов – състезавал се за националните отбори на 

България по футзал и плажен футбол, класирал се на 4 място на 

Европейското първенство по плажен футбол Сицилия‘2018 г. (вратар); (сн. 

12) 

7. Исмет Идризов Хаджиев – състезавал се за националния отбор на 

България по футзал (вратар); (сн. 6) 

8. Мердин Алиев Мехмедов – състезавал се за отбора на ФК “Добруджа“ – 

Добрич в Б РФГ; (сн. 8) 

9. Михаил Петров Неделчев – състезавал се за отбора на ФК “Шумен“ в Б 

РФГ;(сн. 6) 

10. Аян Ирфан Хасан –  състезавал се за отбора на ФК “Шумен“ в Б РФГ; (сн. 

7) 

11. Цветомир Ивелинов Цонков –  състезавал се за отбора на ФК 

“Черноморец“ - Бургас в А РФГ и за ФК “Светкавица“ – Търговище и 

ФК“Несебър“ в Б РФГ; (сн. 3) 
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Снимка. 6.(2010-2011)                                  Снимки. 7.(2011-2012) 

 

Заключение 

 

Представената информация разкрива доста сложна конфигурация от 

факти, обстоятелства и личности, които взети заедно са оказали влияние 

върху качеството на тренировъчния и резултатите от спортно-

състезателния процес по футбол.  

Изложеният анализ на проучването на литературните източници ни 

позволява да направим обобщението, че в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ футбола през годините е бил винаги на 

относително добро ниво. Това несъмнено е следствие на професионалната 

компетентност и амбиции за постигане на качествени спортни резултати 

на специалистите ръководили отбора и на подготовката и качествата на 

състезателите. Оптимистичното обобщение е свързано и с кадровата 

политика в катедрата и ни дава основание да смятаме, че тази тенденция 

ще продължи и в бъдещите години.  
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МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ И ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ В 

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, КЪМ КОЕТО ПРОЯВЯВАТ ИНТЕРЕС 

УЧЕНИЦИ ОТ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

 

Лилия Ц. Лозанова 

 

 

MEDIA LITERACY AND THEMATIC CONTENT ON SOCIAL 

NETWORKS HIGH STUDENTS ARE INTERESTED 

 

Lilia C. Lozanova 

  

 
Abstract :The use of social media is not only part of the lives of young people, but also 

of the youth culture of the 21st century. This article presents the results of a survey among high 

school students from Northwestern Bulgaria, aimed at establishing the thematic content in 

social media, in which young people are interested. 

Key words: media, topics, students 

 

 

Използването на социалните медии е част е не само част от живота на 

младите хора, но и неразривна част от младежката култура на 21 век. Настоящата 

статия представя резултати от проучване сред ученици от гимназиален етап от 

Северозападна България, насочено към установяване на тематичното съдържание 

в социалните медии, към което младите хора проявяват интерес. 

Редица проучвания сочат, че досегът на младите с медийно съдържание 

минава през социалните мрежи. Новинарските навици на тийнейджърите 

отразяват многообразието на съвременния медиен пейзаж [8]. Почти всички 

традиционни медии са представени в различни социални мрежи и други 

платформи, но се налага да се конкурират за интереса на младите хора с 

инфлуенсъри, влиятелни личности, „приятели“, които „пречупват“ новинарското 

съдържание и са своеобразен негов „проводник“ до подрастващите. 

 В тази насока са констатациите на проучване на Pew Pew Research Center 

от 2017 г. От социалните мрежи получават основната актуална информация 75% 

от учениците в Дания, 74% - младежите в Италия, 69% от подрастващите във 

Франция, 68% - от тийнеджърите във Швеция, 65% от гимназистите в Испания, 

61 % - от връстниците им в Англия.[ 1, с.69 ]. 

T. Notle и колектив  анкетират през 2020 г. 1069 австралийски юноши, като 

установяват, че три четвърти (83%) ползват социалните мрежи като основен 

информационен канал за достъп до новинарско съдържание [6, с. 17]. 

 Проучване на неправителствената организация „Common Sense Media“, 

проведено през 2019 г. с 1005 ученици(13-17-годишни) в САЩ, констатира 

следните тенденции : 

1/Тийнейджърите по-често научават новини от социалните медии 

(например Facebook, Twitter) или от YouTube, отколкото директно от самите 

новинарски организации. Повече от половината респонденти (54%) следят 
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актуалните събития в социалните медии, 50% - от YouTube. Около 41% търсят 

актуална информация в официалните медии(онлайн вестници, списания, 

новинарски сайтове, платформи и др.), а най-малък процент анкетирани ( 37%), 

се информират от телевизията. 

 2/Проучването установява, че младите хора предпочитат да научават 

актуална информация от инфруенсъри, влогъри и „онлайн влиятелни личности“ 

[10]. 

  Това са посочили близо 60% от респондентите, които получават новини 

от YouTube  [10]. Изследователите от „Common Sense Media“ констатират 

предпочитанията на учениците към приоритетно визуална информация. 

Около 64% от потребителите от YouTube посочват, че „ чрез снимките и 

видеата“ разбират по-добре основните новинарски събития. Почти двойно по-

малко анкетирани - 36%, предпочитат да четат или слушат новинарска 

информация [10]. 

Според статистическо изследване от 2020 г. най-голям процент от 

немските ученици на възраст от 12 до19 г., следят в YouTube канала на Bibis 

Beauty Palce" [3]. Той е създаден от младата влогърка Bianca Claßen и основната 

му тематика е  мода и красота. 

По отношение на музикалните предпочитания на германските младежи, 

над 45 процента „стриймват, изтеглят или купуват поп музика или музика от 

настоящите класации“ [4 ]. 

 Проучване на УНИЦЕФ “Mедийното потребление и „инфлуенсърите“ на 

децата и младите хора в България” (2020 г.) също констатира горепосочените 

тенденции, но разкрива допълнителни данни за взаимодействието на 

тийнейджърите със социалните мрежи. То е проведено с 1773 лица на възраст от 

10 до 24 години, от които 237 представители на уязвими групи. 

 Малко над една четвърт от всички анкетирани споделят, че активно 

следват т.нар. инфлуенсъри, а над половината проявяват интерес конкретно към 

съдържание, качвано от влогъри [6]. 

Изследването прави интересни изводи за тематиката на съдържанието, 

който следят младите хора в социалните мрежи. 

 Кратките видеа са основен и предпочитан формат за децата и младите 

хора. Приблизително деветима от всеки десет анкетирани гледат поне веднъж в 

седмицата клипове в Интернет. Категорично най-харесвана такава платформа е 

YouTube – тя е предпочитана от 94% от участниците, които гледат видеоклипове 

редовно [ 6, с.31]. 

  По отношение на съдържанието, приоритетна позиция заемат 

музикалните клипове, които са предпочитани от 85,6 % от анкетираните. Над 

половината от респондентите - (53%) предпочитат видеа за забавление (номера, 

предизвикателства, скечове). 

Около 30,8% от учениците следят видеа на образователна тематика, като се 

предполага, че е свързано с изучаваното от тях учебно съдържание. 

 Другите тематични категории предизвикват интерес у над една пета от 

участниците в проучването. Това са електронни или онлайн игри (25,9%), видео 

дневници (влогове) на български (22,4%), български уеб сериали(21,8%), 
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анимационни филми (20,4%), спортни клипове(20,3%), реалити 

предавания(18,1%). 

 Прави впечатление, че основните предпочитания на учениците са 

насочени към съдържание с цел забавление – музика, развлекателни клипове, 

видеоигри, реалити формати, анимационни и др. онлайн филми. 

Докладът на Уницеф определя „ детска и младежка аудитория като “ 

пасивна - редовно ползваща дигиталните медии за гледане на клипове, слушане 

на музика и разглеждане на профили и страници в социалните мрежи. Активното 

участие на повечето потребители се свежда предимно до общуването с приятели 

онлайн и спорадичното качване на селфита и други снимки. Споделянето на 

генерирано от потребителя творческо съдържание, коментирането и участието в 

онлайн групи по интереси са рядкост. Голяма част от българските деца и млади 

хора пропускат възможности да изразят себе си и мнението си по важни теми, 

както и да си сътрудничат в създаването на онлайн общности…“[6]. 

 Медийната грамотност като цялостна концепция и педагогическо 

направление предлага възможност за ефективното и пълноценно използване на 

медиите от подрастващите в личен план и за бъдещо професионално развитие. 

Формулирането й като компетентност e в три ключови европейски документи, 

транспонирани в българската нормативна база в сферата на образованието : 

Европейската референтна рамка за ключови компетенции за учене през целия 

живот( 2019)  и двете рамки за дигитална грамотност - „DigComp 2.0: The Digital 

Competence Framework for Citizens „ и „ DigComp 2.1 : The Digital Competence 

Framework for Citizens With eight proficiency levels and examples of use“ (2016).  

За ЮНЕСКО медийната грамотност е необходима в днешното обществото 

на знанието, чиято основа е „възможността да се намира, създава, обработва, 

разпространява и използва информацията с цел получаване и прилагане на 

знанията, необходими за човешкото развитие [6]. 

 Теми по медийна грамотност са включени интегрирано в учебното 

съдържание по български език и литература в гимназиален етапна обучение. 

През последните години обаче се реализират редица проекти в българските 

училища, които имат за цел повишаване на медийната грамотност на учениците. 

Един от успешните проекти е „ ADAPTED MODELS FOR DIGITAL 

CITIZENSHIP UNDER AN EPIDEMIC ENVIRONMENT IN SCHOOL“, който се 

реализира в Лесотехническа гимназия- Берковица (VOCATIONAL FOREST 

HIGH SCHOOL – BERKOVITSA). 

Проектът се администрира от Alternative Montana’ Public Education Council, 

NGO, който е бенефициент по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 - 2021 г. Той е насочен към минимизиране на 

негативното влияние на стереотипи и дезинформация от виртуалния свят, 

установено по време на социалната изолация и обучението в електронна среда 

във връзка с Covid-19. 

Основната цел на проекта е насърчаване на медийната грамотност и 

гражданското образование на възпитаниците на гимназията. В обучението на за 

повишаване на медийната грамотност и придобиване на гражданска 

компетентност са включени 60 ученика от 8 до 12 клас. 
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Разработен е Наръчник с методика за преподаване/учене на дигитална и 

медийна грамотност - „Дигитална и гражданска компетентност и медийни 

стереотипи“. Вече е създаден и уеб портал за дигитално гражданство 

www.diggra.com. 

Проведени са учебни занятия по темите „Медийна грамотност“, „Децата и 

медиите“, „Гражданско участие“ и др. В дейностите е предвидено създаване на 

дидактическа база за обучение по медийна грамотност и активно гражданство. 

Проектът ще приключи със симулация на референдум, в който ще бъдат 

включени обучените учениците. В него са включени и ученици от СУ,,Иван 

Вазов” - Монтана и ПГПЧЕ- Монтана. 

Реализацията на проекта е причината за избор на целевата група на 

емпиричното изследване „Медийна грамотност и ценности“ с общо 89 

респондента (8-12 клас) от трите горепосочени училища в Монтана и Берковица 

през май 2021 г. 

В контролната група са включени учениците, участвали в дейностите по 

проекта, а в базовата група са техни връстници от същите училища. Контролната 

група е от 32 респондента, като разпределението им по клас и пол е следното :11-

ти клас ( 10 ученика - 4 жени, 6 мъже); 12-ти клас - (4 ученика -1 жена, 3 мъже); 

8-ми клас - (6 ученика - 5 жени, 1 мъж); 10-ти клас - (12 ученика - 4 жени, 8 

мъже). 

В базовата група участват 57 ученика, като разпределението на 

респондентите е следното : 11-ти клас – 12 ученика(8 жени, 4 мъж ); 10-ти клас - 

22 (13 жени, 9 мъже);8-ми клас - 23 ( 11 жени, 6 мъже). Тъй като включването в 

анкетата е доброволно, липсват участници от 9-ти клас. 

Настоящата статия представя резултатите от анкетно проучване на 

отношението към медийната грамотност сред горепосочените респонденти на 

два въпроса. Първият въпрос изследва от кои източници учениците се 

информират за актуалните новини. Анкетираните могат да избират от следните 

опции - телевизия ;радио; вестници; интернет сайтове; социалните мрежи 

(Facebook, Google+, MySpace, Friendster, Tribe и др.). 

Вторият въпрос е насочен към установяване на тематиката, която 

интересува гимназистите, докато сърфират в интернет и най-вече – в социалните 

мрежи. Респондентите имат възможност да избират от следните тематични 

области : „вътрешна и външна политика“,“ образование“, икономика и финанси“, 

„ култура, културни събития“, „ свободно време и забавления“, „наука и 

иновации“, „ обяви, реклами на продукти“, „ спорт“, „ хоби“, „ друго „. 

Отговорите на първият въпрос подлежат на дескриптивна (описателна) 

статистическа обработка. 

Анализът на отговорите на анкетираните на първи въпрос, който цели да 

установи от къде се информират учениците, установява следните резултати : 

- Най-голям процент ученици търсят актуална информация в социалните 

мрежи, което съвпада с горепосочените резултати, установени в български и 

международни изследвания. Учениците от Северозападна България предпочитат 

да се информират от социалните мрежи, като такъв отговор са избрали 59,65% от 

участниците в базовата група и 40,60% от контролната. 
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Въпреки, че социалните мрежи се очертават като основен информационен 

канал, трябва да се отбележи факта, че с 19,02% е по-нисък процента на 

активните им ползватели в контролната група с информационна цел. Причината 

е, че преминалите обучение по медийна грамотност ученици по-активно търсят 

информация от други източници и медии. Разликата в ползването на друг 

информационен източник – телевизията, между двете групи също е значима. 

Почти двойно повече участници в контролната група се осведомяват от 

телевизията за актуалните новини (34,38%), докато тв-зрителите сред техните 

връстници са 17,54%.  

Активните ползватели на интернет сайтове с цел информиране по различни 

актуални проблеми и теми са близки и в двете групи – в базовата са 19,30%, в 

контролната -21,88%. 

Установеният нисък интерес към вестниците отразява тенденциите в тази 

възрастова група в световен мащаб – 3,13% представители на базовата група и 

3,13% от контролната. 

Въпреки това се отчита, че резултатите на двете групи не се отличават 

принципно, но отразяват положителният ефект от обучението по проекта на 

участниците от контролната група по отношение на други източници на 

информиране за актуалните новини – от телевизията и интернет сайтовете. Виж 

диаграма №1. 

 
 

Дескриптивният анализ на вторият въпрос установява, че резултатите на 

учениците и в двете групи (основна и контролна, преминала през допълнително 

обучение по медийна грамотност) се описват от почти идентични профили.  

Най-съществената разлика е по отношение на по-високият интерес у 

учениците от контролната група (34,38%)към и съдържание от социалните 

мрежи от областта на спорта. За сравнение, само 5, 26% от анкетираните от 

базовата група заявяват интерес към спортни новини и видеа, което е 

многократно по-нисък процент. 
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Възможен коментар на този резултат е , че „ученолюбивите“ деца нямат 

много време за реален спорт и компенсират това чрез по-висока потребност за 

информация по спортна тематика. 

Друго предположение е, че респондентите от контролната група проучват 

възможност за летни спортни занимания, тъй като анкетното проучване е 

проведено в края на учебната година – в края на май 2021 г. 

Следващото предположение е, че след редуването на онлайн и присъствено 

обучение в училище, учениците се нуждаят от повече спортни занимания, които 

се превръщат в техен водещ интерес. 

Прави впечатление, че по-висок брой от участниците от основната група 

търсят медийно съдържание, свързано с образованието - 17,54 %, докато в 

контролната група броят им е близо 6 пъти по-малко – само 3,13%. 

Темата „забавления“ може да се приеме, че е на водещо място в интересите 

и на двете групи, като получените стойности са близки -17,54 % (базова група) и 

15,63 % (контролна група). Резултатите съответстват и на горепосочените 

международни изследвания, според които значителна част от медийното 

съдържание, консумирани от тийнейджъри, е свързано с развлечения. 

Прави впечатление, че 14% от респондентите от базовата група се 

интересуват от политика, докато тя вълнува само 6,25 % от преминалите 

обучение по медийна грамотност. 

Отново повече ученици от базовата група -10,53 %, се интересуват от 

култура, а привържениците на темата сред респондентите от контролната група 

са само 6,25 %. 

Медийното съдържание по темата „хоби“ вълнува почти всеки десети 

анкетиран -8,77 % (базова група) и 9,38% ( контролна). 

Таблица №1 
От кои области търсите най-често информация (новини) в социалните мрежи?( в %)

  

Базова  контролна 

□ хоби 8,77“ 

□ политика 14,04% 

□ друго 3,51% 

□ икономика/финанси 3,51% 

□ култура 10,53% 

□ наука/иновации 10,53% 

□ образование 17,54% 

□ обяви 8,77% 

□ забавления17,54% 

□ спорт5,26 % 

 

□ хоби 9,38% 

□ политика 6,25% 

□ друго 3,13% 

□ икономика/финанси 0,00% 

□ култура 6,25% 

наука/иновации 15,63% 

образование 3,13% 

□ обяви 6,25% 

□ забавления 15,63% 

□ спорт34,38 % 

 

 

По останалите теми няма съществена разлика в отговорите на двете групи. 

Фокусът към спортната тема у учениците от контролната група оставя на заден 

план други важни теми като образование, култура и други. 

Предварителните очаквания след обучението на контролната група по 

медийна грамотност са насочени към очакването, че у участниците в нея ще се 
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засили интереса към сериозна медийна тематика – например политика, 

икономика, култура, образование и др. Получените резултати може да се 

тълкуват в посока, че интереса към спорта , е свързано с естествена 

необходимост у младите хора в началото на лятото. 

В глобален план, резултатите от анкетното проучване насочва към 

необходимостта от повишаване на нивото по медийна грамотност у 

респондентите. Подобно обучение се очаква да повиши интереса на 

гимназистите към по-разнообразна медийна тематика. Тази важна за 21 век 

компетентност помага на младите хора да използват медийния потенциал за 

своето личностно и бъдещо професионално развитие. 
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ОСЪЗНАВАНЕ НА РИТЪМА КАТО ПРИНЦИП ЧРЕЗ 

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЗНАНИЯТА В ЧАСОВЕТЕ ПО МУЗИКА 

 

Люба Ат. Златкова 

 

 

ABOUT THE RHYTHM AS A PRINCIPLE BY COMBINING 

KNOWLEDGE IN MUSIC CLASSES 

 

Liuba At. Zlatkova 

 

 
Abstract: The report examines the need to bring together different aspects of knowledge 

through the themes of music content. Rhythm is the basis for understanding different aspects of 

a phenomenon or process, indicating both their specific musical and general aspects. They are 

brought out as necessary for the understanding of the entity with the help of synthesis and 

analysis to create subjective knowledge. 

Keywords: Rhythm, rhythmical models, synthesis, analysis 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект “Цикъл 

художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” РД-08-123/03.02.2021 г. 

 

 

Ритъмът е всеобщ природен принцип и животът е организиран ритмически. 

От промяната на сезоните, през дните на седмицата, смяната на деня с нощ и 

житейските цикли, светът е организиран според ритмическите правила и се 

съобразява с него. По същият начин е организирано и обучението и 

образованието – през детската градина, към училището, чрез и с помощта на 

знанието и информацията, която децата и младежите получават, като на основата 

на общите детски възприятия за предметите, явленията и процесите се наслагват 

нови знания и представата за базовите се обогатяват и разширяват. Така едно 

каквото и да е явление с течение на времето и израстването на детето придобива 

нов облик и разбиране за функционирането му в света и приложимостта му в 

собствения живот и обществото. 

В тесен смисъл ритъмът в предучилищното и училищното образование 

много често се разбира сато част от музикалното изкуство и приложението му в 

заниманията с музика. Музикалният ритъм (метроритъм) включва три основни 

елемента – метрум/метрическа пулсация; ритъм/ритмически рисунък и темпо – 

бързината на изпълнение на музиката. Към елементите на музикалния 

метроритъм, обаче принадлежи и музикалната форма, чрез която се проявяват на 

цикличен принцип съдържателната страна на музиката и по този начин се 

проявяват други нейни качества, като стил и жанровост. 

Ритъмът в музикалното изкуство в училищното образоване за детското 

съзнание е свързан с няколко неща: 

- С пулсацията на музиката; 
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- С ритъма, който по-често се разбира благодарение на песенния жанр – 

текстът на музиката подпомага неговото осъзнаване, тъй като думите, 

разделяни на срички носят различната продължителност на тоновите 

трайности; маршовостта се свързва до голяма степен с точкувания ритъм, 

организиран в двувременна пулсация и умереното, организирано темпо; 

- С темпото, като бързина, с която музиката протича във времето и 

движенията, които са с различен интензитет; 

- Музикалната форма за децата от ДГ и ранните години на училищното 

образование е свързана с песента и нейното делене на куплет и припев 

(проста двуделна форма) или простата едноделна форма, при която 

куплетите протичат един след друг и се повтарят.  

В общи линии представата на детето за ритмическата страна на музиката, а 

от там и мястото на ритъма се ограничава с тези проявления на неговите 

елементи. 

В часовете по музика децата възприемат и изпълняват различна музика. 

Това са и песни с различен характер – маршови, танцувални, двуделни и 

едноделни. Възприемат и инструментална музика, която също има и песенен, и 

танцувален, и маршов характер, но много често различните дялове на 

произведението са с контрастен характер и притежават различни жанрови 

характеристики. 

Един от първичните музикални жанрове, които Д. Кабалевски нарича 

„трите кита, трите стълба на музиката - песен, танц и марш“, е танцувалният. Той 

в най-голяма степен събира в себе си множество свързани елементи, които са 

обединени в едно цяло и които показват и разказват - кой, защо, къде и как мисли 

и живее. Танцът е различност, той е съвкупност от ритмически елементи и 

тяхното специфично съчетание, под формата на модел (ритмичен модел на 

танца) дава много и разнообразна информация, с помощта на която можем да 

разчетем времето и мястото, нравите и обичаите, мисленето и развитието на 

хората, които са го сътворили. В танца можем да намерим и математика (брой на 

танцувалните фигури; на танцуващите; формите и графиките на движението); и 

география (мястото, животинския и растителен свят, природна среда, климат); 

познание за бита и трудовата дейност (оран, жътва, копаене, лозарство, 

градинарство и пр.); история (може да се разглежда и във връзка с промяната на 

танцуване, на темпото, на преминаване от групово и смесено към танцуване по 

двойки,  което е следствие от развитието на мисленето, взаимоотношенията, 

техническия и културен прогрес). Танците могат да се разглеждат и от друга 

страна – като справочник за разбиране на националното, за връзката между 

танцувалност и език, за разбиране на духовно и прагматично на един народ с 

помощта на неговите танци. 

От ранна детска и училищна възраст музикалния материал е наситен и с 

много примери от българския музикален фолклор. Това са различни народни 

песни, съобразени по тематика  с програмните изисквания, както и народни 

инструментални мелодии, свързани със звученето на различни народни 

инструменти, както и народния оркестър. В тази насока българският музикален 

фолклор е източник за възприемане, разбиране и осъзнаване на специфичния и 
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уникален метроритъм на музиката ни със своята неравноделност като метрика и 

ритмическо групиране. С негова помощ децата осъзнават и разпознават 

невероятното разнообразие от народни танци, а някои от тях се включват и в 

ситуациите по музика в ДГ и часовете по музика в училище. Това дава 

възможност на детето да погледне на музиката в един по-обобщен вид – като 

песен, като сюжет и разказ и като движение. Народната музика е триединство в 

своята същност, но тя може да бъде отправна точка за разбиране и осъзнаване на 

по-широка сфера от житейските явления и процеси, за обясняване на въпроси, 

различни на частната музикално-образователна сфера. 

В начална училищна възраст народната песен се разглежда като музика и 

текст, обръща се внимание на нейния метроритмичен характер и децата се 

запознават (още от ДГ) с неравноделността й. В повечето случаи според 

програмите не се дават сведения от коя фолклорна област е песента, къде се 

намира и какви са условията на живот на хората, които са я създали и запели. 

Това се предвижда в средна степен, когато в 5 и 6 клас е обърнато специално 

внимание на разделянето на България на фолклорни области (най-общо 7). Тук 

народната музикална култура е обобщена до известна степен. Разглежда се 

характерността на песните от всяка област, географското й разположение, 

характерните инструменти и фолклорни носии, изпълнителите на народна 

музика от тази област и специфичните народни инструменти, както и танците. 

Това своеобразно обобщение, но на основата на музиката би могло да бъде добра 

отправна точка за осъзнаването от децата на ритъма в общ план и на ритмичния 

принцип в света, както и да им даде възможност да погледнат на една, най-общо 

погледнато, ограничена сфера като музикалната, като на учебник за 

възприемането и разбирането на цикличността в житейската. 

По какъв начин знанието за музиката може да разшири знанието за света и 

цикличността на случването в него? 

1. Вокалната и инструментална музика е свързана от една страна с 

различни по тематика и характер песни и мелодии, с характерни движения, с 

инструменти и специфични само за това място обичаи и традиции; 

2. Това има своите предпоставки и условия за проявление – географски 

(мястото, климата, природните условия, надморска височина и пр.); исторически 

(свързани са и с географските условия, като двата фактора определят и 

сюжетната линия на повествование, темпото и движенията на танците, както и 

жанровата им характеристика – хайдушки, юнашки, жътварски, любовни и пр.); 

3. Облеклото, носиите в различните области имат своите особености и те 

са свързани  с двата, споменати по-горе фактора. В носията е вложена 

космогонията на човека за света, за мястото му в него, за небесното, земното и 

подземното поле; за функцията на мъжа и жената, както и за цикличността на 

живота в различните му етапи. В облеклото особено място заема цветът и 

формата и те са съчетани в специфични ритмически комбинации на проявление 

(ритмични модели), чрез които човек споделя, изявява своята социалност и 

принадлежност към род, семейство, населено място и социално положение в 

обществото. Чрез елементите на носията освен всичко друго, може да се 

установи семейно положение, житейски етап. 
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4. Цветовата и фигурална ритмика, наличието на един или друг аксесоар 

изпълняват и строга функционалност, която също е свързана с ритъма и 

цикличността на живота. Функцията на тези елементи не е декоративна, както не 

са развлекателни и различните елементи на народното изкуство, а са подчинени 

на строга утилитарност. Всичко работи в синергия, за да защитава, за да 

съдейства за фертилитет и продължаване на рода, за идентификация на човека и 

на последно място за декорация и украса.  

5. В елементите на музикалния фолклор особено място заема числото като 

конкретика и като символ. Като конкретика то може да се свърже с 

метроритмичната същност на българската фолклорна музика, а като символ се 

намира във всеки елемент от народното изкуство и присъства навсякъде и във 

всички етнографски области под формата на цикличност. То е в градежа на дома, 

в приказките на рода, в скритото знание за израстването и развитието на човека, 

закодирани с помощта на образите в нея, в пословицата, която в най-голяма 

степен крие вселенските принципи. Числото и графичната форма са в носията, в 

хляба, в писаната каручка, в хорото. В хорото е и знанието за слънчевата система 

и слънцето като център. 

Изкуството е символен феномен и начините и формите, под които са 

разположени неговите символи има значение за разчитането им. Един от най-

често използваните начини за закодиране на знанието в различните изкуства е 

ритмичността на подреждане на символите, организирането им в групи и фигури, 

в модели. Ритъмът и метрумът могат да се приемат за основни елементи в 

проявлението на всяко явление, жизнен процес, цивилизационни етапи, културни 

процеси, на всяко изкуство. 

 Това са само някои от връзките, които могат да се направят в часовете по 

музика чрез темата за музикално-фолклорните области с помощта на 

географията, историята, изобразителното изкуство, геометрията и математиката.   

Детското възприемане на света е цялостно и светът е неделим. Елементите 

му естествено си взаимодействат, без да се разбират принципите за това. 

Възприемането на всяко непознато явление или предмет е свързано с получаване 

на обща представа за него. Според Б. Тодорова „Анализът разглежда изучавания 

обект в неговите съставни елементи като йерархична или нейерархична система. 

Посоката на анализа е винаги от следствието към причината. Синтезът… е 

обединяване, съединяване и/или свързване на отделни части на обекта, процеса, 

явлението, системата и т. н. до получаване на единно цяло… Той е основен 

метод за формулиране на изводи при обобщаване на проучената информация 

след предварително проведен анализ. Посоката му е от причината към 

следствието“ [Тодорова 2020: 7, 8]  

Благодарение на общата представа за възприетото и в зависимост от 

характеровите си особености човек преценява дали то му харесва или не и 

поставя себе си в определена позиция по отношение на това явление. Когато 

същото се възприеме отново и отново, се появяват въпроси защо то ни прави 

силно впечатление, с положително или с отрицателен знак и започваме да търсим 

причините за това. Това е и моментът на анализиране. Т. е. след, а не преди 

цялостната картина, е необходимо да се премине към анализиране, за да се 
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„разглоби“ явлението на части, да се види как то функционира, къде се намира 

спрямо собствените представи и разбирания. В резултат на този анализ всеки 

човек създава в съзнанието си нов образ – по-обемен, богат, нюансиран, който се 

превръща в нов, вече субективен образ за същото явление или предмет, който 

първоначално е възприет. Този субективен образ събира в себе си и 

възможностите за неговото използване и приложение в каквато и да е човешка 

дейност, когато е необходимо. Психологическият процес на веригата синтез – 

анализ – синтез е характерен за всяка дейност и е приложим във всички сфери от 

живота. „Методът синтез е фундаментален за формирането на единно познание“. 

[Тодорова 2020: 13] Той е и този, който е необходимо да се използва за 

провокиране на намирането на непознатото, за откриването на приложенията му, 

за търсене на решения със средствата и на изкуството, и на науката в сфери, 

които на пръв поглед нямат общо с тях. В подобен контекст, осмисляйки ролята 

на синтезността и анализа за обучението по български език, С. Добрева 

отбелязва: „Компетентностните модели на родноезиково обучение в България 

закономерно се свързват с използване на възможностите на разнообразни типове 

мислене, и особено – на критическото и творческото мислене. Съвременните 

научни постановки обвързват резултатното родноезиково образование не само с 

усвояването на когнитивно знание, а и с усвояването на стратегии за учене, с 

развитието на мисловни процеси. Това означава компетентностното, личностно 

ориентираното родноезиково образование да се реализира в зависимост от 

потребностите на обучавания индивид да мисли и да действа рефлексивно, 

означава, че когато разрешава проблем, той не само трябва да умее да прилага 

общоприети подходи, методи и техники за справяне със ситуация, но и да е 

способен да се развива в хода на дейността, да се учи от опита (свой и чужд), да 

разсъждава и да постъпва критически” –[Георгиева, Ебазерова 2020: 58 – 59]. 

По отношение на детското образование подходът чрез синтез да се добие 

обща представа, която чрез анализа логически да разчлени явлението и да даде 

отговор на въпроса как то функционира, като добави информация от различни 

области, подпомага в голяма степен разбирането  и усвояването на явлението. В 

процеса на анализиране знанията от различни сфери допълват общата представа, 

дават нов ракурс на осъзнаването и подпомагат собствената преценка и 

създаване на мнение. Крайният етап на синтезираност дава възможност за 

прилагане не само на конкретното знание за явлението, но и на допълнителните, 

което много често се явява в основата на откривателството и иновациите.  

Разбирането, че ритъмът е природен принцип е основополагащо за 

разбирането на мястото, което всеки човек има в света и е в пряка връзка с 

възможностите му за общуване. То може да се превърне в опорна точка за 

промяна на образованието към цялостност, което би подобрило качеството на 

възпитаност и отговорност към себе си и света. 
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PENSION INSURANCE OF EMPLOYEES IN THE SCHOOL 

EDUCATION SYSTEM IN BULGARIA - 

LEGAL CHANGES, DEVELOPMENT AND CHALLENGES 

 

Lyudmila P. Vekova 

 

 
Abstract: The report analyzes the pension legislation and the current specific regime of 

pension insurance in relation to those employed in the school education system and the main 

changes in the legislation for the acquisition of pension rights by pedagogical specialists. 

Emphasis is placed on the functioning and development of the teachers' pension fund as the first 

occupational pension fund in Bulgaria. The changes in the age structure of the employees in the 

school education system and their compliance with the changes in the specific regime of 

pension insurance are analyzed. The assessment of the changes in the pension rights of the 

pedagogical specialists is also made in the aspect of their compliance with the main European 

priorities in the pension insurance and with the most important directions of the implemented 

pension reforms. 

Keywords:  pension insurance, pension legislation, school education system, pension 

rights, Teachers' Pension Fund. 

 

 

I. Актуалност на проблематиката 

Определящо значение за успешното функциониране на всяка една 

обществена система има човешкият фактор и в този аспект политиките, оказващи 

решаващо влияние за това, хората заети в нея да бъдат мотивирани за постигане 

на нейните цели, са  ориентирани към обезпечаване на адекватни равнища на 

доходите – както на трудови, получавани през периода на активната трудова 

дейност, така и на пенсионни – за годините след края на трудовата заетост. В 

този аспект и системата на пенсионното осигуряване, определяща възможността 

за получаването на доходи, даващи възможност за запазване в по-голяма степен 

на стандарта на живот през времето след приключване на трудовата дейност, 

оказва съществено въздействие върху ефективното функциониране на всяка една 

от обществените системи, в т.ч. и на системата на училищното образование. 

Основното предназначение на пенсионните системи е да осигурят 

адекватни пенсионни доходи, като тяхното равнище следва да обезпечи 

нормален жизнен стандарт и достоен живот на възрастните хора за периода след 

приключване на активна трудова дейност. Върху функционирането и развитието 

на пенсионните системи в отделните страни оказва влияние сложното 

въздействие на фактори от различен характер – демографски, икономически, 
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социални. Реформирането на националните системи на пенсионното осигуряване 

с цел те да отговорят на обществените очаквания изисква реализацията на 

комплексни стратегии, ориентирани към адаптирането им към  променящите се 

демографски и икономически условия и законови промени, отчитащи по 

адекватен начин въздействието на различните фактори.  

Постигането на адекватни и устойчиви доходи след пенсиониране за 

гражданите на ЕС и понастоящем, и особено в бъдеще, е сред основните 

европейски приоритети. Осъществяването на тези цели придобива още по-важно 

значение в условията на силно застаряващо население в повечето страни в 

Европа е се превръща в сериозно предизвикателство, за решаването на което 

държавите-членки на Европейския съюз подготвят и провеждат пенсионни 

реформи. В тази посока са разработените основни документи на ниво ЕС - 

„Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни 

системи“ [1] и „Бяла книга за пенсионната реформа, съдържаща програма за 

адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“ [4]. 

Статията има за цел да анализира пенсионното законодателство с акцент 

върху специфичния режим, регламентиран за заетите в системата на училищното 

образование и степента, в която промените в законовата уредба отчитат 

обективните демографски тенденции. Оценката на измененията в пенсионните 

права на педагогическите специалисти отразява и съобразяването им с основните 

европейски приоритети в системата на пенсионното осигуряване и 

съответствието с най-важните насоки на осъществяваните пенсионни реформи.  

 

II. Законова уредба на пенсионното осигуряване на педагогически 

специалисти, заети в системата на училищното образование.  

Редът за пенсиониране на учителите, регламентиран в чл.69в на Кодекса за 

социално осигуряване (КСО) [10], е свързан с прилагането на самостоятелен 

специален режим, за реализацията на който се създава обособен в рамките на 

системата на държавното обществено осигуряване Учителски пенсионен фонд 

(УПФ).  

Правото за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 

системата на държавното обществено осигуряване в България, регламентирано в 

чл.69, ал.1 и 2 на Кодекса за социално осигуряване, е свързано с едновременното 

изпълнение на две условия – възраст и осигурителен стаж. Утвърдена е схема, 

която предвижда ежегодното им нарастване с цел през 2037г. осигурените лица 

да придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на 65 години и 

при наличие на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете [2, 

с. 185-188]. 

За заетите в системата на училищното образование  е предвидена 

възможност за придобиване на право и изплащане на пенсия при по-облекчен 

режим - на по-ниска възраст от изискваната за работещите при условията на 

трета категория труд и едновременно с това по отношение на осигурителния 

стаж като изискван брой години е въведено условието той да е положен в 

системата. Тази пенсия за ранно пенсиониране се изплаща от специално създаден 

за тази цел Учителски пенсионен фонд за определен срок до придобиване на 
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право на пенсия за трета категория труд от държавното обществено осигуряване 

съгласно чл.69, ал.1 на Кодекса за социално осигуряване.  

Учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от 

Учителския пенсионен фонд при навършване на възраст 57 години и 10 месеца 

от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 

години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31 декември 

2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна 

година до навършването на 62-годишна възраст за жените и мъжете, като 

увеличението за жените е с по 2 месеца до 2029 г. и с по 3 месеца от 2030 г., а 

възрастта за мъжете се увеличава с по 1 месец годишно. Продължителността на 

учителския осигурителен стаж за придобиване на право на пенсия от фонда се 

запазва за целия период - 25 години и 8 месеца за жените и  30 години и 8 месеца 

за мъжете.  

От 01.01.2021г. осигурените на учителски длъжности лица придобиват 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на 58 години и 8 

месеца от жените и 61 години и 4 месеца от мъжете, при условие, че имат 

учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 

месеца за мъжете.  

Информация за условията за придобиване на право на срочна пенсия за 

ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд по реда на чл.69в от КСО е 

представена в следващата таблица. 

 

Табл.1 Условия за придобиване на право на пенсия от Учителския 

пенсионен фонд 

Година 

Жени Мъже 

Възраст учителски стаж възраст учителски стаж 

2021 58 г. и 8 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 4 м. 30 г. и 8 м. 

2022 58 г. и 10 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 5 м. 30 г. и 8 м. 

2023 59 г. 25 г. и 8 м. 61 г. и 6 м. 30 г. и 8 м. 

2024 59 г. и 2 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 7 м. 30 г. и 8 м. 

2025 59 г. и 4 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 8 м. 30 г. и 8 м. 

2026 59 г. и 6 м. 25 г. и 8 м. 61 г. и 9 м. 30 г. и 8 м. 

2027 59 г. и 8 м. 25 г. и 8 м. 61г. и 10 м. 30 г. и 8 м. 

2028 59 г. и 10 м.  61г. и 11 м. 30 г. и 8 м. 

2029 60 г. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

2030 60 г. и 3 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

2031 60 г. и 6 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

2032 60 г. и 9 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

2033 61 г. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

2034 61 г. и 3 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

2035 61 г. и 6 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

2036 61 г. и 9 м. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 
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2037 62 г. 25 г. и 8 м. 62 г. 30 г. и 8 м. 

 

Кръгът на лицата, които могат да се осигуряват в Учителския пенсионен 

фонд и да придобиват права от него е свързано с изискването да имат учителски 

трудов стаж. Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или 

възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж 

се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на 

учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма 

задължителна преподавателска работа. Към лицата с осигурителният стаж, 

положен на учителска или възпитателска длъжност се отнасят и тези, заемащи 

длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието и науката, 

съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на 

длъжността "учител" или "възпитател", съобразно придобитото образование, 

професионална квалификация и правоспособност, и са изпълнили пълната норма 

за задължителна преподавателска работа. 

Учебни и възпитателни заведения по смисъла на тази разпоредба са 

създадените по реда на отменения Закон за народната просвета [5], действал до 

01.08.2016 г., или по действащия от същата дата Закон за предучилищно и 

училищно образование [7]. Към лицата с осигурителният стаж, положен на 

учителска или възпитателска длъжност се отнасят и тези, заемащи длъжности по 

списък, утвърден от министъра на образованието и науката, съгласуван с 

управителя на НОИ, като за тях също е в сила изискването да са изпълнили 

пълната норма задължителна преподавателска работа. Към кръга на длъжностите 

с учителски стаж съгласно чл. 19, ал. 4 от Наредбата за пенсиите и 

осигурителния стаж (НПОС) [11] се  отнасят длъжностите: „възпитател” в 

домовете за деца, лишени от родителска грижа (като за такъв се зачита 

осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007); длъжността  “възпитател” 

в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги 

за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността 

(като за такъв се зачита осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008) и 

длъжността “педагог” или “възпитател” в домовете за медико-социални 

грижи за деца и в детските ясли (като за такъв се зачита осигурителният стаж, 

положен след 1 януари 2009г.). В Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане [12] (чл.36, ал.2) са посочени институциите, в които се 

предоставят социални услуги за деца и младежи.  

 

III. Учителски пенсионен фонд – законова уредба, развитие и 

функциониране 
Учителският пенсионен фонд започва своята дейност от 01.01.1997 г., като 

първоначално статутът му е уреден в новата Глава шеста от Закона за фонд 

Обществено осигуряване [8]. Учителският пенсионен фонд е първият 

професионален пенсионен фонд в България, който съчетава характеристики на 

допълнителното задължително пенсионно осигуряване с разходо-покривният 

принцип на финансиране (на базата на който функционира солидарната 

държавна пенсионна система) с цел гарантиране на специалния режим на 



469 

 

пенсиониране на учителите. Както отбелязва проф. Й.Христосков [3, с.261] 

„неговото предназначение е да осигури финансов ресурс за ранно пенсиониране 

на учителите във връзка с реформата в образователната система, водеща до 

закриване на много училища и поради намаляване на броя на учениците“. Той е 

създаден като извънбюджетна сметка, а управлението му е възложено на 

Националния осигурителен институт. Размерът на осигурителната вноска, която 

е задължителна за всички учители, е фиксиран на 4,3% от осигурителния доход 

на заетите и той се заплаща само от работодателя 1. 

Учителският пенсионен фонд в България е създаден с цел: 

- осигуряване на допълнителен пенсионен доход на учителите под 

формата на добавки към пенсията, изплащана от фонд „Пенсии“ на 

държавното обществено осигуряване -  за тези, които се пенсионират след 

навършване на възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст за трета категория труд съгласно  чл.68, ал.1 и 2 от КСО и 

- финансиране на изплащането на пенсия за ранно пенсиониране – за 

тези, които се пенсионират по-рано при условията за придобиване на право на 

пенсия при  учителски осигурителен стаж и възраст преди навършване на 

възрастта за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 

трета категория труд съгласно чл.68, ал.1 и 2 от КСО 

Първоначално бе предвидено от Учителския пенсионен фонд да се 

изплаща пенсия за ранно пенсиониране на учителите, пенсиониращи се до 3 

години преди пенсионна възраст за придобиване на право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст за трета категория труд (чл.68, ал.1) и при съответен 

учителски стаж – 25 години за мъжете и 20 за жените; изплащане на пенсията 

при рано пенсиониране изцяло за сметка на фонда до навършването на 55-

годишна възраст от жените и 60-годишна възраст от мъжете (чл. 41а, ал. 3); 

получаване на добавка към пенсията при пенсиониране по общия ред. 

Едновременно с това бе регламентирано изискването, когато лицето, 

пенсионирало се по-рано съгласно условията за придобиване на право на пенсия 

за учителски осигурителен стаж и възраст достигне пенсионната възраст за право 

на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд, пенсията, 

изплащана от Учителския пенсионен фонд да се прекрати, като отговорността за 

финансиране на пенсионните плащания да се поеме изцяло от фонд „Пенсии“ на 

държавното обществено осигуряване.  

В този аспект Учителският пенсионен фонд по своята същност се явяваше 

своеобразен мост за осигуряването на доходи за учителите през периода от 

момента на по-ранното пенсиониране до навършването на законово 

регламентираната  възраст за придобиване на право на пенсия за осигурителен 

стаж и възраст за трета категория труд. 

 
1 Вноската от 4.3% за УПФ се плаща за учителите едновременно с вноската 

от 29% за ДОО 

По този начин обшият размер на вноската възлиза на 33.3%. 

Със създадените нови членове 41а и 41б в Закона за пенсиите [6], в сила от 

01.01.1997 г., се регламентира правото на пенсия при освобождаване на лицата от 
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учителска длъжност по реда на чл. 5, ал. 1 от Закона за пенсиите при придобит 20 

години учителски стаж и възраст 52 години от жените и 25 години учителски 

стаж и възраст 57 години от мъжете (чл. 41а, ал. 1) и определяне на пенсията, 

отпускана по чл. 41а, ал. 1 в размер, намален с 0,5 на сто за всеки месец, 

недостигащ на лицата до навършване на 55-годишна възраст от жените и 60-

годишна възраст от мъжете. Определено бе изплащането на пенсията от 

Учителския пенсионен фонд до навършването на 55-годишна възраст от жените 

и 60-годишна възраст от мъжете (чл. 41а, ал. 3); 

За учителите, които се пенсионират след навършване на възрастта за 

придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета 

категория труд или по-късно, бе предвидено от Учителския пенсионен фонд да се 

финансира под формата на пожизнена пенсия добавка към пенсията, изплащана 

от фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Регламентирано бе 

правото на учителите, придобили право на пенсия по реда на чл. 5, ал. 1 от 

Закона за пенсиите, но които се пенсионират след навършване на възрастта, 

даваща право на пенсия в общия случай при условията на трета категория труд, 

да получават към пенсията си добавка, определена в размер 0,1 % от основния 

размер на пенсията за всеки месец учителски трудов стаж, положен след 

01.01.1997 г. 

Едновременно с това в закона бе посочено изискването учителите да имат 

право на ранно пенсиониране до 31.12.2009 г., а след тази дата да могат да се 

пенсионират единствено при навършването на пенсионна възраст за придобиване 

на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд. В 

този смисъл се предвиждаше Учителският пенсионен фонд да престане да 

финансира пенсии за ранно пенсиониране за придобилите право на пенсия за 

учителски осигурителен стаж и възраст и да се концентрира единствено върху 

изплащането на добавки към пенсиите на лицата, пенсионирали се на възрастта 

за трета категория труд. Впоследствие това ограничение бе премахнато и 

понастоящем от Учителския пенсионен фонд се финансират и двата вида 

пенсионни плащания.  

Въведено бе изискването право на пенсия за ранно пенсиониране или 

добавка към пенсията да се придобива, ако лицето има внесена поне една вноска 

в Учителския пенсионен фонд, поради което учителите, пенсионирали се преди 

създаването на фонда през 1997 г., нямат право на плащания от него. В 

допълнение към това, правото на пенсия или добавка от Учителския пенсионен 

фонд е обвързано и с условието за учителски трудов стаж, като първоначално се 

изискваше: за мъжете - стаж 30 години като учители, а за жените – 25 години. 

С пенсионната реформа от 2000 година и въвеждането на тристълбовия 

пенсионен модел, законовата уредба на Учителския пенсионен фонд се 

регламентира в Кодекса за задължително обществено осигуряване (КЗОО) [9]. 

Считано от 01.01.2000 г. статутът на Учителския пенсионен фонд се урежда в § 

22 от преходните и заключителни разпоредби на КЗОО. През 2002 г. се променя 

ал. 2 на §5 от преходните и заключителни разпоредби на КЗОО (ДВ, бр. 64 от 

2002г.), като се регламентира изплащането на срочна пенсия за ранно 

пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, намален с 0,3% (вместо 



471 

 

с 0,5%) за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта, 

необходима за придобиване право на пенсия при изпълнение на общите 

изисквания на на чл.68 от КЗОО за съответната година.  

С приемането на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и създаването на 

нова ал. 4 на §5 от ПЗР на Кодекса, е  регламентирано правото на учителите, 

които имат учителски осигурителен стаж 30 години за мъжете и 25 години за 

жените (но им липсва необходимия общ стаж)  и се пенсионират след 

навършване на възрастта, необходима за придобиване на право на пенсия по реда 

на чл. 68, ал. 1 и 2, да получават пенсия в пълен размер от Учителския 

пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по 

реда на чл. 68, ал. 1-3 от КСО, но не по-късно от навършване на 65-годишна 

възраст. С промяната на §5 от ПЗР на КСО (ДВ, бр. 112 от 2004 г.) бе 

регламентирано изплащането срочна пенсия за ранно пенсиониране от УПФ в 

размер, намален с 0,2% (вместо с 0,3%) за всеки месец, недостигащ на лицето 

до навършване на възрастта по общите изисквания на 68, ал. 1 и 2 от КСО за 

съответната година. Едновременно с това бе повишен размерът на добавката към 

пенсията от УПФ на лицата, които са придобили право на пенсия по условията 

на §5, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, но са се 

пенсионирали по реда на чл. 68, ал. 1-3 от КСО - от 0,1% на 0,2% от размера на 

пенсията за всеки месец с вноска в Учителския пенсионен фонд след навършване 

на възрастта по §5, ал. 1 от ПЗР на КСО. 

Следващата съществена законова промяна в посока на намаление на 

редукцията на пенсията при ползване на право на ранно пенсиониране е 

направена в КСО в текста на ал.2 (ДВ, бр. 111 от 2013 г.,  в сила от 01.01.2014 г.), 

с която е регламентирано изплащането на срочна пенсия в размер намален с по 

0,1% (вместо с по 0,2%) за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване 

на възрастта, на която би придобило право на пенсия при изпълнение на 

изискванията на чл. 68, ал. 1 от КСО. Промяна е направена и в посока на 

увеличение на размера на добавката – в текста на ал. 3, според която на 

учителите, които са придобили право на пенсия при условията на §5, ал. 1 от 

преходните и заключителни разпоредби на КСО, но са се пенсионирали при 

условията за възраст и стаж на чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО, се изплаща добавка към 

пенсията от Учителския пенсионен фонд в размер по 0,33% (вместо по 

0,2%) за всеки месец с осигурителна вноска в Учителския пенсионен фонд след 

придобиване на право на пенсия по §5, ал. 1 от ПЗР на КСО. 

Първоначално бе предвидено Учителският пенсионен фонд да 

функционира в рамките на и под управлението на Националния осигурителен 

институт (НОИ) до 2009г., който срок с промени в КСО бе удължен до 2020г. 

Считано от 01.01.2016 г., специалният режим на пенсиониране на учителите е 

регламентиран в текста на чл. 69в от КСО (ДВ, бр. 61 от 2015 г.), което 

съответства на вече безсрочния характер на Учителския пенсионен фонд. 

Създаденият нов чл. 20а от КСО запазва относителната самостоятелност на 

Учителския пенсионен фонд и урежда приемането на годишния бюджет на 

Учителския пенсионен фонд със Закона за бюджета на държавното обществено 

осигуряване за съответната година като приложение към него, без бюджета на 
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Учителския пенсионен фонд да се включва в консолидирания бюджет на 

държавното обществено осигуряване. Със същите изменения отпада и 

въведеното от 01.01.2013 г. условие учителите да придобиват право на ранна 

пенсия „три години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1”, като възрастта се 

фиксира по години. 

От 01.01.2018 г. чрез допълнение в чл. 69в, ал. 3 КСО се даде възможност 

за учителите, които след упражняване правото си на пенсия за осигурителен стаж 

и възраст по чл.68, ал. 1-2 от КСО, на които е определена добавка към пенсията 

от УПФ, ако продължат да работят като педагогически специалисти да 

получат увеличение не само на основния размер на пенсията, но и на 

добавката. 

Последната промяна, свързана с пенсионното осигуряване на учителите бе 

промяната в Кодекса на труда (ДВ, бр.107 от 2020г.), с която отпадна 

възможността работодателя да прекрати трудовия договор на учител при 

придобито право на ранна пенсия и прилагането на това право единствено по 

желанието на придобилото го лице. С направеното изменение на чл. 328, ал.1 

т.10q работодателят има право да прекрати с предизвестие трудовия договор на 

работник или служител при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст, освен в случаите на чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване, т.е. при 

придобито право на ранна пенсия от Учителския пенсионен фонд. 

Пенсионни плащания от Учителския пенсионен фонд 

- На учителите, които са се възползвали от възможността за ранно 

пенсиониране от Учителския пенсионен фонд (съгласно условията за изискуем 

учителски осигурителен стаж и възраст, посочени в чл.68в) се изплаща срочна 

пенсия за ранно пенсиониране в размер, определен съгласно изискванията за 

определяне на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 70, който се 

намалява с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на 

възрастта му за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за 

трета категория труд по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО.  

- На учителите, които са придобили право на ранна пенсия за учителски 

осигурителен стаж и възраст от Учителския пенсионен фонд и се пенсионират 

при условията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 

за трета категория труд (чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО) се изплаща пенсии за 

осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" на ДОО и добавка от 

Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за 

който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на ранна 

пенсия за учителски осигурителен стаж и възраст.  

- На учителите, които имат изискуемия се учителски осигурителен стаж за 

придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от Учителския 

пенсионен фонд и се пенсионират след навършване на възрастта за придобиване 

на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст за трета категория труд 

съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО, се изплаща пенсия в пълен размер от 

Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 от 

КСО (до 31 декември 2016 г. - при навършване на възраст 65 години и 10 месеца 

за жените и мъжете и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж., а 
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след  31 декември 2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка 

следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст). 

След навършване на тази възраст, пенсията се изплаща за сметка на фонд 

„Пенсии“ на ДОО. 

- На учителите, получаващи пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 

68, ал. 1, 2 от КСО и добавка от Учителския пенсионен фонд, които имат 

допълнително положен учителски осигурителен стаж след пенсиониране, 

добавката се увеличава при представяне на данни за допълнително положен 

учителски осигурителен стаж, като броят на месеците, от които е определена 

добавката, се увеличава с броя месеци след пенсионирането, за които има 

осигурителни вноски в учителския пенсионен фонд.  

 

IV Анализ на възрастовата структура на заетите в системата на 

училищното образование – основни тенденции  

За да бъдат оценени обективно промените в законовата регламентация на 

пенсионните права на заетите в системата на училищното образование, те следва 

да бъдат анализирани в аспекта на промените във възрастовата структура на 

педагогическите специалисти.  

Анализирани са промените във възрастовата структура на заетите в 

системата на училищното образование за периода 2015-2021 година на базата на 

данни от Националния статистически институт. За посочения период, с 

изключение на 2019-2020г., се отбелязва ежегодно нарастване на 

преподавателския състав в общообразователните училища като от 45 288 лица те 

достигат 55 554 през 2020-2021 година. Най-голям е ръстът на заетите през 2018- 

2019г. (с 18 439 души), докато намалението през следващата година 2019-2020г. 

е с 14 319 лица.  

Промените във възрастовата структура на заетите в системата на 

училищното образование на база разпределението им по възрастови групи е 

посочено във Фиг.1 

 

Фиг.1 Изменение на възрастовата структура на заетите в системата на 

училищното образование за периода 2015-2021г. 
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Преподавателски състав в общообразователните 
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Изследването на данните за изменението на заетите по отделни възрастови 

групи педагогически специалисти в общообразователните училища за периода 

2015-2021 година показва няколко основни тенденции: 

- На първо място, преобладаващата част от заетите в системата през целия 

период са от възрастовите групи над 40 годишна възраст; 

- Най-сериозно през периода е годишното нарастване на заетите във 

възрастовата група над 60 годишна възраст; 

- По-високо е годишно увеличение на заетите във възрастовата група 50-54 

години, групата 30-34 години и групата 25-29 години; 

- Позитивна е промяната на педагогическия състав от най-младата 

възрастова група, но техният брой и годишно изменение са твърде ограничени ;  

- Незначително е изменението на преподавателския състав във 

възрастовите групи 35-39 години и 40-44 години. 

Систематизирането на данните за възрастовата структура на 

преподавателския състав в общообразователните училища за периода 2015-2021 

година илюстрира ясно изразената тенденция за сериозно застаряване и 

постоянно нарастване на броя и на относителния дял на заетите от възрастовите 

групи над 45 години. За разглеждания период общият относителен дял на 

педагогическите специалисти на възраст над 45 години надвишава 67% за 

периода 2015-2018г. година, като след известно намаление до 50,62% през 2019г. 

достига ръст от 73,53% през 2020г. и ниво от 59,63% през учебната 2020-2021 

година. Анализът на заетите над 50-годишна възраст в общообразователните 

училища потвърждава негативната тенденция за силно застарял педагогически 

състав в системата, като почти половината от общия брой на преподавателите 

попада в тази възрастова група. Относителния им дял като равнище варира около 

49 % за периода 2015-2018г., като след известен спад до 37,88% през 2019г. 

нараства до 57,04%  през 2020г. и достига 43,42% през 2020-2021 година.  
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Тенденциите в изменението на възрастовата структура на 

преподавателския състав в общообразователните училища като относителен дял 

са илюстрирани в следващата графика 

 

Фиг. 2 Изменение на възрастовата структура на преподавателския 

състав в общообразователните училища  
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Източник: НСИ  

Състоянието и изменението на възрастовата структура на заетите в 

системата на училищното образование налага да бъде установена тенденция за  

известно отлагане за определена част от преподавателския състав на момента на 

пенсиониране. За да може системата да функционира нормално, следва да бъде 

ограничен процеса на масово пенсиониране на придобилите право на пенсия и да 

бъде удължен периода на трудовата им дейнност чрез увеличаване на 

пенсионната възраст.   

 

V Промени в пенсионните права на педагогическите специалисти – 

основни предизвикателства 
Основните насоки на политиката в сферата на пенсионното осигуряване, 

намиращи отражение в реформите на националните пенсионни системи и в 

промените на действащите пенсионни модели са посочени в основните 

европейски документи. Те са отражение на наблюдаваните тенденции, които в 

Зелената книга са формулирани като        „насърчаване на по-голям брой хора да 

работят повече и по-дълго,  за да имат същите права като преди да се 

пенсионират: увеличаване на възрастта, даваща право на пенсия;  поощряване на 

по-късното и санкциониране на по-ранното пенсиониране“ [ 4, с.9] 

Измененията в законовата уредба, регламентираща придобиването на 

пенсионни права, в т.ч. и по отношение на заетите в системата на училищното 

образование, следва да са насочени към постигане на по-пълно равновесие между 

продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия, което се 

определя като един от най-важните европейски приоритети при реформирането 

на пенсионните системи. Засилването на  стимулите за по-дълго оставане на 
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трудовия пазар и мотивирането на по-дългата трудова дейност на 

педагогическите специалисти намира адекватно отражение и в нарастването на 

размерите на техните пенсионни доходи. В този аспект те отразяват и 

становището на Европейската комисия, представено в Зелена книга, свързана със 

застаряването на европейското население, че установяването на общо право на 

работа след пенсионна възраст и гъвкави схеми за пенсиониране, може да 

помогнат пенсионните системи да станат адекватни и устойчиви.   

Анализът на състоянието на възрастовата структура на заетите в системата 

на училищното образование позволява да бъде систематизиран изводът, че 

промените в законовата уредба, регламентираща специфичния им режим на 

пенсионно осигуряване отразяват адекватно дефинираните тенденции и 

едновременно с това съответстват на европейските приоритети за гъвкави схеми 

и стимулиране на удължаване на периода на трудовата дейност на заетите лица. 

Те са в посока на   

- намаляване на коефициентът на редукция на пенсията при 

използване на възможността за ранно пенсиониране от осигурените в 

Учителския пенсионен фонд; 

- нарастване на размера на добавката за тези, които не се възползват 

от правото на ранно пенсиониране и се пенсионират при изпълнение на 

условията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и 

възраст за трета категория труд от фонд „Пенсии“ на ДОО с цел по-дълго 

участие и увеличаване на размера на пенсионните доходи  
- увеличаване на средния размер на пенсиите на педагогическите 

специалисти.  

В резултат на посочените промени нараства броят на учителите, 

получаващи добавка, изплащана от Учителският пенсионен фонд към пенсията 

от фонд „Пенсии“ на ДОО. Увеличава се и броят на учителите, получаващи 

размер на пенсията, надвишаващ максимално определеният в Кодекса за 

социално осигуряване (1440лв. от 01.01.2021г.) в резултат на получаваните две 

пенсии. Тенденцията отразява факта на по-късното пенсиониране на голяма част 

от заетите в системата на училищното образование, рефлектиращо в 

адекватността на получаваната от тях пенсия като конкретен размер и по-високия 

коефициент на заместване на трудовите доходи.  

 

Заключение 

В контекста на анализа на възрастовата структура на заетите в системата на 

училищното образование се налага изводът, че промените в законодателството, 

регламентиращи пенсионните права на педагогическите специалисти отразяват 

адекватно тенденциите в техните демографски характеристики и са в 

съответствие с основните насоки за реформирането на националната пенсионна 

система, отчитащи важните европейски приоритети в тази сфера. 
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МУЗИКАЛНООБРАЗОВАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ И 
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MUSIC EDUCATION AND THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF 

PRESCHOOL CHILDREN  

 

Margarita I. Racheva 

 
Abstract: The problem of intellectual development of children in terms of music 

education in kindergarten is considered in three aspects: in connection with components of  the 

mental development of the child, in terms of the development of musical abilities and in the 

implementation of the musical activities – listening to music, performing music and children`s 

music. 

Keywords: music education, kindergarten, intellectual development, mental development 

of the child,  musical abilities, musical activities 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект “Цикъл 

художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” РД-08-123/03.02.2021 г. 

 

 

Нашето съвремие, белязано от широкомащабен технологически растеж, 

поставя приоритет върху интелекта и интелектуалното развитие. Дейността на 

човешкия фактор е преди всичко интелектуална, а знанията за средата и 

процесите в нея се явяват основна ценност. В този смисъл формирането на 

интелектуални умения е едно от ключовите направления в образователните 

реформи. „Когато се говори за развиващия характер на обучението, всъщност се 

има предвид развитието на личността, включително и нейното интелектуално 

развитие“. [9, с. 67] 

В научните изследвания при уточняване на понятието „интелектуално 

развитие“ са се обособили различни подходи, всеки от които предполага 

овладяване от детето на общочовешки опит при влиянието или взаимодействието 

на различни фактори. От конкретно исторически аспект съдържанието на това 

понятие се разглежда като процес на овладяване на знания, предметни действия 

и универсални средства, способи за придобиване на тези знания (Л. Виготски, А. 

Леонтиев, П. Галперин, Д. Венгер и др). Според П. Галперин и неговата теория за 

поетапно формиране на умствените действия, интелектуалната дейност е 

резултат от пренасяне на външната материална действителност в план на 

отражение ( възприятия, представи, понятия и др.) Авторът счита, че този процес 

се осъществява на етапи, всеки от които включва ново отражение и 

възпроизвеждане на материалните предмети и явления. [17, с. 167] 
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За стадиалност в развитието на интелекта говори и Жан Пиаже. 

Швейцарският учен има изключителен принос в изследването на детското 

интелектуално развитие. Пиаже смята детето за активен участник в изследването 

на заобикалящата среда. Познавателните способности се отнасят до умственото 

поведение и дейност, чрез които децата получават и „обработват“ познанието. 

Според Пиаже когнитивното развитие на детето е резултат от процесите на 

асимилация, акомодация и равновесие. Така от значение за развитието на една 

или друга когнитивна структура е взаимодействието на субекта със средата, в 

която той живее, а не наследствеността. Авторът счита, че преходът от 

неосъзнати към осъзнати действия на детето се извършва чрез вътрешното 

обратимо действие – операция. Начините на обработка на знанията,  

организирани в съответни операции, съответстват на качествено различни стадии 

на когнитивния ръст. Стадиите се сменят в инвариантна последователност, което 

означава, че всяко дете следва да премине през различните стадии, а всяка 

следваща фаза възниква в резултат на постигнатото от предходните стадии.  

Новите по-адаптивни когнитивни способности интегрират предходните и ги 

преобразуват в по-съвършени ментални структури. Преходът от един стадий към 

друг означава качествено и фундаментално преобразуване на индивидуалните 

начини за конструиране и интерпретиране на окръжаващия свят. [15] 

Интерес към интелектуалното развитие на децата съществува и в 

българската психолого-педагогическа литература – Л. Десев, Г. Пирьов, П. 

Александров, Б. Минчев, П. Николов, В. Витанова и др. Наблюдават се различия 

в акцентите и интерпретациите на вижданията по този проблем. Според Л. Десев 

обединяващ елемент в схващанията на авторите е разбирането за учебния процес 

като познавателен процес, благодарение на който се разгръща познавателната 

активност на учениците, както и техните интелектуални умения като компоненти 

на умствените им способности и възможности. [7, с. 318-319] 

Известно е, че основите на формиране на човешката личност се полагат в 

предучилищна възраст. В „Ръководство за изследване на детето“ Б. Минчев  

посочва, че „това е възрастта на глобалността, на неразривната връзка между 

движение, емоция и мисъл, възрастта, в която детето се изразява и открива света 

без задръжки“. [13, с. 5] За В. Банова възрастта между 3 и 6 години „илюстрира 

добре съществуващите взаимодействия между интелектуалното, афективното и 

социалното развитие“. [13, с. 13] 

В разработената концепция за активността на детето в детската градина Н. 

Витанова разглежда предучилищната възраст като период на засилена 

познавателна активност, която като „сложна интелектуално-личностна проява“ е 

резултат от все по-адекватното и успешно адаптиране на детето към 

динамичната социална среда. [5, с. 223] 

Ролята на музиката и музикалнообразователния процес в детските 

заведения за развитие на интелекта на децата е обект на разглеждане в 

настоящата разработка Възможностите на музиката за многоаспектно 

въздействие  и потребност в живота на човека е залегнала в същността на 

разбирането за широко  присъствие на музикалното изкуство при формирането 

на подрастващата личност. В условията на детската градина, където се 
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осъществява интензивно развитие на детето, музиката присъства във всички 

режимни моменти на 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, с.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“ [16, с. 153]. 

Научните разработки на изтъкнати автори като Н. Ветлугина, Б. Теплов, Д. 

Даймънд, А. Атанасова, Е. Николова, Г. Стоянова, В. Манолова, Т. Бурдева и др., 

извеждат идеята за използването на музиката като средство за активизиране на 

детската личност. Направени експериментални изследвания доказват силното 

въздействие на музикалното изкуство върху цялостното развитие на детето. За 

разлика от другите изкуства именно интонационната природа на музиката я 

определя преди всичко като изразително изкуство – изкуство, което протича във 

времето и в многообразни звуковоритмични последователности изразява 

човешки чувства, отношения и преживявания. Музиката не само изразява 

емоции, но тя винаги поражда, заразява и се възприема с чувства. 

Възможностите й за емоционално въздействие прави музиката близка, 

разбираема и  желана за децата. Нейната емоционално-образна природа от своя 

страна обуславя благоприятни условия и  ефективна среда за осъществяване на 

умственото развитие на подрастващото дете.  

Известният руски педагог и изследовател Н. Ветлугина  изтъква, че наред с 

огромното естетическо въздействие, което музиката има върху децата, в процеса 

на музикалното възприемане те правят своите първи обобщения, сравнения на 

основата на възникналите асоциации [4, с. 26]. Това са операции на мисловната 

дейност, свързани със степента на умственото развитие на всяко дете. 

Системните занимания с музика способстват за развитие на творческата 

активност и самоувереност. Е. Краус разглежда въпроса за значението на 

музиката, по конкретно на слушането на музика, през призмата на „оптическата 

епоха“, белязана със засилено техническо развитие. Със своя изследователски 

екип той установява, че колкото по-интензивна е слуховата практика в областта 

на музиката, толкова повече нарастват и общите умствени способности. Той 

счита, че развитието на музикалните способности подпомага развитието на 

познавателните способности като цяло. Това заключение, по думите на автора, е 

„от особено значение за ролята на музикалното обучение в образователните 

системи на модерните общества“. [10, с. 101]. Програмата за музикално 

възпитание на Д. Кабалевски отделя особено внимание върху интелектуалната 
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дейност на децата. Авторът извежда тезата, че „заниманията по музика трябва да 

бъдат „уроци по размисляне“,… а това предполага интензивна работа на ума и 

сърцето“ . [2, с. 41] 

П. Минчева има съществен принос в научните изследвания у нас за 

изясняване на връзката между музиката и интелекта. В светлината на теорията на 

Пиаже за интелектуалното развитие тя доказва експериментално, че 

„музикалното възпитание има огромни възможности за интелектуално, както и за 

многостранно развитие на младите хора“. Подобно на Краус, тя също достига до 

извода, че „емоционалното въздействие на музиката е толкова по-силно, колкото 

по-силно е интелектуалното осмисляне на творбата“. Според Минчева 

„заниманието с музика предполага слухово-аналитична дейност, която  е 

интериоризиран процес още от най-ранните  музикално-слухови опити на 

детето“ и се явява „предпоставка за естетико-емоционално преживяване на 

художествената творба“. [14, с. 101].   

В своите научни разработки С. Кръстева подчертава, че същностно 

значение за музикалните занимания има умението за целенасочено наблюдение 

на музикалните явления. То е свързано с умението за диференциране и 

осмисляне на музикалните образи. Нерядко доброто ниво на интелигентност дава 

възможност за компенсация на отсъствието на някои музикални способности. 

Обобщавайки резултати от експериментално изследване Кръстева заключава: 

„Въздействието на музикалното изкуство предизвиква умствена активност, влияе 

върху образното мислене и въображение“. [11, с. 67] 

Развитието на музикалните възможности през ранна и предучилищна 

възраст дава отражение върху психическото развитие на детето, което пряко 

кореспондира с развитието на интелектуалните процеси. Възприемането на 

музика, възприемането на художествените образи, заложни в нея, изисква 

насоченост на възприятната дейност, концентрация и устойчивост на 

вниманието, съобразителност, наблюдателност. Слушайки музика детето 

сравнява, търси сходство с наличните си представи за действителността, следи 

развитието на музикалните образи и ги съпоставя със своя музикален опит. То 

запаметява слушаните произведения и при следващи прослушвания ги 

разпознава, назовава, изразява предпочитания и оценка. Постепенно музикално-

образната възприемчивост се задълбочава и води до приятни преживявания, 

което помага на децата не само в музикалните ситуации, но и при ползване на 

музика в организационни форми на работа по други образователни направления.  

Един от най-важните и необходими процеси в психическото развитие на 

децата – паметта, също се повлиява от участието на децата във възприемането, 

изпълнението и творчеството на музика. Това е среда, която освен, че създава 

условия за придобиване на умения и знания по пътя на запаметяването, 

съхраняването и възпроизвеждането на музикални творби, осигурява и 

възможността децата да обогатяват непосредствения си и минал опит, което 

също повлиява тяхното интелектуално съзряване.  

Музиката създава положителен емоционален фон, който благоприятства 

по-продължителна и системна умствена дейност на децата при икономично 

изразходване на нервна енергия и оптимални резултати при протичане на 
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различни интелектуални операции. Редица психологически изследвания 

доказват, че когато у децата се наблюдава намаляване на умствената 

работоспособност, се налага използване на нов дразнител и създаване на 

емоционална атмосфера, която да осигури „психически отдих“. Този отдих може 

да се осъществи със слушане на музикално произведение, с изпълнение на песен 

или танц, съзвучни с тематиката на конкретната педагогическа ситуация. 

Музиката е общопризната средство за извеждане на човека от състояние на 

умора и намаляване нивото на умствена работоспособност. 

Пробужданите у детето положителни емоции, удоволствие и радост при 

възприемане и изпълнение на музика, поражда желание да се обменят 

впечатления. Споделяните чувства, мнения и мотивирани оценки при осъзнаване 

на музикалното съдържание се осъществяват в процеса на речево общуване, 

което подпомага развитието на детската говорна активност. По този начин 

музиката осигурява условия, повишаващи умствената и емоционална активност, 

т.е. условия за учене чрез преживяване на усвоявани обекти. 

Системното и целенасочено слушане на музика, както и пеене на 

разнообразни по тематика и емоционална образност песни,  дава възможност 

децата да се запознават с произведения от фолклорната, класическата и 

съвременната музика, да формират знания за особености на различни видове 

музика, знания за композитори, изпълнители на музика, наименования на 

музикални творби. При възприемане и възпроизвеждане на музика /пеене, 

свирене на детски музикални инструменти, изпълнение на музикални игри и 

танци/ децата се насочват към определяне на характера и настроението на 

творбата, търсят аналогия между музикалното звучене и явления от околната 

действителност. Под ръководството на педагога те се ориентират към ярки 

елементи на музикалната изразност – коментират каква е динамиката, темпото, 

мелодията, тембъра, метроритъма в музикалната творба, разкриват има  ли 

промяна в хода на музикалното звучене, моделират музикално-изразните 

средства. Постепенно се приучават да определят жанра на музиката, да откриват 

броя на частите, изпълнението на човешки гласове, музикални инструменти и 

оркестри. Първоначално от определяне на героите в музикалното произведение 

децата изграждат умения да коментират, а по-късно да тълкуват постъпките на 

героя и изразените чрез музика преживявания. Децата откриват контрастни и 

сходни съотношения в музиката, повторение или различие в частите на музиката, 

сравняват слушани и изпълнявани музикални творби, съпоставят музики с 

еднаква тематика, но с противоположна емоционална характеристика, различно 

темпо, динамика, жанр, изпълнителски състав.  Подпомагани от педагога и на 

основата на свой опит те могат да съотнасят музикални произведения към 

тяхното битуване и предназначение в живота на хората. Изборът на подходящо 

заглавие към усвоявана музикална творба от няколко предложени от учителя, 

впоследствие на самостоятелно и мотивирано предлагане на заглавие от дете са 

друга възможност за активизиране на детското аналитично мислене.  

При реализиране на музикалните дейности поставянето на творчески 

задачи създава разнообразни възможности за интелектуална активност на децата. 

Изборът на музикална пиеса или песен, която да „озвучава“ изложба от детски 
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рисунки върху конкретна тематика или да бъде подходящ музикален фон на 

усвоявана литературна творба, интегрира представи и знания от различни 

образователни направления. При разиграване на куклен етюд и създаване на 

музикална драматизация към песен или творба за слушане децата предлагат 

пресъздаване на героя/героите с подходящи средства – лицеизраз, мимика, 

движения, танцови стъпки, детски музикални инструменти, звукоизобразителни 

ефекти и др. С интерес и активност „правят“ партитури за съпровод на детски 

оркестър, подбират и мотивират избора на детски музикални инструменти и 

моментите на тяхното включване, импровизират ритмичен съпровод. С 

ентусиазъм създават „Музикална картина“ по дадена песен, инструментално 

произведение или по зададена тема. В музикално-ритмичната дейност децата 

изпълняват танци и музикални игри, в чийто процес на овладяването се включват 

с предложения или импровизиране на подходящи стъпки, танцови движения, 

фигури. 

От гореизложеното става ясно, че съществена страна на интелектуалното 

развитие на децата в музикалнообразователния процес е формирането на умения 

за осмисляне на музикалната образност и елементарно диференциране на някои 

важни музикално-изразни елементи.  Посочените действия и задачи се 

реализират на основата на разгърнато използване на игрови подходи и ситуации. 

Не случайно А. Запорожец акцентира върху игрите като „най-оптималното 

условие, …необходимост за развитието на децата в първите седем години. Те са 

среда, в която се зараждат идеи, които децата обмислят и планират начините за 

тяхното реализиране“. [8, с. 35] Във и чрез игровото действие децата проявяват 

най-разностранно своята активност и най-пълно изявяват себе си. Именно играта 

е водещото средство, чрез което в процеса на музикалното образование се 

осъществява участието на децата в музикалните дейности и развитието на 

техните музикални способности като част от цялостното развитие на детската 

личност.  

Взаимодействието между развитието на музикалните способности и 

интелектуалното развитие на децата на практика се осъществява посредством 

извършване на разнообразни, но достъпни аналитични действия и кодиращо-

декодиращи операции. При тяхното използване една и съща информация 

придобива различни кодови въплъщения посредством различни знакови системи. 

Възможностите за осъзнаване на музикално-художествения образ и изразително-

смисловото значение на конкретните музикално-изразни средства предоставя 

кодирането на музикалната информация посредством моделирането, което 

опосредява образното мислене на децата. Имайки предвид ролята на 

интелектуалните действия при възприемане и изпълнение на музика, трябва да 

отбележим, че именно познавателното действие моделиране е специфична форма 

на детското мислене и един от най-важните фактори в умственото развитие на 

децата от предучилищна възраст. „Моделирането и моделният образ се 

разглеждат в литературата като средства за умствена дейност“. [6, с. 11] 

Посочените основания мотивират нашия избор за разкриване на взаимовръзката 

музикално развитие – интелектуално развитие в предучилищна възраст чрез 

метода на моделиране и тясното му взаимодействие с игровите компоненти. 
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За развитие на усета за темпо, като способност от комплекса музикално-

ритмични способности, се използва моделиране чрез сюжетно-образни 

движения. За разграничаване и съпоставяне на бързо и бавно темпо в музиката се 

прилагат разнообразни игрови задачи: ритмично ходене и ритмично бягане в 

различни по темпо музики, децата показват бърза или бавна походка на различни 

животни, на бързо или бавно движение на превозни средства.  За формиране на 

умение за реагиране на темпови отклонения децата моделират постепенното 

забързване и забавяне на темпото чрез имитационни движение, напр. при „Игра 

на влак“.  

Усетът за метрум, като друг компонент на музикално-ритмичните 

способности и неговото развитие се подпомагат от използването на ритмически 

съгласувани сюжетно-образни движения  - децата подскачат „като зайчета“, 

имитират тиктакане и движението на стрелките на часовник, отразяват метрични 

времена със свирене на подходящи детски музикални инструменти. Чрез 

комплекс от игрови действия и въображаема ситуация децата моделират 

метроритмичните съотношения в музиката във връзка с характера на 

музикалната творба – „приспиват куклата“ или показват как куклата танцува, как 

марширува. „Отривистите, отсечени движения при марша и плавните, окръглени 

валсови движения са един вид елементарен код, който позволява осъзнаване на 

двувременна и тривременна метрична пулсация“. [3, с. 15] Описаният подход на 

игрово поведение и нагледно-действено моделиране има и друг развиващ ефект - 

подпомага осмислянето на емоционалното съдържание на слушаната или 

изпълнявана музикална творба и води децата до операции на сравнение и 

обобщение, напр. за да заспи куклата, трябва да я люлеем нежно и бавно,  защото 

и мелодията, с която я приспиваме, е тиха, нежна и спокойна.  

С оглед изграждане на умения за диференциране на отношенията между 

тоновите трайности, които имат пряка връзка с развитието на усета за 

ритмически рисунък, (третият компонент на музикално-ритмичните 

способности), се поставят задачи за възпроизвеждане на различни по 

продължителност срички в откъси от познати песни чрез пляскане с ръце и 

възпроизвеждане с ударни музикални инструменти. Графичното моделиране на 

ритмичния рисунък, както и разпознаването на песен по ритмичен рисунък, 

възпроизведен от учителя на ударен музикален инструмент, имат  подобно 

развиващо значение. 

Усетът за форма, четвъртият елемент от комплекса музикално-ритмични 

способности, се развива успешно посредством куклени и театрални етюди със 

сходно на музиката емоционално съдържание, чрез използване на геометрични 

фигури и предметни модели, както и при словесно описание на дяловете на 

музиката – брой и отношения между тях (еднакви, подобни, различни).  

За развитие на мелодическия слух на децата се прилагат моделиращи 

действия, насочващи вниманието на децата към посоката на мелодическото 

движение на базата на неговото визуално представяне. Достъпни кодиращо-

декодиращи операции за деца от предучилищна възраст са очертаване с ръка на 

мелодическата линия, изобразяването й с фигури-шаблони,  изпълнение на 

мелодия със следене на  нейното графично   изображение. Откриването на 
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умишлено допуснати от учителя интонационни неточности, отгатването на 

мелодия по нейното графично изображение с шаблони, възпроизвеждане върху 

металофон на високи и ниски тонове, на постепенно и скоокообразно 

мелодическо движение, са също резултатни за развитието на мелодическия слух 

и  интелектуалното развитие на децата задачи. 

Използваните форми на работа, насочени към осъзнаване изразителната 

роля на динамиката като средство на музикалната изразност и  наблюдаване на 

промените в динамиката в слушани и изпълнявани музикални творби имат 

отношение към развитието на динамическия слух. Моделиращите действия в 

това направление са ориентирани към изобразяване на динамическите нюанси и 

промени в динамиката посредством различни по големина фигури – цветни 

точки,  различни по размер шаблони-изображения на инструмента, с който се 

изпълнява музикалната творба. [3, с. 18] и др.  

Методът на моделиране осигурява резултатност за развитието и на 

тембровия музикален слух. Той се осъществява чрез вербално кодиране  при 

словесно описание, характеристика, сравнение и разпознаване звученето на 

човешки гласове, музикални инструменти и оркестри. Визуалното разпознаване 

на усвояван музикален инструмент всред изображенията на други познати 

инструменти, подреждането на неговите части и др., са задачи, които успешно се 

прилагат с оглед активизиране музикалното мислене на децата. 

Настоящото изложение няма за цел да обхване пълния спектър от 

възможности на музикалното изкуство за интелектуално развитие на детската 

личност в предучилищна възраст. Разгледаните три аспекта на взаимодействие 

по отношение на някои компоненти на психическото развитие на детето, 

развитието на неговите музикални способности и реализирането на музикалните 

дейности разкриват огромния потенциал на музикалнообразователната дейност в 

детските заведения за стимулиране на когнитивните процеси при активното 

формиране на детска личност.  Още от дълбока древност са доказани 

възможностите на музикалното изкуство да активизира мозъчната дейност, да 

поддържа и възстановява умствената работоспособност. И до сега се признават и 

използват неговите „интелектуални ресурси“, осигуряващи пълноценно, 

цялостно психическо развитие, оптимизиращи и обогатяващи комуникативни  

възможности и формиране на детската личност. Тази разработка потвърждава 

твърденията в голяма част от научните изследвания в областта на 

предучилищната възраст, че „музикалното изкуство се оказва най-добрият, 

незаменим „инструмент“ за положително въздействие върху общото 

интелектуално, емоционално, социално, естетическо, етическо, цялостно 

психическо и личностно развитие“. [1, с. 38] 
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Според Шалмали Гутал терминът „глобализация“ се използва, за да се 

опише разнообразието от икономически, културни, социални и политически 

промени, които оформиха нашия свят през изминалите 50 години, от силно 

възхваляваната революция в информационните технологии до отслабването на 

значението на националните и геополитическите граници в едно все по-

разширяващо се, транснационално движение на стоки, услуги и капитал.  

Според Парламентарна асамблея на Съвета на Европа глобализацията 

може да се опише като все по-сближаваща икономическа интеграция на всички 

страни на света, в резултат на либерализацията и логическото увеличаване на 

обема и разнообразието на международната търговия със стоки и услуги, 

падащите разходи за транспорт, увеличаващата се интензивност на 

международното проникване на капитал, необятният ръст на глобалната работна 

сила и ускорената дифузия на технологиите по света, в частност, комуникациите. 

Без значение коя дефиниция ще изберем да приемем, глобализацията днес влияе 

практически върху всички основни области на живота и социалната организация. 

Глобализацията е навсякъде. Твърди се, че глобализацията е отговорна за 

нарушенията на човешките права, от една страна, но позволява на движенията за 

човешки права да оценят нейната прекомерност и отрицателните ефекти, от 

друга страна. Все пак, глобализацията позволява и определено ниво на 

сътрудничество, което води до поява на глобални движения за защита на 

човешките права, например, за създаване на взаимноизгодна търговия, за 

намаляване на детския труд и за способстване създаването на култура на 

универсалните човешки права. 

В икономическата сфера глобализацията е свързана с развитието на 

капитализма като икономическа система, често базирана на вярата в 

саморегулиращите се пазари. Глобализацията води до развиване на 

икономическата свобода и се твърди, че е повишила стандартите на живот по 

света, дори когато пропастта между богати и бедни нараства. Глобализацията е 

свързана с развитието на международната търговия и глобалното 
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разпространение на стоки и услуги, чрез намаляване на бариерите пред 

международната търговия, като митнически тарифи, експортни такси и импортни 

квоти, а така също и ограничаване на движението на капитала и инвестирането. 

Глобализацията ускори процеса на аутсорсинг и офшоринг. Транснационалните 

корпорации (ТНК) могат да използват интензивно малки и средни предприятия 

на най- - ниската възможна цена на световно ниво, благодарение на аутсорсинга. 

За малките и средните предприятия може да е трудно да се съпротивляват на 

глобалната конкуренция и да осигурят правата на работниците си. ТНК трудно 

могат да бъдат държани отговорни за нарушаването на човешките права, когато 

корпорацията официално се намира в една страна, а извършва дейността си в 

друга. Глобализацията също има влияние върху приватизацията на комуналните 

предприятия и услуги, като вода, здраве, сигурност и дори управление на 

затворите. В последно време други стоки, като семена или лекарства, се считат за 

икономически стоки и се включват в търговските споразумения. Глобализацията 

допринесе за развитието на корпоративната социална отговорност и 

загрижеността за отчетността на недържавните организации, като 

транснационалните корпорации за техните упражнения, в частност, негативното 

въздействие върху околната среда, върху общностите и т. н. В социалната сфера, 

глобализацията има последици върху нивата и условията на пазара на труда и 

върху социалните права на работниците. Глобалната конкуренция, придружена 

от предислоциране и офшоринг, накара компаниите да преместят производствата 

си в страни, където заплатите и социалната защита на работниците са най-ниски. 

Като резултат на това, профсъюзите и работниците в по-богатите страни бяха 

„принудени“ да приемат по-малко благоприятни условия, което често се счита за 

социален дъмпинг. Профсъюзите са измежду най-засегнатите и шумни критици 

на процесите на глобализация. Рамката, според профсъюзите, която подкрепя 

устойчивото развитие включват: 

 многостранна рамка за защита на мигрантите; 

 многостранна рамка за насърчаване на социалната защита; 

 многостранна рамка за насърчаване на достойния и честен труд, като 

ключов инструмент за намаляване на бедността; 

 многостранна рамка за защита на правата на работниците, 

безопасността на храните, здравето, образованието, равенството между 

равенството и пълна самостоятелност на жените. 

Социалното измерение на глобализацията се съсредоточава върху 

работата, здравеопазването и образованието, но то се простира далеч отвъд тях. 

Това е измерението на глобализацията, което хората изпитват в ежедневния си 

живот и работа - целостта на стремежа им към демократично участие и 

материален просперитет. През 21-ви век глобализацията се придружава от 

повишена миграция, законна и незаконна, или поради икономически причини, 

или поради природни бедствия. В днешно време глобализацията не се 

ограничава към вече горепосочените явления. Важен аспект, свързан с 

глобализацията, е състоянието на глобалната околна среда, с проблемите на 

изтъняването на озоновия слой, намаляващото биологическо разнообразие, 

влошаващото се замърсяване на земята, въздуха и водата, свързаните с околната 
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среда катастрофи, разливи на нефт, наводнения, суша поради промените в 

климата, обработката на отпадъците, разпространението на ядреното оръжие, 

обезлесяването и т.н. Това влияние на глобализацията върху околната среда 

може също така да причини нови потоци от бежанци. ETUC осъжда социалните 

условия, свързани с предислоцирането на компаниите и развитието на 

производството на принципа „точно навреме“ в международните вериги за 

аутсорсинг, растящия неформален компонент на икономиката, повишеното ниво 

на несигурност в работата и накърняването на правата на профсъюзите и 

колективните сделки, ситуация, която е особено тревожна в експортните 

преработващи зони. Като отговор на финансовата и икономическа глокализация, 

много организации в гражданското общество се противят на недостатъчно 

регулираната сила на големите мултинационални корпорации, както и 

негативното влияние на търговските споразумения и делегулираните финансови 

пазари като всяко от тези условия допринася за нарушаване на човешките права, 

на безопасността при работа, увреждане на околната среда и дори подкопаване 

на способността на националните правителства да се придържат към тези 

стандарти. Тези групи и лица поддържат това, което наричат „глокализация с 

човешко лице“. Това се прави, за да може да се направи разлика между острата 

форма на икономическа глокализация, в рамката на която компаниите 

пренебрегват хората и човешките права в управлението. Това международно 

движение, наричано антиглобализъм или движение за промяна на 

глобализацията, обединява профсъюзите, екологичните неправителствени 

организации, политици, активисти за човешки права, учени, женски организации 

и други заинтересовани страни в изграждане на по-справедлив свят, който 

според тях, не може да съществува, докато дерегулацията и глобалната търговска 

конкуренция са основни ценности на икономическото сътрудничество и 

развитието. Лозунгът „Мисли глобално, действай локално“ стана често 

употребявана фраза за това, което станаха глокалните (от “глобален” и “локален” 

– б. пр.) движения. Фразата беше използвана за първи път в екологичен контекст 

във връзка с градското планиране, но бързо се разпространи в областите на 

социалната справедливост и образованието и показва увеличена загриженост за 

връзките между локалните дейности, локалните решения и използването или 

злоупотребата с глобалните ресурси. На глокалното движение може да се гледа 

като отговор, например, на глобализираната икономика, в която могат да 

настъпят екологични ефекти или нарушения на човешките права, свързани с 

производството на даден продукт в страна, различна от мястото на продажба. 

Информираността по проблемите на глобализацията се увеличи значително през 

последните десетилетия и изискванията към международните организации за по-

голяма отчетност се увеличиха. Решенията, които обикновено се вземат при 

затворени врати от правителствата, банковите и търговските власти, 

международните организации и обществените институции, вече са открити и 

интензивно се обсъждат от обществото. Глобализацията сама по себе си не 

нарушава човешките права. Основната причина за тревога е, че тя влияе 

негативно върху реализацията на универсалните човешки права навсякъде. Тази 

загриженост включва задълженията по отношение на човешките права на 
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недържавните организации, например транснационалните компании, усилени от 

факта, че националните правителства, в резултат на икономическата и 

политическата глокализация, имат по-малък контрол върху социално-

икономическите процеси. Друг пример засяга върховенството, което въпросите 

на човешките права следва да имат в правителствените решения, което е под 

въпрос, особено когато икономическите стратегии на правителствата зависят от 

колебанията на пазара и действията на чуждите инвеститори, както и при 

уреждането на търговски спорове. Някои от човешките права, които излизат на 

преден план в светлината на глобализацията, са следните: 

 Правото на достойнство и липса на дискриминация, например чрез лоши 

условия в областта на здравеопазването и безопасността за работниците в 

развиващите се страни. 

 Правото на здраве, храна и подслон, особено чрез поставяне на търговски 

бариери пред развиващите се страни или чрез закупуване на обработваема земя в 

африканските и азиатските страни за производство на експортни култури или 

биогорива. 

 Правото на работа, например чрез предислокация на промишлеността 

към страни с по-евтина работна ръка и където могат да се поставят по-ниски 

социални стандарти. 

 Правото на живот, например чрез търговски споразумения, които 

възпрепятстват хората в бедните страни да имат достъп до лекарства. 

 Правото на притежаване на собственост, например чрез отнемане на 

имущество, свързано с големи инфраструктурни проекти като язовири или 

тръбопроводи. 

 Правото на здраве и здравословна околна среда, например чрез 

концентрация на опасните отпадъци в развиващите се страни или чрез липсата на 

международен консенсус за действията по отношение на промяната в климата, 

които да се предприемат от правителствата. 

 Правото на спор срещу вредните форми на работа и експлоатация, 

например от правителствата, толериращи вредните форми на работа, за да не 

изгубят интереса на чуждите инвеститори. 

 Правото на местните хора на собствена култура и развитие, например 

чрез обезлесяване и/или силно замърсяване, което разрушава районите, в които 

местните общества са живели, промишлената експлоатация на техните земи и 

експроприацията. 

Световната комисия на Международната организация по труда по 

социалното измерение на глобализацията издаде доклада “Справедлива 

глокализация: създаване на възможности за всички”, в който се посочва нуждата 

от уважение към човешките права в процесите на глокализация. Комисията 

посочи 9 мерки, които трябва да се изпълнят за тази цел: 

 Фокусиране върху хората. Уважаване на техните права, културна 

идентичност и самостоятелност; достоен труд и разширяване на възможностите 

на местните общности, в които живеят. 
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 Демократична и ефективна държава. Държавата трябва да има 

възможността да управлява интеграцията в глобалната икономика и да осигури 

социална и икономическа възможност за развитие и сигурност. 

 Устойчиво развитие. Взаимно подсилващи се стълбове на 

икономическо развитие, социално развитие и опазване на околната среда на 

местно, национално, регионално и глобално ниво. 

 Инициативни и справедливи пазари. Институциите имат нужда да 

стимулират възможностите и предприемчивостта в една добре функционираща 

пазарна икономика. 

 Честни правила. Глобалната икономика трябва да дава еднакви 

възможности и достъп за всички страни и да признава различията във 

възможностите и нуждите от развитие на страните. 

 Глобализация и солидарност. Глобализацията трябва да спомага за 

преодоляване на неравенството в и между страните и да допринася за 

изкореняване на бедността. 

 По-голяма отчетност към хората. Обществените и частните 

организации трябва да се отчитат демократично за стратегиите, които преследват 

и действията, които предприемат. 

 По-задълбочено партньорство. Диалогът и партньорството между 

организациите в глобализацията – международните организации, правителствата 

и парламентите, бизнеса, работната ръка, гражданското общество - да бъдат 

основен демократичен инструмент. 

 Ефективни обединени нации. По-силна и по-ефективна многостранна 

система, която да създаде демократична, справедлива и кохерентна рамка за 

глобализацията. 

Особено внимание днес заслужават десетте принципа на Глобалния 

договор на ООН: 

Принцип 1: Бизнесът трябва да подкрепя и уважава защитата на 

международно признатите човешки права. 

Принцип 2: Да се гарантира, че компаниите не са съучастници в нарушения 

на човешките права. 

Принцип 3: Бизнесът следва да приеме свободата на сдружаване и 

ефективното признаване на правото на колективно договаряне. 

Принцип 4: Елиминиране на всички форми на принудителен и 

задължителен труд. 

Принцип 5: Ефективно изкореняване на детския труд. 

Принцип 6: Елиминиране на дискриминацията по отношение на наемането 

на работа и заетостта. 

Принцип 7: Бизнесът трябва да подкрепя превантивния подход към 

екологичните предизвикателства. 

Принцип 8: Поемане на инициативи за стимулиране на по-голяма 

екологична отговорност. 

Принцип.9: Стимулиране на развитието и разпространението на 

екологични технологии. 
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Принцип 10: Бизнесът трябва да работи против корупцията във всичките ѝ 

форми, включително изнудването и подкупването. 

Основните фактори за глобализацията на съвременната икономика, които 

В. Маринов посочва са: 

 либерализация на стопанския живот, изразяваща се чрез създаване на 

възможности за изявяване и развитие на свободното предприемачество, на 

конкурентните пазарни сили, на ролята на държавата в новите икономически 

условия и нейното отваряне към света; 

 бурно развитие на информационните и комуникационните технологии, 

технологии в областта на транспорта и промишлеността, нанотехнологиите, 

технологии в микроелектрониката и др.; 

 развитие на международните икономически отношения в областта на 

търговията със стоки и услуги, капиталовия пазар, технологичния трансфер, 

кооперационните връзки и др.; 

 интернационализация на голяма част от компаниите, осъществяващи 

производствена, търговска, финансова, инвестиционна и иновационна дейности; 

 разпадане на социалистическата система в Европа, осъществяващия се 

преход към пазарна икономика и либерална демокрация на бившите 

социалистически страни и др. 

Същият автор пише: ...“Глобализацията на съвременната икономика трябва 

да се дефинира като обективен исторически процес на формиране на единно 

икономическо пространство в планетарен (световен) мащаб. Този процес 

означава, че производителите и инвеститорите все по-подчертано разглеждат 

световната икономика като единен пазар и единна производствена зона с 

регионални или национални подсектори, а не като мрежа от отделни национални 

икономики, свързани помежду си с търговски и инвестиционни потоци. “Разбира 

се това определение за глобализационния процес не означава, че при 

формирането на единното глобално икономическо пространство, ролята и 

функциите на националните стопанства ще отмрат като икономическа реалност, 

но те по един или друг начин трябва да се включат в този обективен 

икономически процес и да генерират позитиви за своите страни поотделно и 

общо за регионите и света. Извършващите се радикални и фундаментални 

промени в областта на технологиите, в отношението на човека и обществото към 

природата, развитието на кибернетиката и микроелектрониката, на генетиката, на 

молекулярната биология и др. Ал. Лилов в книгата си „Диалогът на 

цивилизациите“ определя като революционни. Тези промени постепенно ще 

обхващат целия цивилизован свят през следващите десетилетия на 21 век, като 

редом с постиндустриалната цивилизация ще съжителстват и земеделската и 

индустриалната такива. Основните характеристики, които очертават силуета на 

новото постиндустриално общество, са: 

 растежът на производителните сили се определя от степента на 

усвояване на информационните технологии в световната икономика; 

 от все по-голямото значение и място, което заема знанието в сравнение 

с традиционната роля на труда и капитала. Науката се превръща в основна 

производителна сила, в основен фактор на развитието. 
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Тази характеристика на новото общество води след себе си и до 

съществени промени в неговата социална структура. Делът на хората, 

занимаващи се предимно с умствен труд и услуги, ще се увеличава непрекъснато, 

за сметка на свиването на заетите непосредствено с физически труд. В резултат 

на революционните промени в икономиката, технологиите и т.н., ще се върви, за 

разлика от индустриалното общество, към създаване на едно безкласово 

общество, в което: 

 физическият труд в неговия чист и предметен вид постепенно ще се 

намалява и ще се заменя с умствен такъв; 

 замяна на авторитарния стил и управление чрез власт стил в 

икономиката, държавата, обществото с организация на начина, по който хората 

да се трудят, със способност и отговорност за практическо прилагане на 

познанието в съответната област, а управляващите – директни носители на тази 

способност и отговорност; 

 ролята на регионализацията в глобализиращата се икономика и 

обществена система, за структурното развитие на световната система, за 

преодоляване на делението между сега установилите се център, полупериферия, 

периферия или развити държави, развиващи се и държави от третия свят, с 

непреодолимите противоречия между тях от икономическо, социално, културно, 

екологично и др. естество. 

За пример на такава регионална структура може да се посочи 

Европейският съюз, която си взаимодейства с други регионални структури и 

заедно с тях се вписва в изграждане на новия световен ред. В днешно време 

трансформацията на индустриалните капиталистически системи се 

характеризира с нестабилност, неопределеност на състоянието, несигурност, 

липса на легитимност, както и новост, безпрецедентност и непознатост. Тя се 

определя като „бифуркация“, като процес на промяна, но и промяна. Глобална е 

също и тенденцията за намаляване ролята на националната държава и 

увеличаване тази на транснационалните структури (корпоративни, регионални, 

глобални). Ролята на националната държава започва да губи от своя традиционен 

смисъл и позиции от една страна, защото за знанието, за информацията, за 

парите, за капитала и стоките при днешните комуникационни възможности и 

инфраструктура няма граници, а от друга страна държавите вече не могат 

самостоятелно да решават всички онези въпроси, свързани с националната 

сигурност, с екологичните проблеми, с тероризма и наркотрафика, с 

обезпечаване потребностите си от природни ресурси, които все повече 

придобиват планетарна всеобхватност. Като мегатенденция се посочва и 

преходът от екологична анархия към екологични императиви на развитието. В 

глобалната система „общество – природа“ с възприемането на подхода за 

приложение на целите и принципите за устойчиво развитие от РИО’92 е 

необходимо да се извърши и една генерална промяна в теорията, мисленето и 

практическите действия на хората по отношение на екологията. Тази промяна се 

изразява в преход от модел на „икономизиране на екологията“ към модел на 

„екологизиране на икономиката“. Тя ще се изразява в иницииране 

разработването и реализирането на стратегии и програми за устойчиво развитие, 
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както на глобално, така и на национално ниво, при силно изявяване на 

териториалните и междуотраслови връзки в отделните страни и с отразяване 

интересите на обществото в тях. Тези интереси в социалната област ще бъдат 

насочени към борба с бедността, демографска динамика и устойчивост, 

образование, защита на човешкото здраве, поддържане на устойчиво развитие на 

населените места, а в икономическата – към международно сътрудничество за 

ускорено устойчиво развитие, смяна на моделите на консумация, финансови 

ресурси и механизми, трансфер на екологосъобразни технологии и изграждане на 

технологичен капацитет. Следва да се посочи, че доминиращо положение в 

мултицивилизационния и многополюсен световен ред вече не е сблъсъкът, а 

диалогът между цивилизациите. Върху тази нова парадигма влияят фактори, 

които спомагат за нейното утвърждаване, а именно: глобалната технологична и 

комуникационна революция, глобалните екологични проблеми, общуването 

между културите и демографският фактор, но има и задържащи фактори: 

 съпротивление срещу новите принципи и норми в международните 

отношения, наложени най-вече от военния арсенал, оръжейна индустрия и 

търговия, в които са ангажирани големи маси хора, огромни финансови потоци и 

капиталови интереси; 

 интересите на национални и транснационални компании и на отделни 

държави от запазване статуквото с цел извличане на високи норми на печалби. 

По-важните икономически процеси в глобалния свят са: 

 класическият труд в материалното производство се заменя от знанието, 

от творчеството, но съдържанието на творческата дейност не се проявява като 

принудителен труд, тъй като тя се извършва не само и единствено заради 

доходите, с което се изменя и характерът на труда, т.е. и свързаните с това 

икономически теории; 

 творчеството е нещо уникално и неповторимо и то не може да се 

измерва като стойност, ако се изходи от марксовата постановка за съизмерване с 

количеството обществено необходим абстрактен труд; 

 третата теза за новите икономически реалности е отмирането на 

капитала, тъй като в производството вече не капиталът, а знанието е основният 

производствен фактор. На това се дължи и все по-размиващата се и понякога 

трудно обяснима разлика между балансовата стойност и пазарната цена на 

компаниите, свързани с новите производства и технологии; 

 промените, които се извършват в труда, са причина класическите 

отношения на собствениците на капитала към наемния труд да прераснат в 

съсобственически, тъй като вече не става дума за експлоатация на наемния труд, 

а до желание и воля и до равноправно приложение на знания, умения и 

способности от страна на участниците в производствения процес. 

Това променя и характера на мениджмънта от йерархичен тип с неговите 

властови позиции, към по-силно изразени тенденции на самоуправление и 

мениджмънт от хоризонтален тип. 
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„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР. БУРГАС 

 

Мария Н. Бурева  

 

 

STUDY OF THE STUDENTS 'OPINION ON THE TRAINING IN 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS AT THE UNIVERSITY 

"PROF. DR. ASEN ZLATAROV”- BURGAS 

 

Maria N. Bureva 

 

Abstract: This study aims to obtain information about the opinion of students 

about the training in the discipline "Physical Education and Sports" at the University 

"Prof. Dr. Asen Zlatarov "- Burgas. We conduct a sociological survey among students 

to determine the attitudes of students, conditions and approaches in conducting 

training in the discipline. 

Keywords: Physical education and sports, students, university  

 

 

Въведение 

В съвременното общество обучението във висшето училище е свързано с 

интензивност на образователния процес, претовареност и нарастващо 

напрежение  при студентите. За преодоляване на стреса и последиците от него 

важна роля имат заниманията с физически упражнения и спорт. Те са основните, 

които имат отношение към здравословното укрепване и подобряване на общата и 

професионалната работоспособност на студентите.  

Физическото възпитание и спорта във висшето училище като 

педагогически процес е насочено към хармонизирането на двигателната и 

интелектуалната активност на студентите, да се стимулира физическото, 

двигателното и емоционалното развитие на младите хора. Целта е да се кумулира 

у тях съвкупност от знания, компетентности и информация за различните видове 

спорт, както и потребности и навици за редовно практикуване на някои от 

предпочитаните. 

Учебната дисциплина „Физическо възпитание и спорт“ е част от учебните 

планове за обучение на студентите в университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – 

гр. Бургас под формата на задължителни занимания (60 учебни часа годишно), 

които се изучават в първи курс за всички специалности. От  втори до четвърти 

курс дисциплината е факултативна  по 60 учебни часа годишно. 

Целта на настоящия доклад е проучване мнението и отношението на 

студентите за избор на факултативна дисциплина „Физическо възпитание и 

спорт“  от  Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

За постигане на целта набелязахме следните задачи: 

1. Да се установи желанието на студентите и мотивите за спортуване. 



497 

 

2. Провеждане на социологическо проучване (анкета) сред студентите. 

3. Анализиране на  получените резултати.  

Предмет на изследване е мнението на студентите за обучението по 

физическо възпитание и спорт в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. 

Бургас 

Обект на изследване са социалните нагласи на студентите и 

университетските условията и подходи при провеждането на спортното обучение 

по учебната дисциплина „Физическо възпитани е и спорт“. 

Субект на изследване са 21 студента и 79 студентки първи курс от 

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. 

В изследването е използвана  комплексна методика: социологическо 

проучване, статистически методи и сравнителен анализ. 

В края на летен семестър на учебната 2020/2021 г. месец май се проведе 

анкетното допитването сред студенти от Факултет по обществено здраве и  

здравни грижи (ФОЗЗГ), Медицински факултет (МФ) и Факултет технически 

науки (ФТН) от Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас. Анкетната 

карта е в електронен формат. Съдържа 9 въпроса и е анонимна. За математическа 

обработка на данните използвахме алтернативния метод. 

 

Резултати и анализ 

Анкетирани са 100 студента  от първи курс, участващи в задължителна 

форма на обучение по дисциплината „Физическо възпитание и спорт“. От тях 21 

% са студенти, а 79 % са студентки. (фиг. 1) 

 

 
Фиг.1 

 

Разпределението на студентите по факултети е следното: (фиг. 2) Факултет 

обществено здраве и здравни грижи (ФОЗЗГ) – 45% , Медицински факултет 

(МФ) – 26 % и Факултет технически науки (ФТН) – 29 % студенти.  
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Фиг.2 

 

На фиг. 3 представяме отговорите на трети въпрос: „Каква специалност 

сте?“  Най-голям процент студенти са от специалност Акушерка – 27%, 

следвани от Медицина – 26 %, Медицинска сестра – 18%,  Хранителни 

биотехнологии – 10%, Технология на материалите и материалознание – 7% и 

Компютърни системи и технологии – 7%, Химични технологии и психология 

на кризисните ситуации – 5% . 
 

 
Фиг.3 
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На четвърти въпрос от анкетната карта: „Желаете ли да посещавате 

дисциплината „Физическо възпитание и спорт“ във втори курс, 52 % от 

студентите отговарят с „Да“, 45% с „Не“ и 3% „Не съм решил“. По- голямата 

част от студентите желаят да спортуват, но e тревожен  процента на 

отговорилите студенти с „Не“. (фиг.4) 

 

 
Фиг.4 

 

Пети въпрос: „Какво ви накара да изберете дисциплината?“ има шест 

алтернативни отговора. На фиг. 5 представяме разпределението на отговорите на 

студентите. 32 % от студентите са отговорили „Имам желание да спортувам“, 

3% са привлечени от „Добрата материална база на университета“, 11 % 

желаят „Да подобрят физическата си кондиция“, 2 % искат „Да намалят 

теглото си“, 10 % „Да укрепнат здравето си“ и 1% да установят „Социални 

контакти“. 
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Фиг. 5 

 

Шести въпрос на анкетата “Защо не желаете да посещавате 

дисциплината?“ (фиг.6) цели да разкрие причините за отказа на студентите. 33% 

от отговорилите студенти посочват „Имам много академични ангажименти“. Те 

са свързани с натоварения учебен процес, посещението на практики в болници, 

време за учене, самоподготовка за колоквиуми и изпити.7 % посочват „Нямам 

време, защото работя“, 5 % „Поради здравословни причини“ и 2 % „Поради 

семейни причини“. 

 

 
Фиг.6 
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Седми въпрос разкрива предпочитанията на студентите, който желаят да 

посещават дисциплината „Физическо възпитание и  спорт“. (фиг.7) 12 % от 

студентите са декларирали своите предпочитания за туризъм, 10 % фитнес, за 

спортните игри волейбол – 9%, по 4 % за баскетбол и футбол. Предвид 

географското местоположението на университета, 6% от студентите са изяви 

желание за плуване. 2 % са предпочели   йога, лечебна гимнастика и народна 

хора, 1% за лека атлетика и танцувални гимнастики. 

 
Фиг. 7 

 

Отговорите на осми въпрос: “Каква е спортната ви активност извън 

университета?“ (фиг.8) разкрива обективността на студентите за двигателната 

им активност. 18 % от студентите заявяват, че не спортуват, 12 % определят 

двигателната си активност като слаба, 20 % като средна, 13 % добра. Само  30 % 

от студентите посочват, че спортната им активност е много добра и 7 % отлична. 
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Фиг. 8 

 

Девети въпрос от анкетната карта е : “Колко пъти седмично практикувате 

определен вид спорт  и какъв извън университетските ви задължения?“ 

Получените отговори ни информират за двигателната активност на студентите и 

техните предпочитания на спорт. Резултатите са тревожни, сочат намалена 

двигателна активност 10 % от студентите понякога спортуват,   15 %  един път 

седмично, 10 % два пъти, само 11 % три, 10 % четири, 5 % пет, 6 % шест и 7 % 

всеки ден. 

Спортовете ,който практикуват извън университета са фитнес – 22% от 

студентите, 15 % посочват ходене(разходка), 5 % за волейбол, 5 % баскетбол, 5 

% йога, 4 % плуване, 3 % тае бо, 3 % лека атлетика и 2 % бокс. 

 

Заключение 

Анализът  на мнението и отношението на студентите за двигателната 

активност и избор на факултативна дисциплина „Физическо възпитание и спорт“  

от  Университет „ Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас ни позволи да направим 

следните изводи и препоръки: 

1. Голяма част от студентите са мотивирани  да спортуват и изберат 

факултативна дисциплината „Физическо възпитание и спорт”. Обезпокоителен е 

факта, че 45 % от студентите не желаят да спортуват. Причините, които посочват 

студентите са многото академични ангажименти, умствената ангажираност в 

професионалната им подготовка, липса на време, работа, семейни ангажименти, 

здравословни проблеми. 

Сред тях трябва да се провежда целенасочена и системна образователна 

кампания за европейските ценности и регламенти в тази насока и за препоръките 

на СЗО за рекреативните програми против заседналия начин на живот, 

обездвижването и наднорменото тегло.  

2. Предпочитанията за двигателна активност на студентите са: туризъм, 

фитнес, волейбол, плуване. В тази насока съществуват резерви за 
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мултиплициране на туристическите, фитнес и аква практиките, за което трябва 

да се търси активна подкрепа на факултетните ръководства и студентския съвет 

към университета. 
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ДИНАМИКА НА СПЕЦИАЛНАТА ФИЗИЧЕСКА ПОДГОТОВКА НА 

УЧЕНИЦИ ОТ 6. КЛАС В ЗАВИСИМОСТ ОТ ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА 

НАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ВОЛЕЙБОЛ 

 

Мартин С. Базелков 

 

 

DYNAMICS OF THE SPECIAL PHYSICAL TRAINING OF 6TH 

GRADE STUDENTS DEPENDING ON THE APPLIED MODEL FOR INITIAL 

VOLLEYBALL TRAINING 

 

Martin St. Bazelkov 

 

 
Abstact: In the presented study we conducted a study aimed at the special physical 

training of 6th grade students. The experiment was conducted on students divided into two 

groups - experimental and control. The control group works according to the standard 

methodology, and the experimental group is trained according to a model developed by us for 

initial training in volleyball. 

Keywords: Special physical training, volleyball, physical education and sport, initial 

training 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

Съвременния волейбол се характеризира с голямо разнообразие на 

двигателните навици и действия, които са различни по своята координационна 

структура и интензивност. Те спомагат за развиването на основните двигателни 

качества. По отношение на физиологичната структура движенията във волейбола 

са с ацикличен характер и се извършват в нестандартни условия. За успешното 

реализиране на атакуващия удар се изисква специализирана физическа 

подготовка не само за долните, а и за горните крайници. Според двигателните 

качества играта се характеризира като скоростно-скокова дисциплина с изразена 

проява на качествата ловкост и гъвкавост. [3] 

Бързото преминаване от нападателни в защитни игрови ситуации и 

обратно изисква развиването не само на общата физическа подготовка, но и  на 

специалните физически качества характерни за играта. Всяко едно разиграване е 

кратковременно и е свързано с бързина на мисловните процеси и заемането на 

адекватни позиции в игралното поле.  

С разучаването на основните елементи на волейбола е наложително да се 

работи паралелно и за комплексното развиване на двигателните качества. 

Характерното за играта е, че специалната силова подготовка е основата върху, 

която се изгражда специалната физическа подготовка. Важен момент при 

развиването на специфичните за  играта двигателни качества, като взривна сила, 

бързина на двигателната реакция, бързина на започване на движението, 

оптимална гъвкавост, специфична ловкост, както и скоростна и скокова 
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издръжливост е подбора на правилните средства и методи. При изследване на 

специалната силова подготвеност на 17-19 годишни волейболистки Д. Михайлов 

и Р. Арсова препоръчват при работа за развиване на сила на горните крайници да 

се прилага индивидуалния подход. [5; 2; 4] 

За да се повиши ефективността на работа за развиването на специалните 

физическите качества, натоварването и обемът на физическите упражнения 

трябва да са съобразени адекватно с възрастовите особености на подрастващите. 

С. Димитров и В. Ковачка изследват специалната физическа подготовка на 11-16 

годишни волейболисти. В анализа на резултатите констатират, че при отскока 

след засилване колебанията са по-значими в динамиката на отскока при 

изследваните лица, в сравнение с резултатите при отскок от място. Това 

подсказва за необходимост от по-специализирана работа върху техниката и 

ритъма на отскачането след засилване.[1] 

Целта на изследването е да проследим и анализираме динамиката на 

специалната физическа подготовка на учениците в резултат от приложения 

авторски модел за начално обучение по волейбол. 

За постигането на целта си поставихме следните основни задачи: 

1. Да проучим и анализираме достъпната методична литература по темата на 

нашето изследване. 

2. Да проследим динамиката на специалната физическа подготовка на 

учениците от 6. клас. 

3. Да анализираме и оценим ефективността на приложен модел за начално 

обучение по волейбол. 

4. Да изведем съответните изводи и препоръки, които да спомогнат за 

практиката. 

В изследването, което проведохме през учебната 2018/2019 година 

сравнихме специалната физическа подготовка на 112 ученици от 6. клас в общо 5 

училища на територията на град Шумен. Те бяха разпределени в една контролна 

група (КГ) и една експериментална група (ЕГ). Контролната група работеше по 

стандартната методика за начално обучение по волейбол в училище, а 

експерименталната група се водеше от приложения авторски модел за начално 

обучение по волейбол. Експериментът се проведе в две измервания. Първо 

измерване проведохме в началото на учебната година, когато приложихме 

тестова батерия установяваща специалните физически качества на учениците, а 

второто измерване бе проведено в края на учебната година. 

Тестовата батерия, която използвахме включва общо 8 теста. Това са: 

отскок на височина със засилване, отскок на височина от място, специфична 

бързина, совалково бягане, хвърляне на плътна топка 3.5кг, клек с опора на 

стена, „Бърпи тест“ и Т-тест. 

За целите на анализа, статистически обработените данни и получените 

показатели за специалната физическа подготовка (СФП) групирахме в отделни 

графики и обобщени таблици, където сме поместили паралелно данните от 

началото и края на изследвания период, като сме посочили получените разлики, 

процентът на прираст и нивото на статистическата достоверност на 

регистрираните промени. 
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В теоретичен план е доказано, че изследвания диапазон на основна 

образователна степен е възрастов период, в който се наблюдава интензивно 

развитие на основните двигателни качества. Те са базата, на която успешно се 

развиват двигателните способности, необходими за успешно изпълнение на 

задачите, свързани с обучението по волейбол. 

 

Табл. 1 
№ Показатели n Аv1 Av2 Разлика % на прираста t Pt% 

1 Отскок със 

засилване 

55 30,7 30,8 0,1 0% 0,42 32,6% 

2 Отскок от място 55 25,1 27,8 2,7 11% 3,8 99,9% 

3 Спец. Бързина 55 25,7 25,1 0,6 2% 1,7 90,9% 

4 Сов. Бягане 55 15,5 15,1 0,4 2% 2,1 96,2% 

5 Хв. на пл. топка 55 423,5 443,4 19,9 5% 1,63 88,9% 

6 Клек с опора 55 95,7 97,9 2,2 2% 2,17 96,5% 

7 „Бърпи“ тест 55 6 6,4 0,4 7% 6,4 99,99% 

8 Т-тест 55 16,2 16,1 -0,1 1% 1,2 78,3% 

 

Тестът „Отскок със засилване“ по биомеханична структура се доближава 

до движенията от волейболната игра при засилване за извършване на 

нападателни действия. В тази връзка динамиката на този показател дава 

обективна информация за ефективността на обучение и възпитаване на 

специфични двигателни качества.  

Взривната сила на долните крайници, като специфично двигателно 

качество, в началото на експеримента е на почти еднакво ниво в двете извадки. 

Разликата от 0,4 см според нас е случайна. Това обстоятелство ни дава 

възможност да направим по-обективно сравнение на динамиката на този 

показател в двете извадки.  

 

фиг. 1 

 
 

По отношение на вариативността можем да отбележим, че тя е сравнително 

по-голяма за КГ, отколкото за ЕГ. В края на експеримента се наблюдават 
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съществени, от статистическа  гледна точка, разлики. В КГ почти не се забелязва 

подобрение по този показател. Минималното подобрение е 0.1 см, което се 

равнява, приблизително на 0% прираст. За разлика от това, в ЕГ отчитаме 

подобрение с 2,7 см ( 9% прираст), което се подкрепя от достатъчно висок 

процент на доверителна вероятност Ptег=99,22%. Тази констатация ни дава 

основание да предположим, че специфичните физически упражнения от 

специализираната програма са изиграли положителна роля за подобряването на 

скоростно-силовата издръжливост на учениците от шести клас. 

Тенденцията за намаляване на силовите възможности на учениците в 

национален мащаб се потвърждава и със динамиката на стойностите от теста 

„Отскок на височина от място“ регистрирани от провежданите изследвания на 

физическата дееспособност от БАН. В тази връзка според нас е необходимо да се 

обръща приоритетно внимание на тази част от физическата подготовка на 

подрастващите. Като сравним входните стойности по този показател отчитаме, 

че средната стойност в ЕГ е с 2,5 см по-висока. Независимо от това в края на 

периода в ЕГ отчитаме прираст 15%, като този прираст за КГ е само 11%. 

Сравнението, което направихме е със аналогичните стойност от националните 

изследвания на физическата дееспособност. Изходната стойност в ЕГ 

(Avег2=31.7) е с 2.16 см по висока от тази през 1982 г. и  3,8 см от средната 

стойност регистрирана през 1992 г. На общия фон на регресия на силовите 

качества получените резултати показват ефективност на приложената методика 

за начално обучение по волейбол с учениците от 6. клас. 

За разлика от момичетата, средната стойност на учениците по този 

показател намира съответствие в нормативната таблица за прием в спортните 

училища, макар и в нейната долна част.  

 

фиг. 2 

 
 

Специфичната бързина, както всички показатели, отнасящи до скоростните 

възможности се отличава с относително инертна динамика. Трудно бихме могли 

при тях да открием прирасти с голяма величина. Такъв е профила и на 

изследвания от нас скоростно-силов показател. Прирастът е съответно в КГ 2%, а 

в ЕГ – 3%. В ЕГ, обаче подобрението от 0,9 сек е съпроводено от достатъчно 
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голяма статистическа достоверност, Ptег=99,15%. В КГ аналогичната стойност е 

Ptкг=90,9%. 

Интерес за нас представляваше да проследим къде са намират 

изследваните от нас групи в оценъчните скали на нормативните таблици от 

системата за оценка на подготовката на учениците в спортните училища. 

Изходните стойности на двете групи, след екстраполиране от наша страна, 

съответстват по следния начин: В КГ средната 

 

Статистически величини, характеризиращи СФП и значимост на 

прирастите на 13 годишни момчета от ЕГ 

Таблица 2 
№ Показатели n Аv1 Av2 Разлика % на 

прираста 

t Pt% 

1 Отскок със 

засилване 

57 30,3 33 2,7 9% 2,77 99,22% 

2 Отскок от 

място 

57 27,5 31,7 4,2 15% 3,6 59,43% 

3 Спец. Бързина 57 23,1 22,3 0,9 3% 2,74 99,15% 

4 Сов. Бягане 57 15,3 13,8 -1,5 10% 7,02 99,43% 

5 Хв. на пл. 

топка 

57 506,1 530,6 24,5 5% 1,18 26,25% 

6 Клек с опора 57 120., 159,7 39 32% 3,26 82,48% 

7 „Бърпи“ тест 57 5,6 7,5 1,9 34% 12,35 99,06% 

8 Т-тест 57 14,6 13,2 -1,4 10% 6,56 88,90% 

 

стойност е под последната стойност за оценката „слаб (2)“, докато за ЕГ 

тази оценка е „среден“ (2,75). Самият факт, че Avег=22,3 сек. намира място в 

съответната таблица и позволява да открием съответстваща цифрова оценка по-

голяма от “слаб (2)“, ни дава възможност да оценим ефективността на 

методиката за начално обучение по волейбол.  

По-голямата част от двигателните действия във волейбола се извършват за 

относително кратко време, като между отделните повторения много често не 

съществува време за възстановяване. Това е причината, поради която 

натрупването на взривна сила и подобряването на скоростните възможности е 

първостепенна задача при обучението по волейбол. Една част от тези 

възможности проверихме със теста „совалка“. Времето за изпълнение на теста е 

относително малко, което означава че по този начин се провокира проявлението 

на скоростните възможности на учениците. 

В извадките по този показател отчитаме положителен прираст, като той е 

по-осезателен за учениците от ЕГ( 3%) и е подкрепен от висок процент на 

доверителна вероятност Ptег=99,435. Както и предния тест, така и при този 

показател ще направим оценка по нормативните таблици от системата за 

оценяване в спортните училища. След необходимата екстраполация на средните 

стойности към табличните цифрови оценки установихме, че в КГ на Avкг2=15,1 
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съответства оценката „среден (3,25)“. За ЕГ аналогичната оценка за 

AVег2=13,94, съответно е „добър (3,93)“. 

 

фиг. 3 

 
Максималната динамична сила на горните крайници, раменния пояс и 

мускулите на трупа, измерена с теста „Хвърляне на плътна топка“ е с почти 

еднаква динамика в двете извадки. Подобрението и при двете групи е с 5% и не 

се илюстрира с достатъчно голяма статистическа достоверност. Различията, 

които наблюдаваме се състоят в това, че в началото на експеримента входната 

средна стойност на ЕГ е с 82,6 см по-висока. Това не е малка разлика и 

независимо от това прираста в ЕГ, като числово изражение е с 4,6 см, по-голям. 

Посочените по-горе динамични силови характеристики са от особена важност за 

ефективността във волейболната игра, поради което в нашата специализирана 

програма бяха застъпени упражнения за тяхното усъвършенстване. 

Подобни изводи можем да направим и при анализа на статично-силовата 

издръжливост. Доста по-висока средна стойност на входа  за ЕГ, отколкото при 

КГ. Разликата между двете е d=24,3 сек. В същото време увеличението в ЕГ 

(dег=39сек – 32%) е значително по-високо, отколкото в КГ (dкг=2,2сек – 2%). 

Този силов показател явно зависи в голяма степен от индивидуалните особености 

на учениците и различните темпове на промяна на антропометричните размери 

на тялото. Основание за тези изводи ни дава относително високите стойности на 

коефициентите на вариация при всички измервания. В края на експеримента и 

двете групи са определят като силно разнородни, като това се отнася с по-голяма 

сила са ЕГ (Vег2=75%) в сравнение при КГ (Vкг2=52%. 

Ловкостта и способностите на учениците да запазват равновесие по време 

на изпълнение на физически упражнения, в началото на периода ги определяме 

като почти еднакви за двете групи ученици. Входните средни стойности от 

проведения „Бърпи тест“ са много близки една до друга. В края на изследването 

динамиката на резултатите е доста по-показателна за ЕГ – подобрение с 1,9 бр. 

(34%), отколкото за КГ – прираст от 0,4 бр. (7%). Подобрението в ЕГ е 

подкрепено от Ptег=99,06%, което ни дава основание да предположим, че то се 

дължи на приложените специализирани средства при обучението по волейбол. 
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Показателно е приблизително високата еднородност на групите по този 

показател, особено в края на изследването (V2кг=17%, V2ег=12%). 

При проследяването на развитието на бързината при промяна на посоката 

при учениците се потвърди още един път виждането, че скоростните способност 

са едни от най-консервативните. Динамиката на резултата от теста „Т-тест“ в ЕГ 

е доста по-ясно изразена. Подобрението на резултата при нея се изразява в 

намаление на времето за изпълнение с 1,4 сек, което означава 10% подобрение. В 

КГ това изменение е доста по-символично и се изразява в намаление на времето 

само с 0,1 сек, което е 1% подобрение. 

 

Изводи: 

1. Резултатите от изследването на специалната физическа подготовка ни 

позволиха да обобщим, че моделът за начално обучение по волейбол е повлиял 

успешно за развиването на специалните двигателни качества, като способността 

за превръщане на кинетичната енергия в потенциална при отскачането на 

височина със засилване. Експерименталната група значително превъзхожда 

контролната група по отношение на специалната бързина, скоростната и 

скоростно-силовата издръжливост.  

2. Известни резерви все още има по отношение на взривната сила при 

отскок на височина от място, скоростните възможности и динамичната сила на 

ръцете и горната част на трупа. При учениците може да се желае още по 

отношение на статичната силова издръжливост на долните крайници.  

 

Препоръки: 

Динамиката на волейболната игра се отличава със сравнително големи 

натоварвания по обем и интензивност. Това налага в обучението по волейбол в 

урочната работа по „физическо възпитание и спорт“ да се отделя по-специално 

внимание не само на аеробните възможности на учениците, но и да се обръща 

внимание върху специалната издръжливост – скокова, скоростна и скоростно-

силова издръжливост. 
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ПОДГОТОВКА НА БЪДЕЩИЯ УЧИТЕЛ ПО МУЗИКА ЗА 

КЛАВИРНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА МУ ДЕЙНОСТ В УРОКА ПО 

МУЗИКА  

 

Меглена Ж. Апостолова 

 

 

PREPARATION OF THE FUTURE MUSIC TEACHER FOR HIS 

PIANO-PERFORMING ACTIVITIES IN THE MUSIC LESSON  

  

Meglena Zh. Apostolova 

 

 
Abstract: This article points out the special elements of piano education of the future 

music teachers for their good preparation for using the piano in music class at school like: 

piano accompaniment of students’ warming up voices exercises and song singing, as well as 

interpretation of piano pieces. It is about how to organize the students’ piano lessons for 

developing a good music memory for building a good piano repertoire.  

Keywords: Music Teacher, Piano Performance, Memory  

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект “Цикъл 

художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” РД-08-123/03.02.2021 г. 

 

 

Целта на клавирното обучение на бъдещите учители по музика е 

овладяването на инструмента пиано с цел ползването му като помощно средство 

в часовете по музика в общообразователното училище и при музикалните 

занимания с децата в детските градини. Това обучение няма за цел подготовката 

на концертиращи пианисти и в този контекст би било много лесно да заключим, 

че клавирната подготовка на учителя по музика не е нито толкова трудна, нито 

толкова отговорна задача. Практиката обаче показва, че това заключение би било 

абсолютно погрешно и безпочвено. Анализът на обстановката в клас показва, че 

условията са много близки до условията в една концертна зала. Не е ли 

училищният подиум вид сцена? Не са ли учениците истинска публика, пред 

която учителят трябва да свири? В своите училищни изпълнителски дейности 

учителят е артист, който е на сцена всеки ден и във всеки един учебен час – 

задача, която бихме определили като много тежка и отговорна. Учителят по 

музика е музикант, който е на сцена през целия си живот, а неговоте изпълнения 

са пред най-искрената, взискателна и претенциозна публика – неговите ученици. 

Подготовката за клавирно-изпълнителската дейност на бъдещият учител е дълаг, 

труден и много отговорен процес.  

Областите, които бихме определили като най-важни в клавирните изяви на 

учителя по музика в учебния час, са три: 

- Водене на разпяването на децата чрез подпомагането му с инструмента 

пиано; 
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- Акомпаниране на песните от учебното съдържание; 

- Самостоятелно изпълнение на музикални пиеси. 

 

Изработването и натрупването на музикално-изпълнителски сръчности е 

несъмнено най-важната задача. За постигането на тези цели от преподавателя се 

изисква умела организация на индивидуалното обучение на всеки студент по 

начин за най-кратък период от време да се постигнат максимални пианистични 

сръчности, като следва да не се изпада в безразсъден натиск за напредване, а да 

се следват всички дидакрически принципи за разбираемост, системност, 

постепенен преход от просто към сложно, от лесно към трудно и т.н. На базата на 

достатъчно и добре затвърдени клавирни сръчности студентът може да бъде 

поведен към усвояването и натрупването на богат изпълнителски репертоар от 

пиеси и песни с акомпанимент, предназначени за изпълнение в учебните часове. 

Независимо, ча натрупването на учебен клавирен репертоар е изключително 

важно за бъдещия учител по музика, не бива да ограничаваме пианистичното 

развтие на студента само до това ниво, тъй като това затормозява учебния процес 

и понякога обезсърчава студента и го лишава от мотивация. Включването на 

песни и пиеси в работната програма, които обучаваният харесва и иска да научи, 

внася елемент на заинтересованост и свежест в учебния процес, като неусетно 

ускорява и усвояването на учебния репертоар. 

Особено добър ефект се постига когато преподавателят организира 

урочния материал на принципа на общ проблем: например обладяването на 

дадена ритмична фигура да премине през целия материал – разсвирване, пиеса, 

песен с акомпанимент и т.н. Този начин на работа допринася за цялостното 

активизиране на вниманието върху новия проблем и води до по-сигурното му 

усвояване и затвърждаване, както в двигателните рефлекси, така и в паметта. 

Относно усвояването на песенните акомпанименти е желателно да се 

стремим към постигане на добро художествено изпълнение на песента при 

едновременно пеене и свирене на съпровода, с включени в изпълнението: 

динамичен план, кулминационен момент, фразировка и поемане на дъх, агогични 

акценти, темпо и темпови отклонения и др. при основно и най-важно изискване – 

създаване на съответното настроение, кодирано в музиката и текста на песента. 

Голяма помощ в постигането на тези цели оказва създаването на система за 

самостоятелна работа на студента, изградена последователно от преподавателя, 

която да позволява и на преподаващия, и на обучавания да разчитат на нея и 

която да се базира на убеждението, че свиренето на пиано изисква неуморна, 

последователна, добре осмислена, редовна и организирана работа. 

Преподавателят би трябвало да изисква от студента ежедневни упражнения на 

пианото, като би трябвало да му разясни и го убеди, че изработените с много 

труд музикални сръчности могат много лесно да бъдат загубени при несистемна 

работа над тях. 

Включването на усвояването на акомпаниментите и пиесите от учебното 

съдържание е добре да върви успоредно със задачите за по-високо техническо 

майсторство, художествено осмисляне, развитие на музикалния слух, 

ритмичният и ладов усет и т.н. Специално за подпомагането на дейността 
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„разпяване“ в час, е необходимо и развитието на бърза ладова и тонална 

ориентация, умело транспониране на интервал малка и голяма секунда във 

възходяща и нисходяща посока в рамките на детския певчески диапазон. 

Клавирно-изпълнителката дейност на учителя в часа по музика повдига и 

друг сериозен проблем, над който преподавателят по пиано трябва да работи в 

процеса на обучение: музикалната памет. Изработването на акомпаниментите и 

клавирните пиеси трябва да завършва с доброто им изпълнение по памет. Един 

преподавател не би могъл да счита работата си за завършена, ако не е довел 

ученото произведение до етапа: свирене наизуст, защото бъдещата 

изпълнителска дейност на студента като учител в часа по музика ще се реализира 

именно чрез свирене без ноти. Музикалната памет е необходимо условие за 

създаване и натрупване на музикално-слухови възприятия и представи, за 

изграждане на слухово-двигателни навици, за формиране на музикално мислене 

и въображение, за оформянето на худжествен вкус и музикална култура. 

Музикалната памет е много необходима за пианиста-артист, защото тя го 

освобождава от нотния текст и му позволява да се вглъби в художественото 

съдържание на музикалната творба. Но не по-малко сериозно е значението на 

музикалната памет за учителя по музика. Заставайки на училищния подиум, той 

трябва да бъде едновременно и актьор, който интересно и увлекателно да говори 

на децата за музиката; и пианист-изпълнител, който свири на пиано музикални 

пиеси; и диригент, който да ръководи умело ученическото пеене; и корепетитор, 

който да съпровожда на пиано вокалното изпълнение. Твърде много са 

дейностите, които учителят по музика трябва да изпълнява в учебния час, за да 

прибави към тях и гледането на ноти.  

Всички тези особености на педагогическата дейност на учителя по музика 

изискват от преподавателя по пиано да работи много усърдно за развитие на 

музикалната памет на студентите-бъдещи учители по музика. В тази насока се 

очертават две направления на работа: 

- По отношение на цялостното клавирно обучение; 

- По отношение на отделното музикално произведение. 

 

Паметта е способността за задържане и възпроизвеждане на образи, мисли, 

чувства и т.н., тя се основава на представите – психическите образи на предмети 

и явления, които са били обект на реално възприемане. Музикалната памет е 

способността да се помни и възпроизвежда музика. Според сетивото, с което сме 

възприели оригинала и с което помним, паметта може да бъде слухова, зрителна, 

двигателна, обонятелна, вкусова, осезателна. Ако във възприятието са 

учавствали повече сетива, то говорим за памет от смесен тип. Според начина на 

запаметяване паметта може да бъде механична или логична, волева или неволева, 

краткотрайна или дълготрайна. 

 Известният немски психолог Паул Михел определя паметта като: 

„способност за възприемане и запомняне, както и способност за 

възпроизвеждане“, а „визуална, акустична, моторна, емоционална памет“ той 

нарича „специални форми на паметта“ [4, с.26].  
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Паметта е способност и като всяка способност, тя се развива. Работата за 

формирането й е желателно да започне още с първите музикални занимания, от 

първите стъпки на пианото, като в началото задачите да са леки и елементарни, 

но да се усложняват постепенно в процеса на обучението. 

Музикалната памет следва три етапа на развитие, както и всеки друг вид 

памет. Първият етап е фиксацията – т.е. запечатването в паметта на представата 

за музикалното произведение. То може да бъде съзнателно или несъзнателно. 

Ефективността на този етап зависи от много фактори, но най-важни са интересът 

и заинтересоваността на личността. Това означава, че студентът ще запамети 

много по-лесно и бързо музика, която харесва и иска да научи.  

Следва ретенцията – задържането и съхраняването на музикалните 

представи в паметта. 

Най-важният процес на музикалната памет на учителя по музика е 

репродукцията – възпроизвеждането на наученото. Моментът на репродукцията 

в музикалното изкуство трябва много грижливо да бъде подготвен, предвид по-

сложните обстоятелства, каквито са изпълнението пред публика, в случая – пред 

учениците от класа. 

Към запаметяването на едно музикално произведение преподавателят 

трябва да подхожда, отчитайки особеностите на тези три основни паметови 

процеса. А именно: в самото начало да се събуди интересът на студента към 

предстоящото за разучаване музикално произведение, като за целта се осигурят 

благоприятни условия за първото му възприемане. Добре е първото прослушване 

на пиесата да бъде с висока художествена стойност – на запис, на концерт или от 

самия преподавател. Подчертано по-силен е ефекта на живото музикално 

изпълнение, тъй като предизвиква по-активно музикално преживяване. Първият 

успех в разучаването на едно музикално произведение е способността на 

преподавателя да пробуди положителни чувства у студента. Да хареса 

музикалната пиеса, върху която му предстои да работи е първата крачка, първото 

условие за успешното наизустяване. Уточнението, че въпросната пиеса предстои 

да бъде научена наизуст пък внася още по-силен елемент на лична 

заинтересованост. Изследванията показват, че предупреждението допринася за 

повишаване на вниманието и точността на паметта, както и за запомняне и 

съхраняване на повече материя. 

Запаметяването на музика става предимно на основата на слуховата памет, 

но участие вземат и зрителната, двигателно-дактилната, смисловата и много 

други видове памет. 

Repetitio mater studiorum est. (Повторението е майка на знанието) казва 

латинската поговорка. Запаметяването на музикалния текст става чрез множество 

повторения, поради което е много важно как педагогът да организира този 

процес така, че да не допусне механично „зазубряне“. За истинско трайно 

запаметяване на музикалното произведение допринася смисловата памет. За да 

включим активно участието на този вид памет е необходимо да включим 

смислови елементи, логически моменти и това се осъществява чрез определяне 

на опорни точки. Опорните точки разделят произведението на логически 

завършени по-малки единици, които най-често са от формално естество: части, 



515 

 

дялове, изречения, полуизречения, фрази и т.н. Опорните точки могат да бъдат 

определени и на хармонична основа: основна тоналност, модулации, 

доминантови тежнения и др. Те могат да бъдат интересни моменти от 

мелодичния строеж, както и моменти, свързани с художествената изразителност. 

Опорните точки дават възможност за задълбочен детайлен анализ на 

отделните единици, те допринасят и за по-доброто разбиране на формата и 

драматургията на музикалната пиеса. Работата по наизустяването на музикален 

текст чрез опорни точки осмисля безкрайните повторения, допринася за 

усвояването и утвърждаването на даден елемент и последващо насочване на 

вниманието на студента към нов, следващ елемент. Опорните точки поставят 

пред студента нова задача при всяко повторение, а именно: всяко следващо 

изпълнение да бъде с една степен по-добро от предишното. Най-сигурният начин 

за избягване на механичния характер на повторенията е: педагогът да съумее да 

организира работата на студента по наизустяването на нотния текст така, че 

винаги на преден план да стоят худажествените задачи на изпълнението, а не 

просто автоматизираното му повторение. Опорните точки оформят ясна цел на 

повторенията и ги превръщат в организирани и смислени упражнения. По този 

начин се постига и засилване на интереса и мотивацията на студента да постигне 

по-съвършено изпълнение наизуст. 

Колкото повече видове памет участват при запомнянето, толкова по-

успешно и дълготрайно е то. Опитът показва, че учебният материал най-добре се 

обладява, когато постъпва едновременно в слуховата и зрителната памет на 

студента. В този смисъл опорните точки изиграват още една положителна роля 

при наизустяването, тъй като те представляват зрителни моменти, свързани с 

нотния текст, които изискват и включват активното участие и на зрителната 

памет, която при много хора е най-силно развития вид памет. Те са фиксирани 

моменти, от които винаги можем да започнем, от които винаги можем да се 

върнем или да се „хванем“ ако се наложи. 

Опорните точки спестяват много време в процеса на наизустяването на 

музика. Чрез тях се избягват многократните повторения на цялото музикално 

произведение, които са определено неефективни. Опорните точки дават 

възможност за прилагането на т.н. селективно заучаване. Какво означава това? 

Известно е, че най-бързо се наизустява началото, а след това – краят на 

материала. Средните части създават повече трудности и имат нужда от повече 

работа. Именно опорните точки дават възможност за детайлно сравнение и 

разграничаване на подобни, сходни музикални единици, които крият опастност 

от объркване при свиренето наизуст.  

Психолозите, занимаващи се с изучаването на паметта препоръчват 

материала, предназначен за запомняне, да се включва в дейност. Запомнянето на 

музикален материал е неотделимо от дейността свирене. Това означава, че още 

един вид памет се включва активно в процеса на запаметяване на музика и това 

е: двигателно-дактилната памет. Тя е подчинена на слуховата, но носи своята 

голяма допълнителна стойност поради факта, че тя стои в основата на 

автоматизацията на изпълнителския процес, без която добрите резултати са 

невъзможни. Бихме искали да цитираме мнението на една от водещите български 
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пиано-методисти Милена Куртева. По повод ролята на автоматизацията в 

изпълнителския процес, тя казва: „Без нея са немислими техническите 

постижения на пианиста. Автоматиката се гради върху процеса на запаметяване. 

При активизиране на началния момент от сложно свързана верига от 

автоматизирани движения без съзнателни усилия се възпроизвеждат и 

останалите компоненти на поредицата. Ако автоматизацията на движенията на 

пианиста е изградена на музикална основа, в тясна връзка със слуховите и 

мисловни процеси, то запаметяването е стабилно. Пианистът е в състояние за 

един миг да си представи музикалната картина на дадено произведение, което 

всъщност се развива във времето“ [3, с. 52].  

От особено голяма стойност при наизустяването на музикално 

произведение е включването и на други дейности, освен свиренето: например 

преписването на нотния текст или важни моменти от него, записването му по 

памет, изпяването на възлови мелодични елементи или на цялата мелодична 

линия и др. 

Друг вид памет, който е от изключително значение за художественото 

изпълнение на дадена музикална творба, е емоционалната памет. Развитието на 

емоционалната памет е важна задача за педагога, който обучава бъдещия учител 

по музика за неговите изпълнителски изяви в клас, тъй като този вид памет 

оформя вътрешното, емоционално отношение на изпълнителя към 

изпълняваното произведение. Наблюденията показват, че включването на 

чувства, настроения и преживявания в процеса на запаметяване, значително го 

улеснява, съкращава го и го прави по-трайно. Емоционалната памет е свързана с 

целия жизнен опит на човека и с цялата му култура. В този смисъл възрастта на 

студентите на университетски етап на обучение, е от полза. Работата над 

емоционалната памет е друга сериозна задача за преподавателя по пиано. 

Нейното оформяне, насочване и развитие са важна част от цялостната подготовка 

на бъдещия учител по музика, който в един учебен час ще трябва да работи по 

изпълнението на различни, понякога противоположни по настроение песни и да 

преподава различни по стил и характер музикални творби, ще трябва да води 

един цял ученически клас по лабиринта на различни емоционални състояния и 

преживявания. 

При наизустяване на полифонични произведения, освен всички 

горепосочени особености и методи, трябва да се прилагат и по-различни, по-

специфични мимически похвати, за да се постигне добро слухово усвояване на 

гласовете поотделно и осмислянето на функциите им в цялостния строеж на 

произведението. 

Работата върху научаването наизуст на музикалната творба не приключва 

със запаметяването й. Музикалната памет, както и всички други видове памет, се 

подчиняват на още един процес, противоположен на запомнянето: забравянето, 

което означава затормозяването и пълното изчезване на създадените музикални 

представи. В житейски смисъл този процес е много полезен, тъй като ни 

позволява да освободим съзнанието си от ненужните представи, както и да 

поправим допуснати неточности при запаметяването. Но по отношение на 

обучението по пиано на бъдещите учители по музика, този процес е 
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нежелателен. Учителят трябва да прекрачи училищния праг с един сравнително 

богат репертоар от музикални пиеси и песенни акомпанименти, предназначени за 

неговата клавирно-изпълнителска дейност в учебните часове. Това предполага 

натрупване в паметта на студентите на музикални произведения, изучавани през 

целия период на обучението им по пиано в университетите и създаване на 

репертоар от клавирни пиеси и акомпанименти от всички нива на училищната 

програма – и за най-малките, и за най-големите. Това поставя още едно 

предизвикателство пред преподавателя по пиано. Той трябва да организира 

обучението, като включи сериозна и целенасочена борба със забравянето. Най-

сигурното средство на тази борба е грижата за поддържане на вече наученото 

чрез по-продължителна работа върху него, чрез включване на многократни 

кратки почивки и многократно ново завръщане към него. Дългата работа върху 

музикалната творба обаче може да омръзне на студента и той да загуби интерес. 

Поради това много важно да се работи над няколко пиеси и песни едновременно, 

които обаче да са на различен стадий на усвояване. Предвид факта, че 

клавирното изпълнителско ниво на студента се развива непрекъснато, то това 

завръщане към вече наученото може да бъде осъществено на по-високо ниво. 

Например: ако в Първи курс студента е научил определен брой песни с по-

елементарен клавирен съпровод, то връщането му към тяхното изпълнение във 

Втори курс  е добре да стане чрез по-сложен акомпанимент, а в края на 

обучението по пиано да се върне към тях на съвсем ново техническо и 

художествено ниво. 

Разбира се, не всичкия научен от студента материал трябва да се поддържа. 

Важни са произведенията, които имат стойност на педагогически материал, 

които имат репертоано значение и подлежат на използване в бъдещата му 

педагогическа работа. 

Работата за развитието на музикалната памет на студента и натрупването 

на клавирен педагогически репертоар, както и цялостното му музикално 

развитие, трябва да следва индивидуалния подход – изисква се съобразяване с 

качествата и заложбите на всеки студент поотделно, с неговата неповторима 

индивидуалност. Всички знаем, че Моцарт е можел само след едно прослушване 

да запише по памет цялата партитура на произведение за хор и оркестър, но 

малко са хората с неговия гений и нашата цел е да развием индивидуалните 

качества на всеки студент с цел: пълноценна педагогическа реализация. 

В заключение можем да кажем, че за успешната клавирно-изпълнителска 

дейност в учебния час, бъдещият учител по музика се нуждае от сериозно 

клавирно обучение на университетско ниво, което да го подготви за 

изпълнителските му професионални изяви: разпяване на класа, клавирен 

съпровод и изпълнение на клавирни пиеси чрез разучаване и наизустяване на 

възможно най-голям брой музикални произведения. За тази цел работата  по 

възпитанието и развитието на музикалната памет трябва да започне от първите 

музикани занимания и да съпътства цялостното клавирно обучение. За учителя 

по музика тя  продъжава през целия му живот и е неизменно условие за да 

създаване на възможно най-богат музикален репертоар, от поддържането и 

обогатяването на който той има нужда през цялата си педагогическа практика. 
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В историческата книжнина, сведенията за образованието на българския 

владетел Симеон I Велики са твърде оскъдни. Те се ограничават най-вече със 

сигурния факт, че той е един от най-талантливите възпитаници на прочутата 

висша дворцова школа в столицата на Византийската империя – 

Константинопол.  

Възпитаниците на Магнаурската висша школа са предимно от средите на 

императорските семейства и висшата византийска аристокрация, представители 

на висшия духовен клир, аристократи и пълководци с висок социален статус. В 

отделни случаи в школата се учат и високопоставени чужденци, които се 

подготвят за бъдеща държавна и църковна кариера в своите родни страни. Сред 

тях е и синът на българския княз Борис I, който впоследствие става и владетел на 

България. Безспорно признат още от съвременниците си, младият княз е един от 

най-образованите хора в тогавашния средновековен свят. „За този Симеон 

казват, че бил „емиаргос”, т.е. полугрък, понеже още като малък бил изучил във 

Византия ораторското изкуство на Демостен и силогизмите на Аристотел”, 

свидетелства хронистът Лиудпранд [1, с. 92-93].  

Във връзка с изясняване на периода на обучението на бъдещия български 

владетел в Константинопол историци като Иван Божилов [2, с. 33- 40] и Рашо 

Рашев [3, с. 11-12] провокират интереса за проучване на „бели петна” от 

биографията му, както и въпроси относно степента в която той усвоява 

хуманитарното знание. Досега оценката се е съобразявала със свидетелството на 

един латински автор, според когото в Цариград Симеон изучава „ораторското 

изкуство на Демостен и силогизмите на Аристотел”. Тези две дисциплини, наред 
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с други са били част от задължителната учебна програма, в рамките на която 

всеки буден ученик като Симеон е могъл да има предпочитания. Изследователят 

Ангел Николов добавя и следното: като се има предвид, че Симеон е роден 864-

865 г., може би е вярна тезата, че е изпратен във Византия на 13-14 годишна 

възраст, т.е. окк. 877-878 г. Не подлежи на съмнение, че по време на своето 

обучение в Константинопол бъдещият български княз е опознал не само 

трудовете на Демостен и Аристотел, но и особеностите на византийската 

политическа теория, както и владетелската пропаганда на Василий I насочена 

към утвърждаване на собствената му легитимност, гарантиране на 

наследствените права на неговите синове и възраждането на имперското 

могъщество на Византия в контекста на нейното идеологическо съперничество 

със Запада и войните с арабите. Натрупаните през тези години познания и лични 

впечатления несъмнено са изиграли сериозна роля при изграждането на 

Симеоновата имперска доктрина, назована от И. Божилов Pax Symeonika. На 

първо място бъдещият български владетел несъмнено се е запознал с 

пропагандните механизми за легитимирането на владетелски права на Василий I 

наред с образ на богоизбрания и благочестив «цар от нищетата» («Нов 

Давид»)[4, с. 90].  У нас отдавна се е наложило мнението на Васил Златарски, че 

Симеон е проводен в центъра на Василията, за да получи необходимата 

подготовка за глава на бъдещата независима Българска Църква. А според 

литературния историк и задълбочен познавач на личността младия „книголюбец” 

Христо Трендафилов, задава въпроса „защо именно той е предпочетен пред 

останалите трима братя да бъде изпратен в столицата на Василията? Владимир-

Расате и Гавриил са били вече формирани и възпитани езически 20–25-годишни 

мъже, а Симеон е придобил първоначална грамотност в гръцкото християнско 

училище, каквото несъмнено е устроено в Плиска; без подобна основа е било 

немислимо да продължи да учи по-нататък в Константинополския университет, 

но е напълно възможно да е отишъл в столицата на Империята и много по-рано, 

защото споменатото гръцко училище у нас, независимо от правителствената си 

санкция, е било елементарно; обслужвано от второразредни манастирски 

даскали, то едва ли е давало надеждна основа за доброто усвояване силогизмите 

на Аристотел” Ученият убедително доказва още, че „ако Владимир и Гавриил са 

били предвидени за престолонаследници (от строго следващия и след акта на 

Покръстването първобългарските майоратни традиции за предаване на властта от 

техен баща), очевидно третият син е изпратен да се учи в Константинопол с 

друга цел, или с няколко. Или  „една от главните причини за изпращането на 

младия Симеон в Константинопол е била придобиването на езиково-

дипломатическа и жанрово-епистоларна подготовка. С нея той би могъл да води 

самостоятелно (и като мистик), и (което е по-малко вероятно с оглед на 

клокочещите в Симеон светско-властови ламтежи) като архиепископ – 

дипломатическата преписка на Българското царство и Църква (като княз и цар 

той кореспондира точно с константинополския мистик и патриарх Николай). При 

това Симеон е трябвало да изучи именно класическия гръцки език, както сочи и 

известието на западния хронист и дипломат Лиудпранд за неговото обучение в 

Константинополския университет” [17, с. 177-179]. 
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До кога Симеон учи във византийската столица е въпрос, който е 

обследван от някои специалисти, за установяване с точност датата на 

встъпването му във власт в  България. Историческите извори отразяват 

сравнително пълно управлението на цар Симеон Велики, но независимо от това, 

при описанията на отделни събития се констатира чувствителна фрагментарност 

и неточност: твърде общо е предадено пребиваването на бъдещия български цар 

в Константинопол, където той се обучава в прочутата Магнаурска школа; също 

така лаконични са сведенията, свързани с неговото завръщане в Плиска и 

възцаряването му в 893 г., по времето на Всенародния български събор; 

значителна пестеливост се наблюдава и при описанието на срещата между цар 

Симеон и патриарх Николай Мистик, състояла се в 913 г. Според резултатите от 

анализа на историческите сведения: 893 г. (по-точно периодът май – 31 август 

893) се определя като най-вероятната година на провеждането на Всенародния 

събор, по времето на който за княз на България е бил провъзгласен третият син 

на княз Борис I – Симеон [15, с. 26; 39]. 

Като се обърнем към данните за образователната система във 

византийската столица може да се реконструира и следното: очевидно младият 

княжески син е пристигнал в Константинопол след една първоначална 

подготовка, получена в Плиска – изучаване на така необходимия гръцки език и 

запознаване с някои основни страни на съвременната християнска култура. 

Вероятно обучението на младия Симеон е било поверено на един, а може би и 

повече частни учители, ромеи по произход, с опит в преподаването в начално 

училище. След ограмотяването на ученика в четене и писане се преминава към 

следващия етап. Второто ниво дава по- общирни знания и развива ученика. 

Началната степен във Византия се наричала пропайдейя (пропедия). Детето може 

да започне обучението си от 6 до 8 годишна възраст. В частно 

константинополско начално училище то се провежда в някои от църковните 

сгради или прилежащи здания или в дома на учителя по «свободни науки». 

Наричан е  грамматист, дидаскал (педодидаскал), педотриб или педагог. Тъй 

като книгите по това време са твърде скъпи, а преписването им трудно и 

отнемащо много време, обучението се води главно в устна форма. Ученикът 

внимателно следи преподавания урок и си води записки върху покрита с восък 

дъсчица [14, с. 302-303]. 

Какви са били пособията и средствата за писане на ограмотяваните 

ученици, както и на обучаемите през следващите учебни степени, през IX – X 

век? 

В тази възраст първоначално учениците се учат да пишат на парчета от 

глинени съдове – остраки или върху костени таблички, покрити с восък – 

шедарии, с помощта на стилос. Последният представлява метална или костена 

пръчица с дължина от 13 до 30 см. с топче или лопатка в другия край за 

заравняване или изтриване на написаното. Понякога към стилоса има отверсие за 

шнурче, което се окачало на шията на ученика. До VII в. основният материал за 

писане е папирусът, който правели от  разрязани ленти от стъбла на 

едноименното растение, подобно на камъш. Византийците използвали 

произведен в Египет, от бреговете на реката Нил и от Сицилия.  Залепените 
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листове от папирус се свивали на свитъци или на парчета, свързани в единия 

ъгъл със шнур. Свитъкът се четял като се развива. Текстовете пишели на 

„стълбици”, от ляво на дясно. Но постепенно, след загубата на египетските 

територии, завоювани от арабите, в империята постепенно се изоставя 

използването на папирус и той се заменя с кожените «листове»- пергамен. 

Специални майстори изработвали хартопи от обработени животински кожи- 

овчи, телешки, кози, свински и дори магарешки. За разлика от  папируса, 

пергамена е по-еластичен и удобен материал за писма, тъй като може да се сгъва. 

От него се правят и т.нар. кватерниони — тетрадки от 4 листа, сложени по 

половини. От такива тетрадки се съшивали и книги. Но пергаментът бил особено 

скъп и с него работят само професионалисти  — писци и писатели, не ученици. 

Децата обикновено пишат не под диктовка, а преписват текста. Готовите за 

употреба листове на пергамена (да не се бърка с пергамента — хартия на  

целофанова основа) има  обикновено сиво-жълт цвят, но ромеите правят  

пергамен в черен и пурпурен и даже син цвят. С времето ромеите се научават 

самостоятелно да произвеждат или доставят всичко необходимо за писане. Едва 

от  XIV в. започват използването и на хартия. Най-добра била италийската. А 

пособието за писане върху нея е заострената тръстикова пръчица-калам, която се 

потапя в мастилница — каниклия. След използване на калама, той се прибира в 

специална кутийка - калемдал. Също така се използват и птичи пера. Мастилата 

са от смес на сажди и камеди (смоли от дървета), от сока на различни растения 

или варени черничеви или дъбови плодчета. Обикновено правели мастилата 

гъсти и влагоустойчиви. Днес това също се наблюдава по запазените 

византийски манускрипти. Понякога също използват и кожените листове наново, 

като правели палимпсести. Написаното върху тях се отмивало със смес от мляко 

и вар, остъргвали го със специална метална сърповидна стъргалка (шпатулка) и 

отново използвали изсъхналия от тази смес пергамен. Някои от тези средства и 

пособия за писане се използват и в следващите учебни степени.  

В България и по-специално в първата столица Плиска, както и във втората 

- Преслав и днес археолозите откриват също такива учебни пособия. Макар и не 

многобройни, има интересни находки от скриптория към Голямата базилика и от 

манастирските комплекси на Симеоновата столица. Някои от тях могат да се 

видят в археологическите музеи в НИАР - Плиска и НИАР - Велики Преслав, 

както и в прилежащите им фондохранилища. 

Вероятно с такива пособия и средства пише и младият ученик Симеон в 

Плиска. Според някои от нашите медиависти, той по-късно, пристига във 

византийската столица Константинопол, за да постъпи в средно училище. 

Такива училища във византийската столица е имало няколко. Но точно в кое е 

учил той не е известно. Те са били частни, собственост на единствения учител, 

който ги е ръководел подготовката на учениците.  

В тях обикновено учениците получат знания освен по основните 

дисциплини – граматика, поезия, риторика, се запознават и с елементарната 

граматика, чрез Каноните на Теодосий Александрийски (живял в края на IV ‒ 

началото на V в.). Изучават метрика и композиране на ямбически стихове.  
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Учебните степени на познанието се удавали не всекиму да ги премине. 

Преди всичко най-важното качество на всеки ученик е било изключителната 

памет. Обикновено обучението в средна учебна степен ставало в частни 

училища. Собственик на такъв тип заведение е учител-граматист, наричан 

майстор или екрит схол. Много от граматистите са също членове на висшия 

духовен клир и обикновено четат лекции в църквите или манастирите.  

Обикновено училищата от втората степен се помещавали в центъра на 

града. Те давали общо светско образование, наречени по гръцки Енкиклиос 

пайдея. 

В тях в продължение от 4 до 7 години учащите се следват светските науки, 

преди всичко граматика, която се счита за основополагаща в образованието в 

тази степен.  Изучавана е по основния учебник на граматиста Дионисий известна 

като „Техне граматике”, също и по популярния труд на Теодосий 

Александрийски „Канон”  и „Граматиката” на  Георги Хировоск. В процеса на 

обучение учениците активно наизустяват, тълкуват и коментират съчиненята на 

древните гръцки автори  — Омир, Хесиод, Пиндар, трагедиите на  Есхил, 

Софокъл, Еврипид, комедиите на  Аристофан и Теокрит, речите на Демостен и 

Есхил, диалозите на Платон, Лукиан, трудовете на Ксенофонт, Елиан, 

Филострат. Така, че на всеки ученик му се налагало всеки ден да учи на изуст по 

50 строфи от Омир и да ги коментира. Например,  на 14 годишна възраст Михаил 

Псел споделя, че можел да изрецитира наизуст цялата «Илиада». Същевременно 

не малко внимание учениците отделят в изучаването на Библията, на 

поясненията към нея и в коментар на псалмите.  

За обучението на ученика, учителят, който често се явява и  собственик на 

училището се сключва договор с родителите. Заедно и предварително те 

изчислявали срока на обучението, съобразно възможностите им за плащане. 

Често между учител и ученик с е установявала здрава връзка. 

Рядко срещани са големите градски граматически школи, в които 

преподавателите са назначавани от самия  император. През Х век съществуват и 

особени лица-контрольори, наречени прокафимен. Посещението на средно 

училище е строго задължително за учениците. Важен компонент на втората 

степен на образованието е училището на  ритора, където постъпват  примерно в 

16–17 годишни младежи, след като са завършили пълния курс на граматиката. 

Риториката е изучавана, за да се използва в обучението по всички предмети от 

Енкиклиас пайдейя, да се усвои и постигне  изкуството на великите  оратори от  

древността. Да се научат като Демостен, красиво, с правилна  дикция да говорят, 

да могат изкусно да  убеждават, внушават, да търсят аргументи за 

противоположните  възгледи, а също художествено да пишат  писма, беседи, 

разкази-диегеми, речи, панегирици, басни-митове, назидателни поговорки-гноми, 

хрии, стихове в маниера на  известни антични автори, послания,документи, да 

съставят ръководство, коментари към классически литературни произведения. 

Риторическата  техника винаги е играла важна роля във византийското 

образование и майсторски  оперира  с огромен запас на изобразителни  прийоми. 

Изобилства на така наречените тропи  или фигури на речта (схемата), които 

включват алегории, сравнения, хиперболи, метафори, епитети, метономии, 
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плеонасми, подражания, умозаключения —ентимеми. При така пищно 

разкрасена реч смело се въвеждали образи от езическата древност, а чрез  

риторическите образци учениците усвоявали тънкостите на писане и четене на 

похвалните слова») [5, с. 198-210]. 

Според византийския хронист Михаил Псел такова знание и умение е 

достъпно само за представители на византийския елит и всички автори имат свой 

риторически код. На практика  риторите били тесен кръг лица, но те можели да 

разчитат на успешна кариера в чиновническия апарат. В жанра на  риториката 

учениците се обучават да пишат  прогимнасмата — писма, свободни 

композиции на измислени сюжети с множество преувеличения, заимствт от 

гръцката митология и  историята. 

Сред най – популярните форми на  прогимнасмата са ефопоя — описание 

на  характера на дадено лице, екфрасис — описание на произведение на  

изкуството, на някаква сграда и др., епифалама — сватбена песен, епитафия — 

надгробна реч, известна още като  тренос — «плач» или жалба, енкомий — 

похвално слово {ако е предназначено да се произнася пред владетеля, то е от 

категорията  василикос логос — «царско слово». Обратно на енкомия е-псогос -

осъдително слово за някого. Изучавана е и риторическата категоря ейсфора 

номоу. Тя представлява презентация на закон. Накрая риториката учела своите 

млади обучаеми да съчиняват  речи-приветствия (ейситерии) и прощални речи 

(епиватерии).  

От Х век, нататък, във Византия наред  с обучението по  граматика, като  

нов метод се въвежда  така наречената   схедография (от гр. схедос — «очерк»). 

Тази преподавателска технология се състои в граматически анализ на 

предложените словосъчетания или думи  в написване на  риторическите 

упражнения — схед, в които се подбирали ярки синоними. Виртуозното владеене 

на това изскуство на импровизацията по зададена тема било достояние само на  

широко образовани хора, познавачи на  литературата, макар, че историците често 

и несправедливо привеждат схедографията към безмислените и безплодни  

умствени занимания и пуста забава на византийския интелектуален елит. 

Всъщност, рафинираното знание се ценяло от ромеите винаги и навсякъде 

високо и се е постигало от учениците с голям труд и пари. Именно чрез това 

изкуство те се стараели да блеснат на своеобразните  литературни салони, 

обозначени с понятието театрон. Венец на цялото образование е  философията 

(дословно «любомъдрие»). На нея гледали като на «наука на науките», «изкуство 

на изкуствата».  

Философията се  счита за  школа на  живота.  Затова  програмата на курса в 

училищата преподавателят по  философия  включва различни  дисциплини, 

даващи познание за вселената, човека и Бога. Затова първо се изучава така 

наречената  «математическа четворка» — Тетрактис тонмфематон, или 

квадривий (quadrivium), — аритметика, геометрия, астрономия и музика, а след 

това  — физика, логика, етика и, накрая, прославените  антични трудове на 

Платон и Аристотел. 

Ето такава внушителна подготовка предлагат на своите възпитаници 

средните училища  на Константинопол.Такава придобива и княз Симеон и тя му 
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дава възможност  да продължи своето по-нататъшно учение. А това, че неговите 

години на учение са продължили, свидетелства както цитираната вече фраза на 

Лиудпранд (лангобардски хронист, посланик на император Отон Втори в 

столицата на ромеите), както и от писаното от патриарх Николай Мистик, че 

«цар Симеон обичал да се занимава със старата история». Самите ромеи половин 

столетие след смъртта на Симеон пазели спомена за неговото пребиваване в 

Константинопол, като го наричали «емиаргос» - полугрък. Симеон е могъл да 

продължи учението си само на едно място – в Константинополския университет 

или т.нар. Магнаурска школа. Само там той е могъл да изучи до съвършенство 

гръцката класическа литература и граматика, диалектиката и всички 

«философски науки, аритметика, астрономия и музика» и «всички  други 

елински изкуства». Нужно е да се отбележи, че византийската философия е 

построена в значителна степен на изучаването и коментирането на античните 

философски научни школи и направления. Интересът към източната и западната 

чуждестранна литература, преимуществено с научно съдържание се появява у 

византийците едва през  XIII век. Обучението в школата на философа 

преминавало в спор, в който, както казвали и древните гърци,  в него се ражда 

истината. Преподавателят изнасял лекция, или разсъждавал по  определена тема, 

а учениците му внимателно слушали и записвали подробно (за разлика от 

учениците в западноевропейските училища). Често лекцията на византийския 

философ прераства в свободна дискусия, при възникване на въпрос от страна на 

неговите обучаеми. В резултат, между учащите се и преподавателя се установява 

непосредствен контакт, произлязъл от обмяната на мнения, което е 

изключително полезно от  методическа гледна точка. Освен това се изпълнявали 

и писменни работи, които учителят коментирал, критикувал и това позволявало 

на учениците да развиват своето мислене, правилно говорене, писане и 

способности за правене на заключения.  Като „тренировки на ума” 

византийското училище развивало у учениците проницателността и остотата на 

ума, познавателните способности, навиците на самостоятелното  мислене и 

подготвя  разума да постига вечните и идеалните истини в опознаването на света, 

човека и Бога. Така ученикът се развивал духовно и усъвършенствал. 

Всички изучавани в средното училище науки в началото се изучавали на 

гръцки език, в атически диалект. Той бил най-близо до класическия гръцки и се 

отличавал от разговорния език на византийската улица. Към това се добавяло 

умението и за правилно класическо произношение, което в бита на ранно-

средновековния византиец не се употребява. Образованият ромей е трябвало да 

може да изразява своите мисли посредством особени алегории, определени 

образи и словесни клишета. Дворът и Църквата особено се стремили да запазят 

античното езиково наследство, което се считало за нетленна ценност. Към това 

се отнася преди всичко и умението за красиво и акуратно писане. Калиграфията 

се почитала като изкуство, което се предавало не толкова от редови писци-

скриби, но и от много изтъкнати личности, учени,даже императори, които с 

удоволствие преписвали дори рисували книги. Редом с тогавашните научни 

постижения трудовете на великите учени от древността и техните  възгледи били 

преподавани, дискутирани и коментирани в аспекта на новите познания. 
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Геометрията на Евклид, аритметиката на Питагор и Никомах, логиката, 

зоологията и ботаниката на Аристотел, астрономията на Птолемей и Страбон, 

медицината на Хипократ и Гален били съчетавани с елинската история и със 

сакралните събития от сътворението на света, с произхода и съдбата на евреи, 

египтяни, асировавилонци и пр. Наред с общообразователните училища, в ранна 

Византия разширявали своята дейност и няколко висши школи, познати още от 

предишните столетия, които били специализирани за изучаване на медицина и 

право. 

Времето когато княз Симеон пребивава в Константинопол, е времето на 

първия византийски хуманизъм, на големи промени в човешката психика, на 

гигантско раздвижване на духа и мисълта, време, когато все още бил жив 

споменът за една даровита, разнолика личност като Лъв Математик, време, 

когато в духовната сфера на византийската столица е господствал един титан 

като Фотий, време, което поражда «издателската» дейност на Арета Кесарийски 

и подготвя почвата за енциклопедизма нна Константин VII Багренородни. 

Вероятно «Симеон не е останал чужд на хуманистичните изяви на византийското 

общество, на неговите нараснали интереси към класическата древност»,  и не е 

останал незасегнат от духа на времето, вселил го е в себе си и е пренесъл зрънце 

от него и в своята родина», вероятно и както показват изследванията той е в онзи 

«частен кръг на мислещото общество на Фотий или на т.наречената «домашна 

академия». Тя се е помещавала в дома на Фотий. Така младият Симеон, изучил 

великолепно гръцки език, опознава чудесно старата елинска цивилизация и 

съвременната византийска култура, навлиза дълбоко във византийската теология. 

Според Лиудпранд по-нататъшната съдба на Симеон е следната: «А след това, 

като изоставил научните си занимания, той се отдал на свято подвижничество». 

Обикновено се приема, че Симеон става ученик и следовник на известния монах-

исихаст Арсений. Не е известно кога Симеон се завръща в България, тъй като 

следите му се губят за неопределено време. Въпреки мълчанието на изворите, 

най-вероятно това се случва към 886 г. и е свързано с едно важно събитие – 

кончината на Методий и идването скоро след това в България на тримата 

ученици на първоучителите – Климент, Наум и Ангеларий. А както споделя още 

Ив. Божилов, времето, когато Симеон пребивава в Константинопол, е времето на 

първия византийски хуманизъм, на големи промени в човешката психика, на 

гигантско раздвижване на духа и мисълта.  

В периода на своето създаване и разцвет Източната римска империя – 

Византия става един от образователните центрове на европейското 

средновековие. Като най-важен център на висшето образование се оформя 

школата в столицата Константинопол. Тя е основана през IV век, но получава 

силно развитие през V в. Известна като Магнаурска висша школа, днес тя води 

класациите за най-стар университет в Европа. 

Счита се, че е основана през 425 година от император Теодосий II (408-450 

г.). По предложение на влиятелната си сестра Елиа-Пулхерия той издава на 27 

февруари 425 г. закон, с който основава Константинополския университет 

наречен Аудиториум (Auditorium). Официално статутът му на университет е 

признат малко след 843 г. от цезар Вардас. Западноевропейските държави обаче, 
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никога не го признават за такъв и до ден днешен го наричат Константинополска 

школа или още Магнаурска школа. През годините университетът е преименуван 

в следния ред: Мега Дидаскалион – Велико училище; Аудиториум ; 

Пандидактирион  – Всеобхватно училище; Икуменикон Дидаскалион – 

Вселенско училище; Магнаурска школа; Католикон мусион  – Храм на всички 

музи; Константинополски университет. След падането на Александрия, 

Антиохия и Бейрут под арабска власт и закриването на школата в Атина, 

Константинополската школа става единствения център за висше образование. 

През VII в. тя променя името си – «Вселенско училище», както и светския си 

характер и се превръща в богословска. В средата на IX в.отново възвръща 

предишния си облик и става средище отново на светската наука.  Счита се, че в 

резултат на духовното оживление едва през XII век в Европа се появяват първите  

университети. Те възникват като школи, организирани около именити учители, в 

които се получават специализирани знания от една научна област. Терминът 

университет (от латински universitas) произлиза от латинския израз „universitas 

magistrorum et scholarium”, което означава единна общност между учители и 

учащи. По своята същност, „университет“ е висше училище съставено от 

основни учебни звена – факултети и техните подразделения – катедри [6, с. 1 и 

сл.].  

За първи висши училища се смятат медицинското училище в Салерно 

(Италия) от ХI век, юридическото училище в Болоня (Италия) от ХII век, 

Богословското училище в Париж от ХII век. Последното се превръща вече в края 

на същото столетие в същински университет, като към богословските науки се 

преподават, философия, седемте свободни изкуства, медицина и юриспунденция. 

По образец на Парижкото висше училище се организират и следващите 

университети – в Оксфорд (ХII в.), Неапол (ХIII в.), Прага, Виена, Хайделберг, 

Кьолн (ХIV в.) и др. [7, с. 52]. 

Предполага се, че името «Магнаура», на гръцки: Μαγναύρα произхожда от 

латинското название на „голямата зала“ (Мagna aula), която се помещава в 

императорския дворец в Константинопол. Заедно с катедралата "Света София" и 

библиотеката на василевса са част от дворцовия комплекс. Сградата се е 

намирала източно от площад „Августейон“, между катедралата „Света София“ и 

портата Халки на Големия дворец. Представлява базилика с 3 нефа. „Магнаура” 

първоначално е използвана като тронна зала и зала за приеми. В сградата на 

Магнаура е заседавал Синклитът (Константинополският имперски съвет)[6, с.1 и 

сл.].  В Магнаурата се устройват и тържествени приеми за пратениците. 

Официалните обеди се дават в Триклиниума, където има 19 места по римски 

образец (като легла). Школата открива последователно и развива 31 катедри – 

по право, философия, медицина, геометрия, астрономия, музика, риторика 

(елинско художество), горско стопанство, „землемерие” и други предмети като 

15 от тях се преподават на латински и 16 на гръцки език.  Просъществува до ХV 

век, като периодично се трансформира в частна или подчинена на църквата 

образователна институция. Унищожен е през 1453 г., с падането на столицата 

Константинопол под османска власт.  
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Висшата школа в Константинопол привлича през вековете на своето 

съществуване многобройни студенти. При обучението в Магнаурската школа те 

изучават разни дисциплини в 2 степени: тривиум и квадривиум. В нея се 

преподават и модерните за времето науки  както и двата раздела на 

тогавашната философия – в първоначалната степен т.нар. външна 

философия (античната елинска и латинска философия и поезия) и в горната 

степен т.нар. вътрешна философия (висше богословие и догматика). 

Задължително се изучават и то на високо ниво и следните езици: 

гръцки, латински, еврейски и сирийски. Чрез преподаваните библейски разкази, 

богословски трактати, правни текстове и разни философски произведения се 

внушават идеите, че всяка власт иде от бога, а хората трябва да се подчиняват [8, 

с. 40]. 

Образованието като цяло е подчинено на утвърждаването на 

християнските ценности и усвояване на догматичните тънкости в религията. 

Познанието на същността на християнското обучение, на езическите антични 

философи, юдаизма, исляма, римското право, историята и въобще на достъпните 

тогава достижения на науката и културата, е било важно за правилното 

управление на държавата и църквата и се е счита за особено полезно в църковно-

политическите борби, дипломатическата и мисионерска дейност. В 

историческото развитие на школата са известни имената на някои от най-

изявените и преподаватели. Назначаваните в школата професори получават 

високо възнаграждение, ползват собствени работни стаи и помещения и 

впечатляват студентите и гражданството със специалното си служебно облекло. 

По подобие на лекарите и на държавните адвокати, преподавателите имат свое 

сдружение.  

Ръководител на школата, т.е. изпълняващ ролята на ректор преди идването 

на Симеон е полихисторът Лъв Математик. Тук преподава и византийският 

хронист и историк Михаил Псел. Патриарх Фотий е известен като магистор по 

гръцка философия. Цариградският патриарх оставя дълбоки следи в своето време 

както с църковно-политическата си дейност, така и с творчеството си като 

писател. Произхожда от видно иконофилско семейство (роден е ок. 810 г.).  

Получава солидно образование във византийската столица: вероятно е имал 

частни учители, между които е и Лъв Математик. Фотий става преподавател, 

сред учениците му е Константин-Кирил Философ. 

Константин-Кирил, получава също прозвище Философ за изявените си 

дарби. Сред най-ерудираните преподаватели са още Анастасий библиотекар и 

Комитас-учен, преподавател по граматика на елинския език във философското 

отделение на Магнаура. Счита се, че той е състудент с Константин Кирил 

Философ като и двамата са ученици на Лъв Математик. От продължителя на 

Теофан научаваме още имена: ”Теодор ръководел класа по геометрия, Теодигий 

– по астрономия” [1, с. 174]. 

Тук е мястото да се подчертае още, че в Магнаура възпитаниците могат да 

получат и висше военно образование [9, с. 53-54]. Макар в това отношение 

фактите и проучванията да са твърде оскъдни, военното обучение безспорно 

също е осъществявано на високо ниво. Все пак повечето византийски 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D1%8A%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
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императори са главнокомандващи, своите армии, а стотици възпитаници на 

Магнаура са от средите на военната аристокрация.  

Най-вероятно, не само в кръга на Фотий, а може би в отделението - 

„факултета” по военни науки Симеон се запознава, отблизо със своя състудент, 

бъдещият византийски император Лъв VI Мъдри-Философ (886 – 912).  Той става 

по-късно военен преподавател и и е първият от авторите, продължили 

традицията на военните писатели- „император Лъв VI Мъдри  е типичен образец 

на византийски ерудит от X век, който пробова своето перо практически във 

всички области на знанието, но и оставивящ особена следа в историята на 

правото и също на военната наука, където основно негово съчинение е 

знаменитата ”Тактика” [9, с.49-75; 53-54]. В него Лъв VІ е използва за пръв път 

понятието логистика във военната област. Прави го в своя военен трактат 

„Тактика”, който той пише след като арабите завладяват Солун в битката от 904 

г. В произведението си авторът посочва, че задачите на логистиката включват: 

„...да се пресмята пространството и времето, правилно да се преценява 

отражението на местността, както върху движението на нашите войски, така и 

върху съпротивителната сила на противника. В съответствие с тяхното влияние 

да се управлява движението и разположението на собствената войска”. Лъв VІ 

описва в своя труд логистиката като спомагателна военна дисциплина, която е 

решителен фактор за военните действия. Тя е наука за структурата на армията, 

нейното снабдяване, нормите за продължителност на движението и почивките, 

снабдяването с оръжие и военно имущество, за съвременното обезпечаване на 

нейните потребности и съответната подготовка на елементите на военното 

придвижване. В трактата „Книга за военното изкуство”, от вторта половина на Х 

в., който се свързва с литературната дейност на византийския стратег магистър 

Никифор Уран (Х – ХІ в.), също се отбелязва същественото значение на 

ресурсното осигуряване [10, с.118].   

Тук е мястото да се спомене още, че императорът е един от най-

талантливите възпитаници на патриарх Фотий, въодушевен ритор, хомилет и 

писател. Отличното му образование и качества на талантлив учен, военен стратег 

му спечелват почетното прозвище - мъдрец. Особено известен е и като плодовит 

законотворец. Той е вярващ владетел с ясно изразени църковни и теологични 

интереси. [11, с.327].   

Както отбелязва историкът П. Георгиев, по-късно „реални претенции към 

трона в Константинопол българският княз заявил непосредствено след смъртта 

на своя духовен „баща“ Лъв VІ (886–912), но изглежда малко преди това е 

изразил пред него желание за царски титул и корона по примера на библейския 

Давид» [12, с. 80-96].   

Византия възприема образованието като „висше благо“, уважава 

образованите хора, а неграмотните се презират. Благодарение на висшата си 

степен властта, ръководеща империята има така нужните ѝ специализирани 

политически, административни кадри и образовани владетели. Учебните занятия 

на Магнаурските студенти започват през месец октомври и се провеждат само 

сутрин. Обучавали се по учебници, подготвени от самите преподаватели и си 

водели бележки по време на лекциите. По тях водят и събеседвания с 
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преподавателите си. На разположение на студентите има и специализирани 

библиотеки. Освен до императорската,  те имат достъп и до богатите библиотеки 

на столичните манастири. Изпитите си те полагат по два начина – устно и 

писмено и чак след одобряването на писмената разработка, и то 

от „номофилакса“ (декана), получават право да работят по предназначението си. 

Следването в Константинополския университет продължава около пет години и е 

безплатно за всеки, който притежава необходимите качества и способности за 

учене. Възрастта на студентите варира между 16 и 20 години. Учащите в 

университета се наричат „ученици”, а също и „студенти”, подобно на учащите в 

средното образование. По време на следването си студентите трябвало да живеят 

безупречно, да стоят далеч от тълпите и театралните представления, и да бъдат 

облечени прилично. „Магистрите“ се освобождават от своите задължения само 

ако покажат некомпетентност и незаинтересованост при изпълнение на своите 

задължения, ако поведението им е непристойно, и ако нарушат законите. 

Отношенията им със своите съграждани трябва да бъдат безупречни, а гледането 

на театрални представления или конни надбягвания и присъствието им на места 

за забавления със съмнително съдържание и морал е строго забранено [6, с. 1 и 

сл.]. 

В заключение може да се обобщи, че така маркирани базовите аспекти на 

византийската пайдея, налагат убеждението, че нейните степени, са развивани в 

три логосоцентрични дисциплини: филология, философия и теология. 

Филологията и философията са призвани да открият очите към свръх чувствения 

свят, да породят радост от изразимостта на неизразимото и погледа към 

невидимото[13, с. 91]. Спецификата на византийската пайдея като образователна 

традиция за възпитанието на съвършенния и благородния човек, води своето 

начало от времената на Платон и Аристотел. Този  хуманистичен идеал не 

билпремахнат от христианската Църква и е възприет като «детоводител» към  

Христос, в контекста на формирането на христианското степенно 

енциклопедическо образование - „седем свободни искуства”. Пайдейята е своего 

рода пропедевтика на възприятието към богословската мисъл при усвояването  

на обширната святоотеческа традиция. А в качеството си на самостоятелна 

педагогическа парадигма дава ясни ориентири в етическата, естетическата, 

социалната и политическата идеологии на образования христианин [13, с. 83]. 

Така, че средното и висше образование, което получават младежите във 

Византия, респективно и някои български младежи, като цар Симеон, те са в 

духа на античните традиции, на християнските принципи и доктрини. Нещо 

повече, в книгата си “Гръцката империя през Х век” византологът Алфред Рамбо 

пък отбелязва: “Симеон бе Карл Велики (Шарлеман) за България, по-образован 

от нашия Карл Велики и много по-щастлив от него, защото положи основата на 

една национална литература” - Rambaud A. L'Empire grec au X-e siPcle. Paris, 

1870, p. 331. Тази теза е преповторена и в „Histoire du dJveloppement culturel et 

scientifique de l'humanit”J. III, Paris,1969    [16, с. 90]. 
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Abstract: Craft training prepares learners for realization as craftsmen in the economy 

and other spheres of public life, creating conditions for acquiring professional qualification 

and for its continuous improvement. This report shows the system of craft training in Vratsa 

region. 
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Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

 

На 15 март 2018 година, Съветът на ЕС прие препоръка относно 

Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване. Препоръката насърчава 

формирането на високо квалифицирани работници с подходящи умения, които 

съответстват на потребностите на пазара на труда. Чрез прилагането на общи 

критерии за качествено и ефективно чиракуване, държавите членки ще могат по-

добре да развиват и насърчават своите национални схеми за чиракуване. В 

препоръката се обръща специално внимание на необходимостта от участието на 

социалните партньори в изготвянето, управлението и изпълнението на схемите за 

чиракуване. 

Унас занаятчийското обучение се регламентира със Закона за занаятите. 

Законът урежда условията и реда за упражняване на занаят. Целта на закона е 

стимулиране развитието на занаятите чрез осигуряване на условия за разгръщане 

на предприемчивостта, защита на интересите на занаятчиите и защита на 

потребителите на занаятчийски услуги.1 

Занаятите включват множество дейности, свързани с ръчното изготвяне на 

предмети. Те могат да се разделят на традиционни занаяти, при които работата се 

върши по стара технология, и останалите. Повечето занаяти изискват 

комбинация от умение и талант, но те могат да бъдат научени на по-базово ниво 

практически от всеки.2 

Занаят е дейност осъществяваща се с ръце на база правене, което 

предполага знания и умения, които в повечето от случаите се формират в 

практиката. Ръчната изработка /handmade/. Поради тази особеност „занаят се учи 

при майстор, а не по книги“.3   
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В миналото младежите са изпращани при майстор–занаятчия да 

усъвършенстват уменията си в продължение на години. В края на обучението те 

вече могат да създадат собствена дейност, прехранвайки се със своите 

умения. Индустриалната революция и засилващата се механизация на 

производствените процеси постепенно намаляват ролята на повечето 

занаятчийски дейности.  

Знания и умения, свързани с традиционните занаяти са нематериално 

културно наследство, съгласно Закон за културното наследство7 и Конвенция за 

опазване на нематериалното културно наследство от 2003г.8 

Днес в България, подобно на много други страни, съществува Закон за 

занаятите (ЗЗ), чиято основна цел е да уреди „упражняването на занаятите, 

организацията на занаятчийството и занаятчийското обучение“.  Създадени са 25 

Регионални занаятчийски камари (РЗК), които са колективни членове 

на Националната занаятчийска камара. РЗК водят регистри на : 

Чираците /лицата, които се обучават по съответния занаят в занаятчийско 

предприятие/, 

Калфи и  

Майстори  

Тези три различни регистъра са свързани с придобиване на съответната 

степен на занаятчийска квалификация, след успешно издържан изпит за калфа 

или майстор пред 5-членна комисия. 

 

Майсторското свидетелство издадено от НЗК е легитимен документ, 

признат във всички страни на  ЕС съгласно Директива 36 от 2005 на ЕК. Освен 

това РЗК води регистър на занаятчиите като икономически субекти 

/Занаятчийско предприятие/. 

Занаятчийското обучение се провежда в занаятчийско предприятия, 

организирано по занаятчийски начин съгласно Закон за занаятите. Обучението 

преминава през няколко етапа: 

Чираци са лица, които работят и изучават занаят. Чирак може да се обучава 

само от майстор по програма за обучение, утвърдена от Национална агенция 

професионално образование и обучение. За чирак може да бъде прието лице, 

навършило 16 години, което не се обучава в дневна форма в училище от 

системата на предучилищното и училищното образование или в редовна форма 

във висше училище. Право да провеждат обучение имат само предприятията, 

организирани по занаятчийски начин, и Националното сдружение "Задруга на 

майсторите на народни художествени занаяти, които са осигурили за тази цел 

подходящо по вид и обзавеждане място. Обучението на чирака завършва с 

калфенски изпит. 

Калфи са лицата, които постоянно упражняват определен занаят в 

предприятие, организирано по занаятчийски начин. Регионалната занаятчийска 

камара издава свидетелство за калфа на чирак, който успешно е положил 

калфенски изпит пред комисия. 
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Калфенски изпит трябва да установи дали изпитваният притежава всички 

теоретични познания и практически умения, необходими за упражняване на 

съответния занаят. 

Майстори в определен занаят са лица, които познават детайлно целия 

процес до  степен, че могат да го осъществяват самостоятелно, притежават 

необходимите за занаята практически умения и теоретични познания установени 

чрез полагане на изпит в три части -  практическа; теоретична и педагогическа.1 

На територията на област Враца имаше учредена Регионална занаятчийска 

камара, която функционираше до 2011г. С настъпване на промени в Закона за 

занаятите  от 5 април 2011г. РЗК – Враца и всички останали камари се изправиха 

пред следните предизвикателства и нормативни пречки пред осъществяване на 

своята дейност и занаятчийско обучение: 

 Липса на синхрон и наличие на противоречие между Закона за 

занаятите и Закона за професионално образование и обучение.  

В чл.45, ал. (2) от ЗЗ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 28 от 2011 г.) е записано „Чирак 

може да се обучава само от майстор по програми за обучение, утвърдени от 

Националната агенция за професионално образование и обучение“. 

В Закона за професионално образование и обучение – чл. 42 са разписани 

функциите на  

НАПОО – там няма разписана функция Агенцията да утвърждава 

програмите за обучение, дори на лицензираните центрове. Този текст изцяло 

блокира занаятчийското обучение. 

 Липса на синхрон и наличие на противоречие между Закона за 

предучилищното и училищното образование и Закона за професионалното 

образование и обучение. 

Приемането на Закон за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО) е довело да промени в Закона за занаятите (Обн. ДВ.бр.79 от 

13Октомври 2015г. в сила от 1 август 2016 г.) където в чл.45, ал.3 е записано, че 

„За чирак може да бъде прието лице, навършило 16 години, което не се обучава в 

дневна форма в училище от системата на предучилищното и училищното 

образование или в редовна форма във висше училище“. Това автоматично 

изключва възможността чираците от занаятчийските предприятия да бъдат 

изпращани от своите майстори в училище, през деня за да придобиват 

необходимите за усвояването на съответния занаят теоретични знания, което 

затваря възможността  за прилагане на дуалната система на обучение. В ЗЗ, 

чл.45, ал. (4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2013 г., в сила от 

02.08.2013 г., изм. - ДВ, бр. 79 от 2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) Алинея 3 не се 

прилага при обучение на лица с увреждания от майстори в система за 

занаятчийско обучение, разработена специално за тях, при наличие на договорни 

отношения между училището и регионалната занаятчийска камара и на програма 

за обучение, одобрена от Националната занаятчийска камара и утвърдена от 

Министерството на образованието и науката. Т.е. възможността е отворена само 

за лица с увреждания. Съответно майсторите, които биха наели чираци сред 

лицата с увреждания трябва да са подготвени по подходящ начин  с 

необходимата квалификация за работа  с лица с увреждания. 4 
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 Терминът „чиракуване“ е въведен и в Закона за насърчаване на 

заетостта, където в Раздел III  Заетост на младежи  и Раздел VIII Програми и 

мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа 

интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда e записано: 

(1) За всяко разкрито работно място, на което е наето на пълно или 

непълно работно време за чиракуване безработно лице / безработно лице до 29 

годишна възраст/ с основно или по-ниско образование и без квалификация, 

насочено от поделение на Агенцията по заетостта, на работодателя се 

предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е било на 

работа, но за не повече от 12 месеца. 

(2) Работодателят е длъжен по време на чиракуването да осигури обучение 

на наетото лице на конкретното работно място от наставник.    

(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на 

работа наетото лице по съответната професия или занаят и притежава минимум 5 

години професионален опит по същата професия или занаят или квалификация, 

удостоверена с документ, и минимум три години професионален опит по същата 

професия или занаят. 

(4) На работодател, който запазва заетостта на наетото за чиракуване 

безработно лице за допълнителен период, равен на периода на субсидиране, се 

предоставят суми за наставника съгласно чл. 30а, ал. 2 и за допълнителния 

период. 

(5) Наставникът получава суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за времето на 

наставничеството, но за не повече от 24 месеца. 6 

На територията на област Враца има достатъчно занаятчийски 

предприятия, които да участват в провеждане на занаятчийско обучение. И да 

бъде възможно обучението на професии, които не се предлагат в системата на 

професионалното образование и обучение, а  има търсене. Пример за такава 

специалност е фризьорството. Това ще доведе до възможността занаятчийските 

предприятия да повишат капацитета си от човешки ресурси, възможност 

завършилия да получи професионална реализация, като нает в занаятчийското 

предприятие или да упражнява самостоятелно занаята, който е придобил по 

време на обучение.  

В момента не може да се провежда занаятчийско обучение поради : 

 Закрита Регионална занаятчийска камара 

 Все още няма утвърдени учебни програми от НАПОО 

 Няма финансов механизъм чрез който да се обезпечи занаятчийското 

обучение. 

 Майстора може да обучава чирак в занаятчийското предприятие 

организирано по занаятчийски начин съгласно ЗЗ, но никъде в нормативните 

документи не се уточнява кой ще плати за обучението. Но майстора е длъжен да 

направи  минимално заплащане на час/ден/месец на чирака за положения труд, 

съгласно кодекса на труда. 

Към настоящия момент Съюзът за стопанска инициатива стартира 

проект № BG05M9ОP001-1.051-0002 – „Съвместни действия на социалните 

партньори за разработване на програми за обучение, политики и 
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законодателство в областта на чиракуването“ финансиран от ОП „РЧР“ 

2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Основната цел на проекта е чрез съвместни действия на социалните 

партньори да се подобрят възможностите за използване на нови системи, 

осигуряващи достъп до заетост, базирани на обучение чрез работа 

(чиракуването) в предприятията, с акцент върху занаятчийските предприятия.  

Целевите групи на проекта са заети лица (наети и самостоятелно заети) и 

работодатели (занаятчийски предприятия). 

Проектното предложение включва изпълнението на 6 взаимосвързани 

дейности: 

1.Анализ на законодателството и политиките в областта на чиракуването 

2.Изготвяне на формат и изисквания за разработване на програми за 

обучение на чираци 

3.Разработване на програми за обучение на чираци 

4.Разработване на методически указания за майстори и обучители-

наставници от микро и малки предприятия за провеждане на обучение на чираци 

5.Пилотно тестване на разработените програми и методически указания за 

обучение на чираци 

6.Разработване на предложения за национални политики и промени в 

законодателството, които да насърчават и подпомагат чиракуването 

Дейностите ще бъдат изпълнявани съвместно от екипи на Кандидата и 

Партньора. 

Периодът за изпълнение на проекта е 30 (тридесет) месеца. 

Основните резултати от изпълнението на дейностите, включени в 

проектното предложение са разработени и пилотно внедрени нови модели за 

развитие на човешките ресурси, базирани на обучението чрез работа 

(чиракуването).5 

 

С реализирането на промените планирани в проекта ще се даде възможност 

за:  

 Налични програми за обучение 

 Указания за майстори и наставници, което ще повиши качеството на 

обучението 

 Национални политики насърчаващи чиракуването, което ще доведе до 

реална възможност за провеждане на занаятчийско обучение, осигуряване на 

заетост, реализиране на пазара на труда, възможност за квалификация на лица с 

основно и по-ниско образование в област Враца. Това би довело до подобряване 

на икономическото състояние в областта. 
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Abstract:The report addresses issues relatet to the implementation of educational 

process of pfysical education and sport during the pandemic of Kovid 19. 

Докладът третира проблеми, свързани с реализиране на учебен процес по 

предмета „Физическо възпитание и спорт“ в ОУ „Найден Геров“, гр.Бургас по време на 

пандемията от Ковид 19. 

Keywords:educational process,physikal education and sport,pandemic; 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

Една от приоритетните задачи на съвременното образование е запазване и 

укрепване здравето на учениците, което е практически осъществимо най-вече в 

урока по физическо възпитание и спорт. Физическото възпитание е необходим 

елемент в ежедневната учебна дейност на учениците. То придобива особено 

важно значение в сегашния етап на непрекъсната урбанизация на обществото, на 

повсеместното обездвижване на децата, които са претоварени с тежки учебни 

програми и извънкласни занимания – компютърни игри, телевизия, интернет и 

др. В уроците по физическо възпитание и спорт се работи за укрепване на 

здравето и закаляване на организма на учениците, постигане на разностранно 

физическо развитие и овладяване на спортна техника. Възпитават се волеви и 

нравствено-етични качества, откриват се спортни таланти.[1] 

Целта, която си поставихме е да споделим проблеми и нашия скромен 

опит, свързани с реализирането на учебен процес по предмета „Физическо 

възпитание и спорт“ в основно училище „Найден Геров“, гр. Бургас, по време на 

Ковид 19. 

Предмет е физическото възпитание в начален етап в училище „Найден 

Геров“, гр.Бургас. 

Обект на изследването е обучението по физическо възпитание в училище 

„Найден Геров“ по време на Ковид 19. 

Епидемиологичната обстановка в страната, наложена от появата на Ковид 

19 преобърна представите и нагласите на обществото във всички свери на 
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живота. Бяхме принудени да се подчиним на тежката ситуация и да работим от в 

къщи. Взетите мерки за работа в онлайн среда поставиха много сериозни 

предизвикателства особено при работата на учителите по предмета „Физическо 

възпитание и спорт“. Заседналия начин на живот, с който се опитвахме да се 

борим преди пандемията, недостатъчните часове за спорт се превърнаха в 

ежедневие за хората на различна възраст. Реализирането на предвидените по 

учебна програма теми и методични единици, свързани с овладяване на техниката 

на лекоатлетически, гимнастически упражнения и елементи от спортните игри за 

различните класове се превърнаха в сериозно предизвикателство пред 

учителското съсловие. Затворени в домовете онлайн обучението, създаде 

сериозни затруднения за формиране на двигателни умения и изграждане на 

двигателни навици у учениците. Работата за възпитаване на физически качества 

също пострада. Това установихме при измерване на физическата дееспособност в 

началото на учебната 2020/2021 г. Допускаме, че това се дължи на асинхронното 

обучението втория срок на учебната 2019/2020 година, намаляването на часовете 

по предмета „Физическо възпитание и спорт“ с цел учениците по-малко да са 

пред мониторите. Трудно е и за учителите и за учениците да имат обратна връзка 

и да бъдат мотивирани за изпълняване на двигателни задачи пред монитора. 

Трудно е учебният процес да се поддържа чрез задания, презентации и да се 

очакват кратки, стегнати отговори или снимки. Най-вече трудна е реализацията 

при малките ученици от 1-4 клас и не дава добри резултати. 

Асинхронното обучение според нашето скромно мнение е по подходящо и 

резултатно при по големи ученици и при студенти - осигурява им предимства 

като свобода, удобство и гъвкавост. 

Възникналата противоепидемична обстановка, с която се сблъскахме 

открои доста негативни моменти: 

 Осъзнаване, че собствената личност е уязвима от „невидима“ заплаха; 

 Осъзнаване, че личната хигиена е много важна за опазване здравето и 

живота  

 Социална изолация; 

 Обостряне на хронични и психични заболявания; 

 Поява на паник атаки;Затваряне в себе си; 

 Отделяне от приятелския кръг; 

 Промяна в режима на ежедневието ни и др; 

Положителни ефекти, които можем да посочим са: 

 Подобряване на личната хигиена – като средство за безопасност; 

 Осъзнаване значимостта на семейството; 

 Поддържане на безопасна дистанция; 

  Справяне с необичайната ситуация чрез хоби, занимания, домашен спорт 

и др. 

Всичко това предполага набелязване на мерки за създаване и поддържане 

на добър психоклимат в училище в условията на Ковид 19.Такива са подбрани и 

в нашето основно училище “Найден Геров“ – гр.Бургас и са съобразени с 

профила на учащите се, техните родители, педагогическият и друг персонал. Те 

са съобразени с препоръките на МОН, МЗ, РЗИ – гр. Бургас, РУО – гр. Бургас. 
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1.Въвеждане на правила. 

Една от най – важните предпоставки за спокойствието на човека е 

въвеждането на правила и дейности, с които всички заинтересувани да се 

съобразяват, с цел опазване на живота и здравето им. Правилата и рутината дават 

на всички участници в учебния процес спокойствие и възможност за 

преодоляване на стреса. Такива са: 

 Обособяване на класни стаи, в които учениците ще прекарват по – 

голямата част от деня; 

 Набавяне на дезинфектанти, които  да са поставени на видими места, в 

санитарните помещения  д са осигурени сапун и салфетки. 

 Реорганизиране и редуциране на движението на учениците; 

 

2.Обсъждане и информиране 

Своевременото и адекватно информиране, без нарушаване на личното 

пространство, също са фактор за снемане на напрежението в участниците на 

образователния процес на територията на училището. Затова се вземат мерки за 

внимателното и навременно информиране на всички страни в процеса на 

работата.Такива са: 

 Предварително набелязан план за действие при създаване на ситуация, 

който да облекчи всички заинтересувани страни; 

 Запазване на авторитета и личното пространство на личността, 

независимо от ролята му в училището; 

 Липса на преекспониране на проблем или ситуация; 

 Информиране на учащи, родители, педагогически и непедагогически 

персонал в училището за предприетите мерки за опазване живота и 

здравето им. 

 Използване на електронните платформи и приложения за комуникация в 

училището, с цел по-добра информираност и спазване на 

препоръчителните мерки. 

3.Беседи и разговори 

По време на дистанционното обучение в електронното училище бяха 

публикувани разнообразни материали и презентации, адекватни на възрастта на 

учещите се. 

На територията на училището, както и в електронното ще продължат да се 

провеждат кратки беседи и индивидуални консултации, с цел овладяване на 

възникнала стресова ситуация или за снемане на напрежение и дизинформация.  

Важно е да се отбележи, че прекаленото подаване на една и съща 

информация (незевисимо от нейния характер) може да доведе до обратен ефект и 

да породи допълнително напрежение при учащите се, техните родители, учители 

и др. 

В определен момент психологът на училището може да проведе среща и 

обучение на педагогическия персонал, с оглед недопускане на излишно 

напрежение. 

Превантивни мерки за поддържане на добър психоклимат и намаляване на 

ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация, които ще предприеме  
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ОУ“Найден Геров“ са беседи и разговори (с класните ръководители, 

ръководството, педагогически съветник и др.) на следните теми: 

 Хигиената е нужна за предпазване и от други болести освен COVID 19; 

 Можем да бъдем заедно и дори на разстояние един от друг; 

 Грижейки се за себе си, се грижим за семейството, приятелите и 

близките си; 

 Много е хубаво, когато никой не влиза в личното ми пространство и др; 

 

Новата учебна година 2020/2021 в ОУ „Найден Геров“ гр. Бургас започна 

присъствено, спазвайки всички мерки и осигурявайки безопасна среда за 

обучение. Часовете по физическо възпитание и спорт, осъществявахме на 

открито, когато времето позволяваше.  Във физкултурните салони нямахме право 

да работим с два класа едновременно в един салон. Това ни изправи пред 

сериозни трудности в  осъществяване на уроците през зимните месеци. В 

училище „ Найден Геров“ , гр. Бургас се обучават 610 ученика на едносменен 

режим на обучение. Щатните преподаватели по предмета „Физическо възпитание 

и спорт“ сме 4 души. Наложи се да пригодим една учебна стая в училище за 

занимания с физически упражнения и елементи от някои спортове. Да изготвим 

график на класовете, така, че да не дублираме по едно и също време два класа и 

така да спазваме всички предписания за безопасно провеждане на уроците. 

В края на есента – месец ноември учениците от прогимназиален етап 5-7 

клас започнаха обучение в електронна среда, а учениците от начален етап 

продължиха присъствено. За учителите като нас, които преподават и в двата 

етапа на обучение това бе ново голямо предизвикателство и огромно 

натоварване. Наложи се да съчетаваме присъствено обучение и синхронно 

обучение в електронна среда. Използвахме платформата TEAMS, която  ни даде 

възможност да адаптираме учебното съдържание така, че да сме максимално 

полезни на учениците. Това се оказа много по-лесно за учениците от начален 

етап на обучение и особено при учениците от 1-4 клас, където учебното 

съдържание е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, 

насочени към укрепване на здравето и формиране на положителни нагласи за 

здравословен начин на живот. Учениците се научиха винаги преди урока по 

предмета „Физическо възпитание и спорт“ да спазват хигиенни изисквания, като 

проветряват стаята, да изпълняват показаните от учителя упражнения. 

Опитвахме се да ги стимулираме да измислят свои комплекси от общо развиващи 

упражнения и такива за възпитаване на физическите качества. Да ги показват 

пред екрана на съучениците си. Тренирахме с точилката на мама; с бутилки с 

вода, които ползвахме за гирички; топки от хартия, които те сами изработваха за 

домашна работа; възглавници; плодове и зеленчуци; плюшени играчки и други. 

Установихме, че на децата им беше забавно и приятно, и те отново с нетърпение 

очакваха новите предизвикателства. Заменихме съревнователния характер на 

така обичаните от децата щафетни игри с такива, в които те се съревноваваха 

сами със себе си. Пренасяха плодове от купа в купа на разстояние 4 метра, което 

те сами измерваха с метър; игри с пренасяне на бутилки с вода; подвижни игри с 

нареждане на думи; решаваха задачи; провираха се през столове, лазеха, скачаха 
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и бягаха и макар, че трасето от 4 метра, което използвахме беше малко с повече 

повторения се получаваше една сравнително добра за тези условия физическа 

активност. Включихме и много упражнения за укрепване на опорно-двигателния 

апарат, за подобряване на гъвкавостта и поддържането на правилна телесна 

стойка. В края на урока си позволявахме да използваме кратка медитация, като 

ги пренасяхме на интересни и забавни места. Отново напомняхме на учениците 

да проветрят стаята след приключване на заниманието. Търсехме обратна връзка 

и установявахме, че се чувстваха доволни от изпълнението на комплексите 

физически упражнения в необичайните за целта домашни условия, а ние техните 

учители  бяхме удовлетворени от свършената работа. 

Учебният процес при учениците от 5-7 клас изискваше различен подход. 

При тях основното съдържание според учебните програми е свързано с 

натрупване на двигателни умения и изграждане на двигателни навици по 

дисциплини от леката атлетика и спортните игри баскетбол, волейбол, футбол и 

хандбал. Обучението по тези методически единици трудно би могло да се 

адаптира в онлайн среда. Използвахме презентации за овладяване на техниката. 

Поставяхме задачи за самостоятелна работа, свързани с правилознание, 

историческа справка за съответния спорт, които след това обсъждахме и 

решавахме казуси с учениците. Онлайн обучението ни позволи да отделим време 

и за запознаване на учениците с постиженията най- добрите спортисти по 

съответния спорт, както у нас, така и в международен аспект- затова почти 

никога не остава време в редовните присъствени в училище часове. Бихме 

искали да отбележим, че констатирахме, че когато се прекалява с всичко това, то 

води до апатия, липса на концентрация и никаква физическа активност. Поради 

тази причина използвахме възможността, която е регламентирана в новите 

учебни програми да подберем от тях този учебен материал, който е най-

подходящ за  реализиране в онлайн среда. 

Установихме, че много подходящ е материалът, свързан с народните хора и 

танци , шахматът и активната гимнастика. Позволихме си да включим 

разнообразни комплекси от упражнения с цел повишаване на физическата 

дееспособност, укрепване мускулите около гръбначния стълб и врата с цел 

компенсиране дългото ежедневно стоене пред екраните на компютрите. 

Запознахме учениците и с възможността в домашни условия да изпълняват 

различни асани от йога, които подобряват гъвкавостта и спомагат за добрата 

циркулация на кръвния ток в организма на човека. 

Организирахме онлайн турнир по шахмат; надиграване по народни  хора и 

танци. В процеса на онлайн обучението използвахме по-активните ученици за 

демонстриране на техники по-даден вид спорт, виртуално без уред. Поставяхме 

двигателни задачи, които да бъдат изпълнени на открито. В началото на тези 

наши търсения за реализация на учебен процес по физическо възпитание и спорт 

забелязахме, че голяма част от учениците от 5-7 клас се чувстваха притеснени да 

работят в реално време в часовете по физическо възпитание и спорт с включени 

камери. През първата седмица, само 4-5 ученика от клас се престрашаваха да 

изпълняват физически упражнения пред включена камера. Наложи се доста да се 

постараем, за да ги мотивираме и с удовлетворение бихме искали да отбележим , 
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че след две седмици колебание 90% от учениците в класовете вече работеха пред  

пуснатите камери заедно с нас. За целта бихме искали да отбележим колко важен 

бе личния ни пример. За всеки урок подготвяхме различен комплекс от 

физически упражнения, които демонстрирахме пред екрана и играехме заедно с 

учениците. Опитвахме се да подобрим атмосферата, като измисляхме 

разнообразни предизвикателства и използвахме състезателният метод от групата 

методи за обучение. В процеса на работа използвахме много активно методът на 

обяснението, методите за онагледяване- статична и динамична демонстрация и 

непрекъснато се стараехме да коригираме допуснатите от учениците грешки. Не 

пропускахме да ги поощряваме и окуражаваме и резултатите не закъсняха. 

Учениците се справяха все по добре, но по важното беше, че се забавляваха и 

изпитваха удоволствие от физическата си активност. 

Нашата натовареност в рамките на 5-6 часа ежедневно, свързана с 

показване на физическите упражнения за всеки урок и клас по отделно, 

обясняване, коригиране на грешки беше огромна, но се чувствахме 

удовлетворени от добре свършената работа. Когато влагаш усилие, любов и 

старание в това което правиш, учениците го усещат и оценяват. Призванието ни 

на спортни педагози е да възпитаме траен интерес и създадем навици у 

подрастващите за самостоятелни занимания с физически упражнения, спорт и 

туризъм и в свободното време. 

Заключение: 

Реализиране на ефективен учебен процес по време на пандемията от Ковид 

19.за нас е сериозно предизвикателство. Създалата се ситуация изисква търсене 

на нови пътища и начини за оцеляване в съвременния глобален свят. Важността 

на заниманията с физически упражнения и спорт за поддържане на физическа 

кондиция, психическо равновесие и добро здраве сред подрастващите, 

застрашени от сериозно обездвижване, свързано с онлайн обучението е 

изключително актуално. 

При учениците в нашето училище, се забелязва една много плашеща 

тенденция, към намаляване интереса от занимания със спорт, за сметка на 

сърфиране в интернет и видео игри. Това неимоверно води до наднормено тегло, 

обездвижване и влошено здраве. Убедени сме, че спорта дисциплинира младото 

поколение. Той изгражда волеви качества, прави участниците по толерантни и 

търпими към околните. Спортът е и сериозен бич към агресията, която трайно се 

настанява във взаимоотношенията между децата в училище Може би е дошло 

време, когато приоритетите трябва да бъдат фокусирани към занимания, които са 

по забавни, емоционални и провокиращи в децата интерес към практикуване на 

определен вид спорт.  

Много е трудно в съвременния дигитален свят да очакваме чудеса, но и 

часовете по физическо възпитание и спорт са съвсем недостатъчни за постигане 

на подобни цели. Допълнителният час по така наречени спортни дейности е 

някаква светлина в тунела, но материалната база в училище е твърде остаряла и 

не позволява да се развиват пълноценно повече от 2-3 от основните спортове за 

дадено училище.. 
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В новосъздалата се ситуация ролята на учителя е изключително важна, но 

сама по-себе си е абсолютно недостатъчна. Има още доста да се учим от 

грешките, които допускаме в стремежа си да спазваме всички нормативи и 

изисквания, но все по-големия опит, който трупаме дори и от грешки, ще ни 

правят все по-успешни и най-вече все по-полезни за нашите ученици. Спортът ни 

е научил, че всичко се постига с много труд и упоритост и за това и ние се 

надяваме, че ще намерим най-правилния път за решаване на този глобален 

проблем. Учители, родители и общество трябва да обединят усилията си, за да 

изградим заедно едно здраво и силно поколение.  

План-конспект на урок в онлай среда за 6 ти клас. 

Тема на урока: Мат в Шахмата; Задачи на урока: 

Образователни: 

1. Да се формира представа за Мат и какви системи от ходове да бъдат 

предприети. 

2. Да се изградят общи знания по Шахматната терминология. 

3. Да се подобри паметта и логическото мислене. 

4.  Да се развие творческото мислене и насърчи работата в екип. 

Възпитателни:  

1. Да се подобри общата култура на тема Шахмат. 

2. Да се развие позитивно отношение към учебния процес. 

3. Да се възпита чувството за лична отговорност за вземането на решение, 

развиване на постоянство и самочувствие. 

4. Да се подобрят уменията за общуване. 

5.  Да се изгради интерес към играта. 

Място на провеждане: Teams 

Времетраене: 30 минути 

Дата на провеждане : ___________ 

Изготвил : Ивелина Ченгелиева 
ЧАСТ Съдържание на 

урока 

ДОЗИРОВКА ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИ 

УКАЗАНИЯ МИНУТИ БРОЙ 

 

П 

О 

Д 

Г 

О 

Т 

В 

И 

Т 

Е 

Л 

Н 

А 

 

 

 

Ч 

А 

1.  

Организационна 

работа по-

проверка на 

отсъстващи. 

2. Обявяване на 

темата „Мат в 

Шахмата“ 

2 мин. 

 

 

2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В древни времена, в далечна Индия, 

управлявал зъл цар. Народа му живеел в 

бедност и нищета. Един мъдрец, за да 

убеди царя, че нещо трябва да се промени, 

го придумал да играят една игра, в която 

царят, най-важната фигура, не може да 

направи нищо без неговите поданици. 

Предполагам, че вече се досетихте коя е 

тази игра. 

Всяка игра има своята цел. 

Във футбола, целта е да вкараме повече 

голове във вратата на противника. А каква 

е целта на Шахмата? 
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С 

Т 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

С 

Н 

О 

В 

Н 

А   

 

Ч 

А 

С 

Т 

1.Проверка на 

усвоени знания и 

умения за шах и 

мат. Решаваме 

конкретните 

ситуации на 

магнитната дъска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 мин.  - Шах или мат на черния цар? (мат) 

 
- Шах или мат на черния цар? (шах) 

 
- Шах или мат на черния цар? (мат) 
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2.Отговаряне на 

конкретни 

въпроси 

 

 

 

 

 

 

 

-Ученици, може ли краля на на 

шахматната дъска да обяви мат на другия 

крал, без подкрепата на своите фигури?  

 (не може) 

- Действително, не може. А ако имахте 

възможност, кои фигури бихте използвали, 

за да поставите мат на другия цар? 

(царицата, офицера.) 

 

 

 

- Как се придвижва топа? (по 

хоризонталата и вертикалата) 

-Как се придвижва коня? ( Г – образно, 

единствената фугура, която може да 

прескача други фигури) 

- Какво е Реми? 

 

 3.Нашата тема 

днес е Мат. Хайде 

да разгледаме 

типични позиции 

на Мат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Да разгледаме поставените позиции 

- Бели: Ц-h1,Топ-7,Топ6.   черен: Ц-h8 

 
- Нашата задача е да започнем с белите 

- Един ход е нужен да поставим мат на 

черния цар  (1. Топ а6-а8 х)   

 

- Погледнете тази позиция 

- Как поставим мат в един ход? (1. Топ f1- 

h8 х)  
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- 

Тук белите трябва да направят такъв ход, 

че черния цар да бъде принуден да отстъпи 

в крайната линия. 

 

 
Решение: (1. Топ 2-g2+  Цар h6      2. Топ 

f1-h 1 x) 

 
- Белите да направят мат в два хода.  
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3. Игра по 

двойки за 

проверка на 

уменията. 

 

12 мин. Решение: 1.Топ 8-g8+Цар g4-h 4 

                 2.Топ f1-h 1х 

 

https://lichess.org/ 
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Л 

Н 
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1.Какво ново 

научихте? 

2.Какво ви 

затрудни? 

3.Нещо за 

домашна работа, 

което ще обсъдим 

следващия час. 

2 мин.  Задача:  Мат в два хода  на белите                                                           
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СЕНЗОРИТЕ И МРЕЖИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО НА БЪДЕЩЕТО 

 

Наталия И. Витанова 

 

 

SENSORS AND NETWORKS IN THE EDUCATION OF THE FUTURE 

 

Natalia I. Vitanova 

 

 
Abstract: In this article an attempt is made to present the sensors and the most popular 

world networks in the context of the education of the future. Their functions and the possibilities 

for their use in the conditions of the educational system are presented. 

Keywords: education, future, sensors, networks 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Училището на 

бъдещето“, РД-08-121/03.02.2021 г. 

 

 

Човечеството е на прага на сливането на две огромни революции – на 

биотехнологиите и на информационните технологии. Биолозите се стремят да 

разгадаят човешкото тяло, и по-конкретно мозъка и човешките чувства, а 

информационните технологии предоставят безпрецедентна мощ в процеса на 

предаване на данни. Когато двете революции се слеят, това ще създаде 

алгоритми за големите данни, които ще могат да контролилат и разбират 

човешките чувства и тогава властта вероятно ще премине от хората към 

компютрите. Това което става в медицината вероятно ще се случва във все 

повече области на живот. „Ключовото изобретение е биометричният сензор, 

който хората могат да носят върху или в телата си – сензорът превръща 

биологичните процеси в електронна информация, която компютрите могат да 

съхраняват и анализират. При достатъчно биометрични данни и достатъчна 

компютърна мощ външните ситеми за обработка могат да стигнат до всичките ви 

желания, решения и мнения. Те ще знаят точно кой сте“ – пише Ю. Н. Харари. 

(…) До няколко десетилетия алгоритмите за големи данни, осведомявани от 

непрекъснатия поток от биометрични данни, ще могат да наблюдават здравето 

ни 24 часа, 7 дни в седмицата. Те ще могат да забелязват в самото им начало 

грипа, рака, болестта на Алцхаймер – много преди ние да усетим, че ни има 

нещо. Тогава те ще могат да препоръчат подходящо лечение, диета и дневен 

режим, създадени специално за нашия уникален организъм, ДНК и личност  

(Харари, 2019:51-52).  

Експлозия от сензори и мрежи ще свърже всички на гигабитни скорости, 

което ще позволи достъпа до разнообразни видеа по всяко време. В същото 

време сензорите ще продължават да миниатюризират и намаляват силата си, 

превръщайки се във всичко. Едно от предимствата ще бъде връзката на 

сензорните данни с машинното обучение и изкуствения интелект  (Artificial 

Intelligence - АI), например, познанията за дрейфа (насоченото движение) на 
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вниманието на детето или объркването могат лесно да бъдат измерени и 

съобщени. Резултатът ще бъде предоставяне на информацията чрез алтернативна 

модалност или с различна скорост. Социалните мрежи и блогове, видео чатове и 

програми за видеоконференции, 3D комуникационните системи, облачните 

услуги и много други инструменти ще се използват за модернизиране на процеса 

на обучение в бъдеще. 

Социалните мрежи стават възможни благодарение на развитието на 

технологиите, но популярността им се дължи на потребността на хората от 

общуване. „Изначалната идея на социалните мрежи е потребителите да споделят 

помежду си, да публикуват линкове към неща от общ интерес в Интернет като 

спазват минимален набор от етични правила“ (Кунева, И. 2010:340). 

Извън границите на Интернет социалната мрежа може да се определи „като 

група (мрежа) от хора, които общуват помежду си, на базата на общо 

образование, работа, интереси и всеки участник в групата е мост към други хора, 

които могат да бъдат допуснати в групата в ролята на приятел или познат“ 

(Петков, 2011:3). Онлайн социалната мрежа е платформа, онлайн услуга или 

уебсайт, предназначена за изграждане, отразяване и организиране на социални 

взаимоотношения между хората. 

Danah M. Boyd и Nicole B. Ellison определят онлайн социалните мрежи 

като: „уеб-базирани услуги, които позволяват на хората (1) да изградят свой 

публичен или публично-частен профил в рамките на ограничена система, ( 2) да 

създадат списък с други потребители, с които те да споделят връзки, и (3) да 

преглеждат списъка от връзки, създаден от други потребители в системата“ 

(Boyd, Ellison, 2011). 

Социалните мрежи са социални структури, състоящи се от отделни лица 

или организации, известни като „възли“. Тези възли са свързани помежду си чрез 

приятелство, общи интереси и сходни убеждения и казуси (Петков, 2011:5). 

Социалните мрежи са изградени от съмишленици, които търсят и дават съвети, 

за да стигнат до по-добри решения (Goddar, 2010). Тези, които дават най-много 

съвети в мрежата имат най-голямо влияние и се наричат лидери на мнение. 

Социалните мрежи са „уеб базирани услуги, които позволяват на хората да 

изградят свой публичен или частен профил в рамките на ограничена система и 

дават възможност да се създаде, интегрира или фасилитира интеракция в 

общността (например по интереси или кауза) чрез генерирано от потребителите 

съдържание (например, Facebook, Linkedin, Twitter, YouTube) 

(https://sapibg.org/download/1473418786-politika-za-polzvane-na-socialnite-

medii.pdf). 

Социалните мрежи изпълняват определени функции. Сред тях могат да се 

откроят следните: 

 комуникативна/комуникационна – хората осъществяват контакти, 

обменят информация (снимки, видео, аудио материали, връзки към 

сайтове, коментари, съобщения), сътрудничат си за постигане на общи 

цели (сплотяване и задържане на социални връзки); 

https://sapibg.org/download/1473418786-politika-za-polzvane-na-socialnite-medii.pdf
https://sapibg.org/download/1473418786-politika-za-polzvane-na-socialnite-medii.pdf
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 информационна - потокът от информация е двупосочен, тъй като 

участниците в комуникацията влизат както в ролята на комуникатор, така и 

в ролята на реципиент; 

 социализираща - саморазвитие, рефлексия в системата на „приятели” и 

„групи”; 

 самоактуализираща - самопрезентация; 

 идентификационна - при създаване на индивидуален профил, 

потребителят дава информация за себе си - име, дата на раждане, семейно 

положение, училище, университет, интереси и т.н., което позволява да се 

търсят профили по предварително зададени признаци; 

 за формиране на идентичност - според теорията на Leon Festinger 

(създава теорията за когнитивния дисонанс и теорията за социалното 

сравнение) човек е склонен да се сравнява с тези хора, с които има повече 

прилики, човек сравнява себе си с подобни, за да намали несигурността 

относно адекватността на поведението, чувствата и вярванията си, а според 

теорията на когнитивния дисонанс, хора, които си приличат взаимно се 

оценяват положитено (Festinger, 1962; Festinger, L.,  H. W. Riecken, S. 

Schachter, 1956 - https://archive.org/stream/pdf). Това е основният 

механизъм, който позволява на човек ясно да формулира своите позиции в 

отношенията си с други хора и групи; 

 забавна/развлекателна - социалните мрежи позволяват да се споделят не 

само текстови съобщения, но и мултимедийни файлове, игри, медийни 

приложения и др. (Садыгова. 2012:192-194). 

Социалните мрежи са любимото онлайн занимание в света. Cпopeд 

пocлeднaтa глoбaлнa cтaтиcтиĸa бpoят нa xopaтa, изпoлзвaщи coциaлнитe мpeжи 

в cвeтa  нaдминaва 3 милиapдa души (https://www.icn.bg). 

Facebook e най-голямата социална мрежа в света. Facebook, Inc. е 

американска компания за онлайн социални медии и социални мрежи, базирана в 

Menlo Park, California (Менло Парк, Калифорния). Тя е основана  нa 04. 02. 2004 

гoдинa от Mark Elliot Zuckerberg, заедно с негови колеги състуденти от Xapвapд, 

Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz and Chris Hughes. Приема се 

за една от технологичните компании в Голямата четворка заедно с Amazon, 

Apple и Google (Rivas, 2018; www.bloomberg.com). Днec Fасеbооk e c пaзapнa 

ĸaпитaлизaция oт близo 552 милиapдa дoлapa. По данни на опериращата 

компания (доклади пред Wall Street 2019) в световен мащаб има над 2,41 

милиарда активни потребители месечно към юни 2019 г. (за сравнение – първото 

тримесечие на 2019 година активните потребители са 2.38 милиарда). (Ако е 

държава, със своите 2,41 милиарада Facebook ще е най-голямата страна в света.) 

Средно 1,59 милиарда души влизат във Facebook ежедневно и се смятат за 

ежедневни активни потребители (най-активните потребители са на възраст от 25 

до 34 години). Средното време, прекарано за посещение във Facebook е 58 

минути. На ден се качват около 300 милиона снимки. На всеки 60 секунди във 

Facebook се публикуват 510 000 коментара, 293 000 статуси се актуализират и се 

качват 136 000 снимки. 50% от потребителите на възраст 18-24 години влизат във 

Facebook веднага след като се събудят (https://zephoria.com/top-15-valuable-

http://www.bloomberg.com/
https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
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facebook-statistics/; https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-

active-facebook-users-worldwide/).  

Мисията на Facebook е да даде на хората силата да изграждат общност и по 

този начин да сближават света. Хората използват Facebook, за да останат 

свързани с приятелите и семейството си, за да открият какво се случва по света и 

да споделят и изразяват това, което е важно за тях (https://zephoria.com/top-15-

valuable-facebook-statistics/). Много хора се регистрират в социалните мрежи 

защото искат да общуват по интересни за тях теми. Поради тази причина те се 

обединяват в групи по интереси, сред тях се окриват и тематични образователни 

групи – Biology, Matematika, Science Group, Theoretical Physics, Popular Science и 

др. Facebook  в сътрудничество с образователната фондация на George Lucas 

(Джордж Лукас) разработва социалната мрежа Edutopia. Главната цел на мрежата 

е да помага на училищата да създават и интегрират социални медиа-средства в 

процеса на обучение. Мотивация за разработването на социалната мрежа по 

думите на George Lucas е „(...) изолацията на традиционното образование от 

реалния живот, абстрактността на учебните планова, както и спешната нужда от 

учители и студенти, които търсят ресурси и получават съвети от експерти извън 

класната стая” (http://www.edutopia.org/word-from-george-lucas-edutopias-role-in-

education).  

MySpace е втората по големина социална мрежа. Тя е американска и е със 

седалище в Beverly Hills, California (Бевърли Хилс, Калифорния). Първоначално 

MySpace е използвана за безплатно съхраняване на различни данни в Интернет. 

През 2003 година Thomas Anderson, Chris DeWolfe и Jon Hart основават тази 

социална мрежа под същия Интернет адрес. От 2005 година до 2008 година 

MySpace е най-големата социална мрежа в света. През месец април 2008 година е 

изпреварена от Facebook по брой потребители. Хегемонията на Facebook в 

световен план води до непрекъснато намаляване на потребителите на MySpace. 

Въпреки това днес има 113 млн. потребители. Привлича около 8 милиона 

посещения на месец (https://myspace.com).      

Twitter  е безплатна социална мрежа и микро-блог услуга, която позволява 

на потребителите да изпращат и четат статус съобщения, познати като туитове. 

Първоначално туитовете са ограничени до 140 знака, но на 7 ноември 2017 г. 

тази граница е удвоена до 280 знака за всички езици, с изключение на китайски, 

японски и корейски. Twitter, Inc. е базирана в San Francisco, California (Сан 

Франциско, Калифорния). Тя е създадена през месец март 2006 година от Jack 

Dorsey, Noah Glass, Biz Stone и Evan Williams и стартира през юли същата 

година. Към месец февруари 2019 година има регистрирани 321 милиона активни 

потребители. 85 % от общата аудитория на мрежата са потребителите на възраст 

над 24 години (https://en.wikipedia.org/wiki/Twitter). От 2009 година компанията е 

блокирана от Китай (Wang, 2014). Поради растящата популярност на мрежата  

през 2009 година е взето решение думата Twitter да бъде вписана в английския 

речник Collins English Dictonary. 

Instagram в момента е една от най-популярните социални мрежи в 

световен мащаб. По данни на Emarketer тя е втората най-ангажирана социална 

мрежа след Facebook (https://www.emarketer.com).  Има 1 милиард активни 

https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
https://zephoria.com/top-15-valuable-facebook-statistics/
http://www.edutopia.org/word-from-george-lucas-edutopias-role-in-education
http://www.edutopia.org/word-from-george-lucas-edutopias-role-in-education
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потребители месечно (по данни  от 03.2019). Повече от 500 милиона активни 

потребители използват платформата ежедневно. Използва се предимно от 

тийнейджъри и млади хора. Най-популярният възрастов диапазон на 

потребителите е между 25 и 34 години, следван от потребители на възраст между 

18 и 24 години (https://www.statista.com/statistics/253577; 

https://www.statista.com/statistics/325587) Потребителите на Instagram прекарват 

средно 53 минути в платформата (юни 2018) (за сравнение потребителите на 

Facebook - 58 минути) (https://www.recode.net). Броят на качените снимки и 

видеоклипове на ден е около 100 милиона 

(https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/).  

YouTube – американски уебсайт за видео споделяне със седалище в San 

Bruno, California (Сан Бруно, Калифорния). Трима бивши служители на PayPal - 

Chad Hurley, Steve Chen и Jawed Karim създават услугата на 14 февруари 2005 

година. Първият видеоклип в YouTube е качен на 23 април 2005 година. Google 

купува сайта през ноември 2006 година за 1,65 милиарда долара. Днес YouTube 

работи като едно от дъщерните дружества на Google. „Youtube“ е втората най-

популярна дума за търсене през 2017 г. според Google (мястото номер едно е за 

Facebook). 1,9 милиарда потребители посещават YouTube всеки месец. (Cisco 

прогнозира, че до 2022 г. видеоклиповете ще представляват 82% от целия 

интернет трафик.) YouTube работи на 80 различни езици и има локални версии в 

91 различни страни. Средно хората прекарват 8,41 минути всеки ден в YouTube. 

Общият брой ежедневно активни потребители на YouTube е над 30 милиона. 

Почти 5 милиарда видеоклипове се гледат в YouTube всеки ден. На ден се гледат 

1 милиард часа съдържание на YouTube. 400 часа видео се качват в YouTube 

всяка минута (https://blog.hootsuite.com/youtube-stats-marketers/; 

https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/; 

https://www.brandwatch.com/blog/youtube-stats/ ). 

YouTube позволява на потребителите да качват, разглеждат, оценяват, 

споделят, добавят към списъци с плейлисти, отчитат, коментират видеоклипове. 

Наличното съдържание включва видеоклипове, клипове на телевизионни 

предавания, музикални видеоклипове, къси и документални филми, аудио 

записи, филмови трейлъри, предавания на живо и друго съдържание като видео 

блогове, кратки оригинални видеоклипове и образователни видеоклипове. 

Нерегистрираните потребители могат да гледат видеоклипове на сайта, докато 

регистрираните потребители могат да качват неограничен брой видеоклипове и 

да добавят коментари към видеоклипове. Видеоклипове, които се смятат за 

неподходящи, са достъпни само за регистрирани потребители, след като 

потвърдят, че са навършили 18 години.        

Тъй като започват да се появяват много образователни видеоклипове на 

сайта през 2009 г. YouTube създава YouTube EDU, място за поставяне на всички 

образователни видеоклипове, като предлага специална мрежова настройка, която 

позволява на училищата да имат достъп до образователно съдържание, като 

същевременно ограничава достъпа до необразователно. Учениците могат да 

гледат и търсят само видеоклипове в YouTube EDU, които училището им добавя. 

Всички коментари и свързани видеоклипове са деактивирани. Youtube е 

https://www.statista.com/statistics/253577
https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/
https://blog.hootsuite.com/youtube-stats-marketers/
https://www.omnicoreagency.com/youtube-statistics/
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инструмент за забавление и средство за обучение. Всеки може да създаде 

собствен канал, да споделя своите видеоклипове и да коментира други. Учителят 

може да създава собствени канали, да записва уроци в клас и да ги публикува 

онлайн, за да могат учениците да ги гледат, с цел усвояване на знанията и 

тяхното по-добро разбиране (https://www.youtube.com/user/teachers).  

Споделянето на образователно съдържание позволява на учителите да си 

сътрудничат и да изнесат обучението извън класната стая. Учениците могат да 

гледат видеоклипове вкъщи, да се запознаят със съдържанието, ако нещо не 

разбират лесно могат да върнат назад, да прегледат отново това което не са 

разбрали, да правят пауза и т.н. В процеса на обучение някои учители използват 

видеоклиповете, които вече са на сайта, а други създават видеоклипове. Има 

много инструменти на edtech, които са на разположение на учителите с цел лесно 

създаване на собствено съдържание. Те могат да създават собствени 

видеоклипове с помощта на edtech инструменти като EdPuzzle, Educreations, 

Zaption, Animoto и Creaza.    

Ning е онлайн платформа за създаване на персонализирани социални 

мрежи. Основатели на мрежата са Marc Andreessen и Gina Bianchini. Локацията 

на мрежата е Palo Alto, California (Пало Алто, Калифорния). Тя стартира през 

октомври 2005 година. Според статистиката на сайта платформата Ning има 65 

милиона месечни уникални посещения от цял свят. На основата на платформата 

са създадени множество образователни социални мрежи - Classroom 2.0 

(разработена от Steve Hargadon), Educator's PLN (разработена от Thomas Whitby), 

The Global Education Conference Network (обединява учители за участие в 

международни виртуални конференции по въпроси на образованието), ISTE 

Community Ning (посветена е предимно но иновативни технологии за обучение) 

и др. (Brady, Holcomb, Smith, 2010:154).  

Sophia е безплатна социална образователна платформа. Don Smithmeier 

решава да обедини ентусиастите в областта на образованието в единна онлайн 

общност. Специфична характеристика на социалната мрежа е, че информацията е 

организирана под формата на „учебни пакети“ (learning packets), които съдържат 

уводна информация по конкретни учебни дисциплини, теми за дискусии, видео и 

аудио ресурси, презентации и други образователни материали. Такива пакети 

могат да бъдат създавани от всеки член на общността, дава възможност и да се 

получат отзиви от експерти и други членове на общността 

(https://www.sophia.org/). 

Представеният списък от социални мрежи не е изчерпателен. Изборът е 

напревен на основата на това доколко популярни са тези мрежи, доколко  могат 

да се използват в образователната сфера и доколко привлекателен е ресурсът по 

отношение на ежедневната употреба и възможностите за изграждане на самия 

процес на обучение. 

Социалните мрежи днес са една от най-популярните услуги, които 

задържат вниманието на голямата част от интернет аудиторията. Те са 

универсално средство за комуникация и позволяват решаването на широк 

спектър от проблеми в областта на маркетинга, рекламата, управлението на 

човешките ресурси, а в последните години се забелязва интерес към тях и от 

https://www.youtube.com/user/teachers
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страна на образованието. Този интерес се детерминира от необходимостта 

образователните институции да установят пряка ефективна комуникация с 

потребителите  на образователни услуги. 

Поколението родено след 1990 година предпочита интерактивни и 

мрежови дейности, учи не използвайки текст на хартиен носител, а използвайки 

видео, звукови файлове, снимки. Може да се определи като поколение на 

„хипертекстовия ум“. Предпочита интерактивността, лесно чете визуални 

изображения, притежава добри визуално-пространствени умения, предпочита да 

учи в групи/екипи, да решава проблеми на основата на собствения си опит, 

предпочита нелинейно обучение, което да е забавно и вълнуващо. 

Популярните социални мрежи в бъдеще вероятно ще бъдат използвани 

като резервен канал за насърчаване на ученето и на взаимодействието между 

учениците (и студентите) и учителите (преподавателите). Изследвания през 

последните години установят, че използването на социалните мрежи (например 

Twitter) в колежите помага на студентите да общуват както помежду си, така и с 

преподавателите, насърчават неформалното обучение, позволяват активно 

участие на по-срамежливите и несигурни студенти във форумите, увеличават 

тяхната ангажираност и повишават общата им оценка от курса. Социалните 

мрежи са ефективен инструмент за насърчаване на ученето и споделянето на 

знания и идеи в/и извън класната стая. (Elavsky, 2011; Junco, Heiberger, Loken, 

2011; Junco, Elavsky,  Heiberger, 2012; Ebner, Lienhardt, Rohs, Meyer, 2010; Carrie, 

Maninger, LaPrairie, Sullivan, 2015). 

Чрез социалните мрежи ще се насърчава, практически по целия свят,  

предимно образованието извън класната стая, тъй като учениците и учителите 

(преподавателите) лесно могат да създават, свързват и споделят знания. Подобно 

на Интернет и социалните мрежи дават възможност голямото количество 

информация да става лесно достъпна за потребителите. Социалните мрежи 

насърчават колективната контрибуция, а не индивидуалната. Учениците учат 

най-ефективено, когато си взаимодействат с други ученици. Творчеството е 

различно в културата с отворен код. 

Могат да се изведат някои аргументи в полза на приложението на 

социалните мрежи в образованието на бъдещето: 

 те са модерни - почти всеки ученик е запознат с Facebook и инструментите, 

които той предлага; 

 безплатни са – днес много училища и университети купуват специален 

софтуер и поддържат сървъри за съхранение на цифрови данни и мрежи, а 

социални мрежи предоставят всичко това безплатно; 

 учениците са активни повече в социалните мрежи, отколкото във всички 

други уеб ресурси; много учители са запознати и използват различни 

платформи и дигитални ресурси за обучението, но учениците по правило 

рядко влизат в тях, освен ако не е необходимо, докато в социални мрежи те 

са по няколко пъти на ден; 

 социалните мрежи имат функционалност, която позволява бързо да се  

сподели важна за учениците информация, както и да им се правят 

напомняния; 
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 обучението в/и чрез социалните мрежи съдейства учениците да  овладяват 

уменията на XXI; 

 социалните мрежи дават възможност на учениците да споделят какво са 

научили, не само със своите съученици, но и с всички потребители на 

мрежата; 

 социалните мрежи дават възможност за съвместната работа на учениците с 

интересни, интерактивни уеб ресурси; чрез социална мрежа учениците и 

учителите могат да споделят и да обсъждат интересни находки в мрежата; 

 ученици, които по една или друга причина отсъстват от училище могат да 

наблюдават учебния час/учебните часове и да  участват в него/в тях 

онлайн; 

 социалните мрежи дават възмажност за постоянна инетракция между 

учениците и учителите в удобно за тях време; ако в рамките на 

традиционното обучение учителят и ученикът се срещат няколко пъти в 

седмицата (най-често 2-3 пъти), то в социалната мрежа това може да се 

случва всеки ден; дава възможност за по-подробно планиране на 

образователната и изследователската работа на учениците (задачи, 

проекти, консултации всеки ден); 

 използването на социалните мрежи от учителите съдейства за решаване на 

някои от професионалните им задачи и повишава нивото на 

комуникативната им компетентност; 

 социалните мрежи дават възможност на учителя да провежда урока в 

интерактивен режим; мултимедийните продукти и интерактивните 

социални услугите разнообразят представянето на съдържанието на 

обучението; дават възможност за визуализиране на съдържанието на 

обучението и демонстрация на динамиката в развитието на явленията и 

процесите, които се изучават; 

 предоставят възможност родителите да бъдат включени в образователния 

процес; 

 виртуална класна стая, създадена в социална мрежа е достъпна за 

учениците, независимо къде се намерат (необходимо условие е да 

разполагат с мобилен интернет); 

 спестяват хартия - не е необходимо учебните материали да се разпечатват, 

те се прикрепят към виртуалната група в социалната мрежа като файл; 

 използването на социалните мрежи за целите на обучението и в процеса на 

обучение ще ограничи тяхното неподходящо използване от учениците в 

час; 

 по-притеснителните и по-срамежливите ученици, които не са дейни и 

енергични в час се чувстват по-комфортно в социалните мрежи и стават 

по-активни участници в процеса на обучение; 

 класни стаи, които не са достатъчно технологично организирани не винаги 

позволява на учителя и учениците да демонстрират визуално материали в 

цифров формат; в социалната мрежа те могат да бъдат демонстрирани във 

виртуалната група като се изтеглят необходимите файлове; учениците имат 
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възможност да ги видят в час чрез мобилен интернет, могат да ги видят и 

когато се приберат вкъщи; 

 дискусиите и обсъжданията, които са започнати в клас могат да бъдат 

продължени в социалната мрежа;  

 дават възможност за съвместно (учител с ученик) създаване на 

образователно съдържание, което е предпоставка за стимулиране 

самостоятелната познавателна дейност, за насърчаване участието на 

учениците в процеса на обучение, за  развитие на критично мислене, 

рефлексия и др.; учениците вместо просто да „консумират“ информация в 

пространството на виртуалната група могат да създават учебни ресурси, да 

изпращат съобщения,  да инициират дискусии др.; 

 социалната мрежа позволява на учителя да опознае по-добре личността на 

ученика и неговите интереси - създавайки своя профил в мрежата 

учениците посочват различни подробности за себе си: възгледи, интереси, 

любима музика, филми, книги, спорт, любими цитати и т.н.; 

 социалните мрежи са позната среда за учениците - интерфейсът, начините 

за комуникация и публикуването на съдържание в тази среда е много добре 

и подробно проучено от учениците, те имат продължителен опит за работа 

в тази среда; това спестява време за адаптация на учениците към ново 

образователно пространство; 

 социалните мрежи предлагат разнообразие от форми на комуникация - 

форуми, анкети, коментари, абонаменти, изпращане на лични съобщения и 

др., които им предоставят широки възможности за сътрудничество; 

 образователните дейности в социалните мрежи съдействат за развитието на 

мотиви за учене, свързани със самореализация, себеизразяване, 

преодоляване на страха от неуспех, мотиви за просоциално поведение и др. 

Уменията на бъдещето са свързани с човешкото взаимодействие и 

личностното развитие, като междуличностните отношения и високите 

когнитивни умения са едни от най-важните. Това загатва за визия за бъдещето, в 

което, въпреки технологичния напредък, значимостта на уменията на хората, 

свързани с взаимното общуване, ще продължава да нараства. Като умения с най-

голямо значение могат да се определят следните: креативност, критично 

мислене, сътрудничество, създаване на мрежи, любопитство, глобална 

информираност, съпричастност, етика и др. Съвременните обучаеми трябва да 

използват, оценяват и интегрират постоянно променящи се данни в силно 

динамичен и визуализиран (видим) контекст. Тъй като обществото се развива с 

по-бързи темпове от всякога, в бъдеще ще е важно не само учениците да четат и 

да пишат, а и да оценяват критично информацията, това означава, че критичното 

мислене ще е фундаментално за бъдещето на образованието. 

В бъдеще социалните мрежи ще съдействат за създаването на виртуални 

лаборатории за генериране и актуализиране на знанията, виртуални центрове за 

експертиза на проекти за електронно обучение, за осъществяване на мониторинг 

на графиката на личната мрежа за обучение на ученика и др. Младите хора бързо 

ще преминават от една работа на друга, ако не са доволни от условията на труд. 

Колкото по-често младите специалисти преминават от една работа на друга, 
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толкова по-важни ще са личните мрежи, репутацията, достъпът до нова 

информация, която открива нови възможности. Образователната среда ще 

съответства на потребностите на ученика, а технологиите, които ще се използват, 

ще обогатяват потенциала за учене и ще стимулират креативността. 
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ФИЗИЧЕСКО 

ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

ПО НАРОДНИ ХОРА И ТАНЦИ 
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EDUCATION AND SPORT ON THE COMPULSORY TRAINING IN FOLK 

DANCES 
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Abstract: The report was prepared on the basis of a questionnaire, which examined the 

opinion of teachers of physical education and sports on the introduction of compulsory 

education in folk dances for pupils from first to twelfth grade. 
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curricula, education 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ  
Българските народни танци правят възможна връзката между традиционно 

и модерно, между митично и научно. Танцът, с неравноделни ритми в 

акомпанимент с народната музика, създава свързаност между хората, която 

изгражда човешка съпричастност и солидарност, развива доверие, общи 

ценности и откритост. Българските народни танци отключват творческата 

енергия и положителни емоции, които носят със себе си повече здраве и 

благополучие [1]. 

Метафорично, фолклорните хора и ръченици са включени в „генетичния 

код“ на българите. Те обединяват в едно термините „двигателна култура“ и 

„физическа активност“. Танците са неотменна част от националната ни култура, 

което би подпомогнало по-естественото им въвеждане като физическа активност 

сред младите хора у нас [2]. 

Според Световната здравна организация (СЗО) чрез практикуване на 

умерена до интензивна физическа активност, каквато са народните танци, може 

да се намали глобалната тежест от социално-значимите заболявания като 

затлъстяване, диабет, депресия и хипертония сред младото поколение [11].  

Днес се отдава голямо значение на народните танци за възпитанието на 

подрастващите. В училище народните хора са неразделна част от програмата за 

физическо възпитание на учащите се. Тяхното изучаване допринася за 

възпитаване народностен дух, за развиване на патриотичното чувство, както и за 

развиване на чувството за колективизъм. Тъй като в народното танцово изкуство 

са съчетани майсторство в музиката, поезията, хармонията на движенията и 
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багрите, то става източник на естетическа наслада и естетическо възпитание на 

изпълнителите и зрителите. 

Според Т. Симеонова (2020) спортните педагози в начален етап на 

обучение  недостатъчно познават новите програми за задължителна  област – 

Гимнастика / Народни хора и танци – 1. – 4. клас от учебното съдържание. Този 

факт ограничава прилагането на разнообразни средства и методи и рефлектира 

върху крайния резултат от обучението. Включването на народните танци и хора, 

като задължително за изучаване учебно съдържание,  оказва значителен ефект по 

отношение възраждането и запазване на българските традиции [7]. 

Основна и много важна задача на българското училище е "да възпитава 

децата и младежта в духа на народните традиции. Това изискване е съобразено с 

новата програма за естетическо възпитание, с новите цели на образованието и 

възпитанието у нас" [6].  

Най-близко до физическото възпитание от изкуствата е танцовото 

изкуство. Урокът по физическо възпитание е единственото място, където 

учениците се запознават с българския фолклор и разучават българските хора и 

танци. Чрез тях се подпомага решаването както на образователните, така и на 

оздравителните и възпитателните задачи. Това определя мястото на танците в 

системата на физическо възпитание и ги класифицира като основно средство. Те 

са средство за физическо възпитание във всички форми и звена, където е налице 

активна двигателна дейност. Освен като самостоятелна дисциплина танците 

могат да се използват и като спомагателно средство в някои други видове спорт. 

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 [3].  

 

ИЗЛОЖЕНИЕ  

До 2000 година задължителния учебен материал по ритмика и танци се 

отнася само за началния етап на основна образователна степен. Народните хора и 

танци през този етап са застъпени в програмата за 1. – 4. клас с няколко 

български народни хора -  най-леките и с най-прости движения от правите и 

бавните хора и ръченицата. Включването на българските народни хора в 

редовната учебна програма има за цел да развие ритмичното чувство и 

художествен усет у децата, разбиране и любов към родните хора и танци, 

стремеж и навик да се играят всички наши народни танци и хора. 

Разнообразните движения с музика, народните хора и танци заемат важно 

място в системата на училищното физическо възпитание и спорт. Основната цел 

на обучението е учениците не само да доловят характера на музиката, а чрез 
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средствата на хореографията, двигателно да възпроизвеждат, да изразяват с 

движения нейния ритъм, темпо и динамика. 

Педагогическите функции на физическото възпитание благоприятстват 

превенцията и внедряването на приемливи модели в областта и развитието на 

танците; улесняват и подпомагат взаимодействието: ученик – учител [4]. 

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. Новия „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. [5].  

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 в сила от учебната 2019/2020 година , 

утвърдени със Заповед № РД09-5778 от 22.11.2017 г.  

 Учебни програми за V клас в сила от учебната 2016/2017 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-1857 от 17.12.2015 г. и изменени със 

Заповед № РД09-3584/22.12.2020 г. 

 Учебни програми за VI клас в сила от учебната 2017/2018 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-300 от 17.03.2016 г. и изменени 

със Заповед № РД09-3583/22.12.2020 г. 

 Учебни програми за VІI клас в сила от учебната 2018/2019 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-1093/25.01.2017 г. и изменени със Заповед 

№ РД09-3582/22.12.2020 г. 

 Учебни програми за VIII клас в сила от учебната 2018/2019 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. 

 Учебни програми за IX клас в сила от учебната 2018/2019 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. 

 Учебни програми за X клас в сила от учебната 2019/2020 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-30 /11.01.2018 г. 

 Учебни програми за XI клас в сила от учебната 2020/2021 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-1655/16.08.2018 г. 

 Учебни програми за XII клас в сила от учебната 2021/2022 година, 

утвърдени със Заповед № РД09-1655/16.08.2018 г. [9]. 

За пръв път в програмата по Физическо възпитание и спорт българските 

хора и танци са включени като задължителен материал за изучаване, като част от 

област Гимнастика. Най-съществените разлики в новите учебни програми са по 

https://www.mon.bg/bg/1699
https://www.mon.bg/bg/1997
https://www.mon.bg/bg/1689
https://www.mon.bg/bg/2190
https://www.mon.bg/bg/1699
https://www.mon.bg/bg/1997
https://www.mon.bg/bg/1689
https://www.mon.bg/bg/2190
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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отношение на учебното съдържание в задължителните области Гимнастика и 

Спортни игри. Допълнителното ядро „Танци” в старите учебни програми вече ще 

се изучава задължително по гимнастика от първи до дванадесети клас под името 

„Народни хора и танци” [8]. 

В първи клас учениците ще разучават танцовите стъпки и движения на 

хорото "Боряно, Борянке", както и ръченична  танцова стъпка. Във втори клас - 

„Омуртагско хоро“ („Кукувичка“) и „Кулско хоро“, в трети клас - „Самоковско 

хоро“ и „Седенчица“. За учениците от четвърти клас освен „Дунавско хоро” се 

предоставя възможност да се разучава и народен танц/хоро, специфични за 

региона. В прогимназиален етап, предвидените в учебните програми народни 

хора и танци постепенно се усложняват. В пети клас са заложени за усвояване 

„Право тракийско хоро“ и „Тракийска ръченица“, в шести клас -  „Малешевско 

хоро“, а в седми клас – „Пайдушка тройка“ и „Свищовско хоро“.  

В осми клас учениците ще разучават „Пайдушка четворка“, в девети клас – 

„Шопско хоро“ - за пояс и „Тръгнала Румяна” (Македонско хоро), а в десети клас 

– „Елено моме“ и „Сиртаки“ (Гръцки танц). За всеки клас (от 8 до 10) е 

предоставена възможност и за изучаване на народен танц (хоро), специфични за 

региона. В 11-ти клас е предвидено разучаването на „Дайчово хоро” и „Охридско 

хоро”, а в 12-ти клас учениците трябва да могат изпълняват „Ганкино хоро” 

(Копаница), както и да съставят и защитят собствена творческа композиция [10]. 

Всеки ученик от осми до дванадесети клас трябва не само да познава и 

владее народните хора и танци, но и да може да изпълнява различни комбинации 

от симетрични танцови фигури, както и импровизации, характерни за 

българските хора. 

Друга съществена промяна в новите учебните програми е включването в 

тях на дейности за АФВ (адаптирано физическо възпитание) за всички области 

на учебно възпитание, в които се предвижда изучаването на двигателни действия 

съобразно индивидуалните възможности на лица с увреждания. При 

разучаването на народните хора и танци дейностите за АФВ са насочени 

предимно към изпълнение на танцови елементи и комбинации от стъпки от 

изучаваните хора; развиване на усет за темп и ритъм; споделяне на танцувален 

опит, съобразно индивидуалните възможности. В гимназиален етап целта е да се 

изпълняват танцови елементи, движения, фигури и комбинации от разучаваните 

хора и танци съобразно възможностите на лицата. 

 

ЦЕЛ на изследването –анализиране мнението на учителите по физическо 

възпитание и спорт относно задължителното обучение по народни хора и танци в 

училище.  

 

ЗАДАЧИТЕ за постигането на целта бяха:  

 проучване на литературни източници и нормативни документи;  

 анкетно изследване мнението и отношението на учителите към 

задължителното обучение по народни хора и танци;  

 обобщаване на изводи и извеждане на препоръки за подобряване на 

работата в училище.  
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Фиг. 1 

Основните методи, които използвахме за събиране на необходимата 

информация са социологическо проучване чрез анкета и метода на сравнителния 

анализ. 

Проведохме анкета с 36 учителя ( 21 мъже и 15 жени) по физическо 

възпитание и спорт от Североизточна България. Анкетата съдържаше петнадесет 

въпроса с алтернативни отговори. 

 

АНАЛИЗ НА ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

Чрез получените отговори се опитахме да проверим какво е отношението 

учителите по физическо възпитание и спорт към задължителното изучаване на 

народните хора и танци, доколко са запознати със съответното учебно 

съдържание в новите учебни програми, как преценяват своята квалификация, по 

какъв начин оценяват учениците в часовете по народни хора и танци и имат ли 

желание да организират извънкласни занимания по народни хора и танци. 

Социологическото проучване обхваща 36 учителя, 21 (58%) са мъже, а 15 

(42%) – жени. Най-голям е делът на учителите на възраст между 36 – 49 години 

(64%), на второ място са тези над 50 години (22%), а най-малко участие са взели 

учителите между 20 – 35 години (14%). Впечатление прави ниския процент на 

младите кадри взели участие в изследваната извадка от учители. 

 

Разглеждайки Фиг.1 можем на направим извода, че 50% от анкетираните 

учители по физическо възпитание и спорт водят часове на учениците от всички 

класове. На втора позиция се нареждат тези, които обучават от 8 до 12 клас 

(31%), последвани от 5 – 7 клас (14%) и на последно място са учителите в 

начален етап – 5%. 
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На въпроса: „Посочете спорт, който според Вас трябва да бъде 

премахнат от учебните програми  в училище?“ отговорите са разпределени по 

следния начин: 78% са на мнение, че нито един от посочените спортове не трябва 

да отпада; 8% - гимнастика; 8% - народни танци и 6% - хандбал. Нито един от 

анкетираните не е посочил спортовете футбол, баскетбол, волейбол и лека 

атлетика. Впечатление прави големия процент учители смятащи, че изучаваните 

в момента спортове трябва да останат така и занапред.  

Мнението на учителите по физическо възпитание и спорт във връзка с 

въпроса: „Необходимо ли е според Вас задължителното изучаване на Народни 

хора и танци от учениците?“ е почти категорично. 86 % от анкетираните 

считат, че всеки ученик трябва да познава и владее българските народни хора и 

танци. Останалите 14% са убедени, че учениците трудно усвояват хората и не ги 

предпочитат, поради тази причина не трябва да са предмет на задължително 

изучаване (Фиг.2). 

 

Резултатите от следващите два въпроса: „Притежавате ли необходимите 

практически умения за преподаване на Народни хора и танци?“ и 

„Притежавате ли необходимите теоретични знания за преподаване на 

Народни хора и танци?“ са представени на обща графика предвид очевидната 

връзка помежду им. Въпреки високия процент на отговорилите положително и 

на двата въпроса 61% и 56%, изключително притеснителен е делът на 

анкетираните, определящи се като не достатъчно добре подготвени практически 

и теоретически за преподаване на народни хора и танци – 39% и 44% (Фиг.3). 
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Разглеждайки резултатите от въпроса: „Запознати ли сте с учебното 

съдържание по Народни хора и танци в учебните програми по ФВС?“ ни прави 

впечатление, че имаме почти равномерно разпределение на отговорите, с лек 

превес на „напълно запознатите“, а именно: 39% - да, напълно съм запознат; 28% 

- не, не съм запознат и имам пропуски; 33% - само за класовете, на които 

преподавам. 

Друг важен въпрос е: „Как оценявате уменията на учениците по Народни 

хора и танци?“. Очаквано 61% от анкетираните са отговорили – „по 

предварително определени от мен критерии“, а 6% използват - експертна 

оценка. Голям е делът обаче и на тези учители, които не оценяват техниката на 

изпълнение на учениците, което според нас е демотивиращо за обучаващите се. 

Стигайки до въпроса: „Смятате ли, че трябва да се отдели повече време в 

учебното разпределение за Народните хора и танци?“ съвсем ясно се вижда, че 

отговорите на анкетираните учители са разпределени абсолютно поравно – 50% 

да и 50% не.  

Получените резултати от предходния въпрос породи и интереса ни към 

отговорите на следващия: „Колко часа сте планирали за реализиране на 

поставените задачи за обучение по Народни хора и танци в учебното 

разпределение?“ (Фиг.4). Анкетираните учители отговориха на въпроса точно 

както ние очаквахме, а именно: 42% от учителите отделят не повече от 2 до 4 

часа, 33% от 4 до 6 часа и едва 25% над 6 часа. Извеждайки резултатите можем 

да заключим, че основния процент от учителите по физическо възпитание и 

спорт се придържат към заложените часове в учебните програми на МОН. 

Фиг.3  
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Голям е процентът на учителите отговорили отрицателно на въпроса: 

„Бихте ли организирали извънкласни занимания по Народни хора и танци?“ – 

58% от анкетираните. Този резултат би могъл да е следствие от липсата на 

практически и теоретичен опит от страна на педагогическите специалисти. 

Въпреки това обнадеждаващ е и процента на отговорилите положително – 42% 

от учителите имат желание да организират извънкласни занимания за учениците. 

Последният зададен въпрос в анкетата е: „Как според Вас могат да се 

стимулират учениците да се включат в занимания по Народни хора и танци?“. 

Получените отговори бяха най-разнообразни и интересни, като ние ги сведохме 

до следните 5 категории (Фиг5). 
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За 50% от учителите стимулирането на учениците би се реализирало, чрез 

участия в надигравания между класовете, публични изяви, занимания по 

интереси, както и организиране на ден на народните танци. Допълнителният 

стимул според 17% от анкетираните не е необходим, защото учениците участват 

с най-голямо удоволствие в часовете. Процентът на тези, които са на мнение, че 

учителят стои в основата на всичко също не е за подценяване – 11%. Едва 5% от 

анкетираните учители са отговорили, че стимул за обучаващите се е 

получаването на оценка. За съжаление дела на педагозите смятащи, че 

включването в занимания по народни хора и танци е „Мисия невъзможна“ също 

не е за подценяване – 17%.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на получените отговори от проведеното анкетно проучване с 

учители по физическо възпитание и спорт разкри няколко проблема. На първо 

място ни направи впечатление ниския процент на младите кадри взели участие в 

анкетата. Този проблем важи като цяло и за учителската професия, където в 

момента висок процент от кадрите са в предпенсионна възраст. В последните 

години Министерство на образованието и науката предприе редица мерки 

именно с цел привличане на все повече млади кадри към учителската професия. 

Следващият проблем, който анализът на анкетата разкри е високия 

процент на учителите, определящи се като не достатъчно добре подготвени 

практически и теоретически за преподаване на народни хора и танци. Много от 

педагозите са запознати единствено с учебните програми и разпределенията в 

тях само за класовете, в които водят часове. В резултат на това техните знания и 

умения са ограничени в рамките на няколкото танца, заложени за изучаване в 

съответните класове. Това вероятно е и причината основния процент от 

анкетираните учители по физическо възпитание и спорт да са отговорили, че се 

придържат към заложените часове в учебните програми на одобрени от МОН. 

Друг проблем според нас е големия дял на учителите, които споделят, че 

не оценяват техниката на изпълнение на учениците, което според нас е 

демотивиращо за обучаващите се. 

Нашето анкетно проучване разкри и някои положителни тенденции 

свързани със задължителното обучение по народни хора и танци. Мнението на 

учителите относно задължителното изучаване на народни хора и танци от 

учениците  е почти категорично. Изключително голям процент от анкетираните 

считат, че всеки ученик трябва да познава и владее българските народни хора и 

танци. Обнадеждаващ е и процента на педагозите, които имат желание да 

организират извънкласни занимания за учениците, тъй като те с най-голямо 

желание участват в редовните часове. 
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Уважаеми учители, анкетната карта се прави с цел проучване мнението Ви 

относно задължителното обучение по Народни хора и танци. 

 

АНКЕТНА КАРТА  

за учители по ФВС 

 

1. В кое населено място сте учител? 

…………………………………………. 

2. Какъв е вашият пол? 

а) мъж; 

б) жена. 

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=97877
file:///D:/Veni/SU/programi%20fiz/UP%20MON%201-12%20klas
file:///D:/Veni/SU/programi%20fiz/UP%20MON%201-12%20klas
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3. Каква е вашата възраст? 

а) 20 – 35 години; 

б) 36 – 49 години; 

в) над 50 години. 

4. На ученици от кои класове водите часове по ФВС? 

а) 1 - 4 клас; 

б) 5 - 7 клас; 

в) 8 - 12 клас. 

5. Посочете спорт, който според Вас трябва да бъде премахнат от 

учебните програми  в училище? 

а) футбол; б) баскетбол; 

в) волейбол; г) лека атлетика; 

д) гимнастика;  

е) народни танци; 

ж) хандбал; 

з) нито един от посочените.  

6. Необходимо ли е според Вас задължителното изучаване на Народни 

хора и танци от учениците? 

а) да, всеки ученик трябва да познава и владее българските народни хора и 

танци; 

б) не, учениците трудно усвояват хората и не ги предпочитат; 

7. Притежавате ли необходимите практически умения за преподаване на 

Народни хора и танци? 

а) не съм напълно подготвен; 

б) да, напълно подготвен съм. 

8. Притежавате ли необходимите теоретични знания за преподаване на 

Народни хора и танци? 

а) не съм напълно подготвен; 

б) да, напълно подготвен съм. 

9. Запознати ли сте с учебното съдържание по Народни хора и танци в 

учебните програми по ФВС? 

а) да, напълно съм запознат; 

б) не, не съм запознат и имам пропуски;  

в) само за класовете, на които преподавам. 

10. Как оценявате уменията на учениците по Народни хора и танци? 

а) по предварително определени от мен критерии; 

б) експертна оценка; 

в) не оценявам техниката на изпълнение; 

11. За коя задължителна област отделяте повече часове? 

а) лека атлетика; 

б) гимнастика; 

в) спортни игри. 

12. Смятате ли, че трябва да се отдели повече време в учебното 

разпределение за Народните хора и танци? 

а) да; 
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б) не. 

13. Колко часа сте планирали за реализиране на поставените задачи за 

обучение по Народни хора и танци в учебното разпределение? 

а) 2 – 4 часа; 

б) 4 – 6 часа; 

в) над 6 часа.  

14. Бихте ли организирали извънкласни занимания по Народни хора и 

танци? 

а) да; 

б) не. 

15. Как според Вас могат да се стимулират учениците да се включат в 

занимания по Народни хора и танци? 

…………………………………………………………………………………… 

 

Невена Ангелова Николова  

учител по ФВС в СУ “Христо Ботев“, гр.Русе  

докторант, катедра ТМФВ  

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“  

Педагогически факултет  

nev_ven@abv.bg 
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ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМА - ЕЛЕМЕНТ НА АКМЕОЛОГИЯТА  

 

Нели Ст. Димитрова 

 

 

PROFESSIONALISM - AN ELEMENT OF AKMEOLOGY  

 

Neli St. Dimitrova 

 

 
Abstract: The science of akmeology seeks to set personal and professional standards and 

standards for achieving high level development, as well as determining the attitude of the 

individual to the professional and professionalism in a profession. It focuses on models for the 

development of professionalism and professional activities aimed at achieving different levels. 

Thus, on the basis of the theoretical justification for the development of the personality in the 

professional activity, akmeology creates its own category, called "akmeological models". The 

creation of acmeological models allows to describe a complete and structure-defining 

environment or in other words standards of professionalism, which is an important orientation 

for the personal-professional development of the personality, aiming to optimize this process. 

One of the main tasks of akmeology is to create appropriate acmeological technologies 

for the progressive development of the individual and especially for his professionalism. 

Keywords: science of akmeology, professionalism 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Всеки човек, независимо каква дейност извършва се стреми да покаже, 

колко е добър в тази дейност. Да бъдеш прав за повечето хора е най-висша 

житейска ценност или принцип към който несъзнателно се придържаме или цел, 

която несъзнателно преследваме. Това е в предразсъдъците на всеки човек води 

до реализиране в определена професионална област или бързо израстване в 

кариерата.  

Професионализация е психологическа категория, която отразява процеса 

на формиране на специфичните видове трудови дейности на личността на 

основата на развитие и структуриране на съвкупността от професионално 

ориентиране, техните характеристики, обезпечаващи реализацията на функциите 

на познание, обобщаване и регулиране в специфични дейности иразлични етапи 

от професионалния път. 

Професионализирането, според В. А. Бодрова  е специфична форма на 

трудова дейност на лице по време на професионалния етап от жизнения му път, 

отразяващ процеса на нейната социализация и развитие на личността.  

Самата дума професионалист има посочено като първо значение „човек, 

който е превърнал заниманията си през свободното време в професия“ и „човек, 

който е много добър в работата си“ като второ. Няма човек на света, който не се 

стреми точно към това, да прави нещата, които обича и да получава 

възнаграждение за това, както и да иска да е най-добрия в определена дейност.  
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В същото време това общо, което определя развитието на личността се 

подчинява на функциите, характеризиращи определен вид професионална 

дейност и присъщи на всеки отделен индивид. 

Науката  акмеология се стреми да определи лични и професионални 

стандарти и еталони за достигане развитие на високо равнище, както и 

определяне на отношението на личността към професионалиста и 

професионализма в дадена професия. Тя се фокусира върху модели за развитие 

на професионализъм и професионалните дейности, насочени към постигане на 

различните равнища. Така въз основа на теоретичната обосновка за развитието 

на личността в професионалната дейност акмеологията създава своя категория, 

наречена "акмеологически модели". Създаването на акмеологически модели 

позволява да се опише цялостна и структуроопределяща среда или с други думи 

казано стандарти на професионализма, явяващ се важна ориентация за 

личностно-професионалното развитие на личността, като се цели да се 

оптимизира този процес. 

Една от основните задачи на акмеологията е да създаде подходящи 

акмеологически технологии за прогресивното развитие на индивида и най-вече 

за неговия професионализъм. 

Съдържанието на данните в различните етапи и фази на развитие на 

акмеологията много точно отразяват същността на процеса на формиране, 

установяване и утвърждаване като наука. Основното влияние върху 

акмеологическите изследвания е предизвикано от висшите достижения в 

дейностите и в частност от дейността за постигане на професионализъм в дадена 

професия. Въз основа на това акмеологическите направления придобиват 

интензивно развитие. Те са свързани основно с образа на професионалните 

достижения при зрелостта на личността, с прогресивното личностно-

професионално развитие на човека като субект на дейността. Това е съвсем 

естествено, защото личните постижения на всеки човек се установяват предимно 

в професионалните дейности, особено тези постижения, които имат висока 

социална значимост. 

Изучването на закономерностите, на които се базира аклемолгията в 

професионалната дейност имат добро влияние в много практически дейности. 

Във връзка с това А. А. Бодалев е изразява следните мисли: „Има голям брой 

хора, които преследват своите професии в политиката, икономиката, 

управлението, науката и в много други области на дейност и не са 

професионалисти в всички значения на думата”. И обобщава, че 

„непрофесионализма води до огромни загуби в строителството, във външната и 

вътрешната политика, промишлеността и селското стопанство, в тяхното 

управление, в областта на образованието и обучението и във всички други сфери 

на живота на хората” [1]. 

Насъщната необходимост от практически знания, като фактор за 

професионализма на една личност стават основен двигател за развитието и 

доминирането днес на акмеологията като наука. В резултат на това все по-често 

се говори и разпространява мнението, че акмеологията е преди всичко наука за 

законите, регулиращи развитието на професионализма. 
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Характеристика понятието „професионализъм“ 

Не може да възникне истински професионализъм у човек занимаващ се 

само с една избрана дейност, особено ако е сложна по своята същност. Високия 

професионализъм, изисква развитие на хората,на притежаваните от тях 

специални способности, конкретно дейности, както притежаване на определени 

знания и умения. Най-важното условие за постигането на добър 

професионализъм у е задължително развитието на общите способности на 

индивида и превръщането на универсалните ценности в свои собствени 

ценности, което означава морално възпитание на личността. 

Анализа на професионализма като системно образование предполага 

проучване на всички измерения на даден комплекс  от явления [2]. в Според М. 

М. Кашапов, разглеждан в този контекст професионализма може да се определи 

като: свойство, процес и състояние на човека в дадена професия[5]. 

1. Понятието „професионализъм“ разглеждано като интегративно свойство 

е съвкупност от устойчиви и постоянно проявяващи се особености на човека, 

обезпечаващи определено качествено и количествено ниво на професионалната 

дейност, характерна за даден човек. Професионализмът като свойство е 

резултатът на онтогенезата на всяко лице в процеса на извършване на 

професионални дейности. 

2. Професионализмът, разглеждан като процес има три фази на реализация: 

начало, развитие и край. Процесуалния аспект на изучаването на 

професионализма като процес се базира на разпределението на неговите времеви 

характеристики: продължителност и стабилност на фазите. 

Професионализма разглеждан като процес се характеризира със следните 

етапи на реализация: 

а) етап на препрофесионализъм – когато човек вече работи, но не 

притежава пълния набор от качества на тази професия и ефективността на 

нейните дейности не е достатъчно високо; 

б) етапа на действителния професионализъм – когато човек става 

професионалист и показва постоянно висок резултати. Тази стъпка включва, на 

свой ред, набор от последователни операции, всяка от които се характеризира с 

показатели, които отговарят на изискванията на определени вътрешни и външни 

критерии; 

в) етап на суперпрофесионализма или т. нар. майсторство. Този етап 

съответства на „подходът към достигане на "акме" - върх в професионалните 

достижения (постигнати резултати); 

г) етапът „постпрофесионализъм“ – това е тогава когато човек може да 

бъдете "професионалист в миналото" или "бивш професионалист“. На този етап 

чевек може да изпълнява ролята на съветник, учител, ментор или друг 

специалист).  

3. Професионализма разглеждан като състояние. Професионализмът, 

разглеждан като състояние на човека, упражняващ дадена професия вътрешно и 

външно.  
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Вътрешното състояние е състоянието на човека за цялостното усещане на 

комфорт или дискомфорт, при упражняване на дадена професия. Това състояние 

е фиксирано в съзнанието на субекта в определено време при определение 

условия.  

Външното състояние на човека е степента на благополучие, определено от 

външните фактори, които влияят върху изпълнението на професионалните 

дейности. 

Професионализмът, разглеждан като състояние на човек, активира 

регулаторните функции при адаптирането на личността към компонентите на 

професионалната среда. Например Е. А. Климов, счита за необходимо да 

разглежда професионализма не просто като високо равнище на знание, умение и 

резултат на човека в дадена област на дейност, а като определена система на 

организация на съзнание, психика на човека[6]. 

Пътя за формиране на професионализма се строи в зависимост от 

определеното на неговия  вид функции и структури. Функциите на 

професионализма са много различни. Като цяло понятието функция може да се 

разглежда двустранно: като "задължения" и като кръг от решени проблеми. Ако 

разгледаме функциите на професионализъм от позицията на първата 

интерпретация, тогава те ще бъдат отнесени към твърдението на  Ф. М. Русинова, 

че функциите на професионализма като задължение се изразяват в организиране; 

адаптиране; ефективност; предприемчивост; етичност; социална отговорност; 

образование и т.н. [7]. 

Изхождайки от второто тълкуване „кръг от решени проблеми“, трябва да се 

отбележи, че по същество основната функция на професионализма се изразява в 

трансформацията на обекта на труда, т.е. това е ефективното получаване на 

обобщени и специфични полезни „продукти“, които отговарят на определени 

социални нужди [3]. 

Специфичните функции на професионализма на човека са насочени към 

решаването на следните обобщени задачи:  

а) създаване на потребителски ценности, качество, надеждност и 

ефективност, които не са по-ниски от нормативното ниво; 

б) производството, съхраняването и разработването на нормативно одобрен 

метод за специфична професионална дейност, при неговото развитие чрез 

индивидуално обогатяване;  

в) възпроизвеждането, съхраняването и развитието на определена 

професионална общност, на която той е специалист-участник и която на свой ред 

е част от цялата професионална общност и част от обществото като цяло.  

 

Основни изисквания за професионалното образование 

Преосмислянето на начините и перспективите за по-нататъшното развитие 

на личността е възможно в рамките на нови концепции за образование. Без 

разработването на фундаментални теоретични концепции за образованието е 

трудно да се постигнат конкретни емпирични резултати свързани с 

професионализма. Новите концепции изискват формирането на нов подход към 

проблема за човешкото развитие. Професионалното образование трябва да се 
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насочи преди всичко към формирането на ново лично семантично отношение 

към избраната област на дейност, което гарантира включването на професията в 

системата на житейските отношения на субекта. Учебният процес трябва да бъде 

организиран по такъв начин, че обучаемите да имат възможност самостоятелно 

да придобиват знания, да провеждат изследвания, да правят открития, да 

създават нещо ново. За това, дори в условията на училището, а след това и на 

университета, младият човек трябва да стане активен предмет на учението за да 

се утвърди като добър професионалист и да достигне акме (връх) в своето 

развитие. 

Специфичността на психологическите проблеми на съвременния период се 

определя от необходимостта от усвояване на нов социо-икономически и 

професионален опит. От една страна, новите професии, възникнали във връзка с 

прехода към пазарна икономика, нямат корени в професионалната култура на 

нашето общество и повечето хора не са готови за тях. От друга страна, образът 

на професията като когнитивно и емоционално явление променя системата от 

общи забележителности в общественото и индивидуалното съзнание на хората. 

Професията вече действа като средство за постигане на желания начин на живот, 

а не като съществена част от самия начин на живот. Във връзка с кризата на 

висше професионално образование, което не позволява да се подготвят 

специалисти, способни на свободна професия, има нужда от модерни 

психологически и педагогически технологии, целящи развитието на 

способността да продължи самостоятелно развитие и самостоятелно обучение на 

младите специалисти. Един възможен изход от тази ситуация е формирането на 

неговите индивидуални стилове на учене като интегрирана система от начини за 

извършване на дейността на обекта, съответстваща на неговите индивидуално-

типологични характеристики и изисквания за професионална работа във връзка с 

развитието на неговите лични характеристики, насочени към 

самоусъвършенстване. 

 

Професионално развитие 

Професионално развитие е пряко свързано с процеса на човешката 

социализация, насочена към присвояването им различни аспекти на пазара на 

труда, по-специално професионални роли, професионална мотивация, 

професионални знания и умения. Основната движеща сила на професионалното 

развитие е желанието на индивида да се интегрира в социалния контекст въз 

основа на идентифицирането на социалните групи и институции. В различните 

културни, исторически и биографични условия, това желание се изразява в 

различни ориентации на професионалното направление, се характеризира с 

определени предмети на труда (хоризонтална ориентация), както и различни 

нива на квалификация, поради обема и качеството на общото и професионалното 

образование (вертикална ориентация). По този начин, професионално развитие е 

неразделна част от личността: в основата на двата принципа за самостоятелно 

определяне на способността човек да превърне собствените си жизнени функции 

в предмета на практически трансформация, предоставяйки случайността на 
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професионално самоопределение и води до по-висша форма на живот на 

индивида - творческа същност.  

Основната цел на учебния процес е формирането на хармонично развита 

личност, с идеологически позиции и нагласи по отношение на образованието и 

професията, която осигурява възможността и желанието да преминете към 

високо постижение за обществото. Единот основните елементи е 

компетентностния подход. Според С. Добрева компетентностно ориентирано 

обучение е педагогическа интеракция, базираща се на три основни дейностни 

модела: преподаване – учене – оценяване. „Този триединен модел актуализира 

взаимовръзката преподаване – оценяване, учене – оценяване. Ефективността на 

трите взаимосвързани горепосочени дейности модела е в пряка зависимост от 

качествата на педагогическото общуване, чиято характерологичност е в 

полезрението на педагогическата и методическата литература през последните 

десетилетия. Ефективността на това общуване е разчетена от педагозите в 

контекста на различни критериални парадигми, отнасящи се както до 

спицифичните дидактико-възпитателни функции (създаване на оптимални 

условия за учебно-възпитателна дейност, за изграждане на хуманни 

взаимоотношения между учители и ученици), така и до общата функционалност 

на общуването като тип речемисловна дейност със свои комуникативни, 

информационни, когнитивни, емотивни, конативни, креативни и други функции“ 

[4: 34-35].  

Психологическата подготовка за професионална дейност се проявява в 

самоорганизацията на индивида. Личното саморазвитие се отразява в 

семантичните формации и се определя от промяната в самосъзнанието. 

Феноменът на саморазвитието се разглежда като основен вътрешен механизъм за 

развитие на личността. Основнитеѝ характеристики са ценностите, 

самочувствието, мотивацията и волевите компоненти на творчески 

професионалното мислене. Те определят посоката и динамиката на 

самостоятелно развитие, нивото на зрялост на личността, компонентите и 

тяхното хармонично съчетание, предоставят възможност да се преобрази, да 

организира самостоятелни дейности на творческата си същност. 

По този начин факторът на професионалното развитие е вътрешната среда 

на индивида, неговата дейност. Предметът на професионалното развитие и 

формата на реализиране на творческия потенциал на човек в професионална 

работа са неразделна характеристика на неговата личност. Основно условие за 

развитието на интегрирани функции на професионален човек е да осъзнаем, че 

трябва да се промени, трансформацията на неговия вътрешен свят и търсенето на 

нови възможности за себереализация в професионална работа, т. е. повишаване 

на нивото на лична и професионална идентичност. 

В заключение може да се каже, че откакто е сътворен света и човека се 

утвърдил като същество се стреми към развитие и усъвършенстване. Той винаги 

е търсил начини и пътища за развитие и подобряване на трудовата си дейност. 

Днес обаче тази трудова дейност се изразява в професионални умения и т. нар. 

професионализъм. Разгледани в исторически план тези усилия на човечеството за 
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развитие и постигане на професионализъм са се превърнали в стремеж към „връх 

в развитието на човека”, с което се характеризира науката акмеология. 
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Abstract: The report was made on the basis of a survey conducted with teachers of 

physical education and sports from primary education. The aim was to study their opinion, 

knowledge and competencies on the current issue related to the permanent integration of sports 

interests in the system of interests of adolescents.  
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Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Дисциплината „Физическо възпитание и спорт” не е само средство за 

постигане на добра физическа форма и здраве, влиянието на спорта не се 

ограничава само с физическото развитие на човек, а е и един от най-добрите 

възпитателни методи, средство за нравствено, естетическо и интелектуално 

развитие на личността. 

Физическото възпитание и спорта в училище са неделима част от 

цялостната образователна система, която осигурява интелектуалното и 

физическо развитие на младото поколение. Единствено в учебния процес по 

физическо възпитание и спорт се решават, в голяма степен проблемите свързани 

с укрепване на здравето, нормалното психо-физическо развитие и развитието на 

нивото на двигателните качества на учениците във всички етапи на 

образователната ни система. 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

През 1998/1999 г. МОН създава екипи от специалисти по културно-

образователни области, които трябва да разработят държавни образователни 

изисквания за учебното съдържание на предметите, застъпени в учебния план на 

българското средно общообразователно училище. Неразделна част от системата 

на общообразователната подготовка във всички степени и етапи на СУ е и 

културно-образователната област „Физическа култура и спорт”. Осигуряваните 

чрез нея знания, умения и отношения формират физическата и спортната култура 

като важен компонент на общата култура на учениците, развиват и поддържат 
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физическата им дееспособност, подготвят ги за активен и здравословен начин на 

живот, за системно спортуване и след завършване на средното образование.[5] 

Главните цели на премета „Физическо възпитание и спорт“ се определят от 

Държавните образователни изисквания и стандарти. В различните образователни 

степени и етапи тези цели са съобразени с възрастовите особености, 

психическото и физическото развитие на учениците. Съществена разлика от 

досегашния подход е, че стандартът за учебно съдържание не регламентира само 

какво трябва да се учи, а посочва какво трябва да може да прави ученикът в края 

на всеки образователен етап по отделните ядра. [5] 

Според анкетно проучване с учители, проведено от Ч. Стойчев(2016) е 

нужна промяна и актуализация на учебните програми и системата за оценяване 

по физическо възпитание и спорт. 

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. Мнението на Т. Симеонова, Й. 

Жечева(2017) е, че въвеждането на новите учебни програми по физическо  

възпитание и спорт ще спомогнат за формиране сред подрастващите на ценности 

и ориентации, свързани с изграждането на съзнателно и позитивно отношение 

към спорта, здравословният начин на живот и укрепване на собственото здраве и 

физическо усъвършенстване. 

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 8. – 10. клас,  отношенито към оценяването, проблемите на материално и 

методично обезпечаване през погледа на педагогически специалисти. 

ЗАДАЧИТЕ за постигането на целта бяха: 
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 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 учители към 

ефективността на обучението; 

  обобщаване на изводи и извеждане на препоръки за подобряване на 

работата в училище. 

Необходимата инфрмация събрахме с помощта на анкета с  36 учители 

преподаващи в 8. - 10. клас, от  гр. Правец, гр. Търговище, гр. Шумен, гр. Варна 

и гр. Смядово. 

 

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 25  въпроса, които позволяват 

алтернативни отговори. 

От отговорите на въпроса „При преподаването на предмета ФВ и спорт в 

кой клас  срещате най-големи трудности?” констатираме, че за 63% от 

запитаните това е осми клас. Това можем да отдадем на факта, че обикновено в 

тези класове имаме събиране на ученици от различни училища и с  различни 

възможности и умения. Малък е процентът – 5% на отговорилите, че се 

затрудняват в обучението при всички класове – осми, девети и десети. 

Логично почти единодушно е мнението на 77% от анкетираните е, че 

предпочитат преподаването на Спортни игри(„Кои от спортовете включени 

задължителни области предпочитате да предавате?») 

От какво зависи  избора на задължителна област в   етапа  8.– 10. клас 

според запитаните това е съвкупност от предпочитанията на учениците – 29%; 

наличната материална база – 19%; и  спортните традиции на училището – 24%. 

28% от учителите лично избират оббластите, които ще изучават учиниците им. 

Най-често от избираемите области педагозите избират -  Туризъм, 

ориентиране, зимни спортове – 45%; Ракетни спортове – 28% и Фитнес – 22%. За 

огромно съжаление почти не се обучават учениците в плуване и водни спортове, 

независимо, че част от учителите преподват в гр. Варна, с условия за 

практикуването им. Тук критерият за избор преимущественно е наличната 

материална  база на училището. 

Следващите няколко въпроса от анкетата засягат проблема с оценяването 

на учениците. 

Като положително отношение на учителите към  оценяването отчитаме от 

отговорите на въпроса „Според Вас необходима ли е оценката по ФВ и спорт?». 

Много малък процент  - 3% заявяват, че нямат мнение и не желаят оценка по 

предмета. Над 63% са съгласни, че са необходими текущи, срочни и годишни 

оценки. На фиг.1 са представени отговорите на въпроса – «Има ли тест за оценка 
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на физическа кондиция и кородинация който е неподходящ за ученици VIIІ – 

Хклас?. 
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Фиг.1 

От нея отбелязваме, че като най-неподходящ за преподавателите е тестът 

Скок от място с два крака – 27%. Това може би се дължи на факта, че при него 

най - малък брой ученици получават отлична оценка. Малък брой от педагозите – 

8% мислят, че всички тестове са неподходящи за оценяване на физическата 

дееспособност на децата. Отговорите на за повечето от тестовете запитаните 

обосновават с това, че оценъчната таблица не е съобразена  с възможностите на 

учениците и получаването на ниски оценки от резултатите им. 

Начините за оценявате спорта който учителите включват в оценката на 

учениците третират отговорите на поредния въпрос от анкетата. Учителите 

поставят оценки по собствено усмотрение, в зависимост от активността на 

учениците в час и поставям им точки без да ги изпитват. Част от тях(но не 

достатъчна – 31%)  оценяват  по стандартни тестове за дадения спорт и по 

собствени нормативи. 

Системата за оценяване на предмета ФВ и спорт се одобрява от 61% от 

респондентите. Голяма част от учителите споделят, че пишат по-високи оценки, 

отколкото заслужават учениците(46%), 44% мислят, че поставят заслужени 

оценки, а 10% се съобразяват с оценките на децата по другите предмети.  

Интерес за нас представляват и отговорите на въпроса «Как да се оценяват 

учениците по време на пандемия и електронно обучение?». Най-голям процент 

от учителите използват теоретични тестове, малка част използват за оценка 

видео връзка, а някой от тях дават за разработване теоретични задания, които 

оценяват. 

По-голямата част от спортните педагозите считат, че методичните 

материали са недостатъчни и то основно свързаните с новите учебни програми 
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изисквания за държавен стандарт. В тази връзка 71% от анкетираните поощряват 

издаването на учебник по ФВ и спорт и то предимно с практически упражнения. 

Аналогично е и тяхното мнение по отношение на помощната литература за 

часовете за спортни дейности. Необходимост от нова такава заявяват 57% от 

учителите, като те желаят материали  с  упражнения за учебно-тренировъчните 

занятия. 

57% от преподавтелите са на мнение, че часовете по физическо възпитание 

и спорт не са достатъчно за успешното физическо развитие на младото 

поколение. 

На фиг.2 е онагледено мнението на запитаните по въпроса «Целесъобразно 

ли е да има изисквания за материалната база по ФВ и спорт?». 
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Фиг. 2 

Радостно е, че учителите по физическо възпитание и спорт оценяват 

необходимостта от съвременна база за практикуването на спорт в училищата. 

Това личи и от отговорите на следващия въпрос – «Каква материална база е 

необходима за реализиране на задачите по предмета ФВ и спорт?». За голяма 

част от анкетираните актуално е  комплексно решение на учител, ученици и 

ръководство на училището, а не материалната база е от  решаващо значение. 

Необходимостта преподавателите да подобряват периодично своята 

подготовка е предпоставка за повишаване на ефективността на учебния процес. 

Балшинството от педегозите смятат, че е необходимо  комплексно подобряване 

на компетенциите и видовете подготовка на учителите и че,  през целия 

педагогически стаж на преподавателя е необходимо усъвършенстване. 

В направеното анкетно проучване участаваха 16 жени и 20 мъже, като 

възрастовото разпределение е както следва  20-30години - 8%; 30-40години - 

42%;  40-50години – 44%;  50-60години – 6%.  Степен на образование -  
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бакалавър – 14; магистър -10;  учител със преквалификация  - 4;  учител със ПКС 

или докторска степен – 8 души. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на резултатите от проведената анкета онагледява основните 

нагласи на учителите към проблемите на обучението и оценяването по 

Физическото възпитание и спорт. Повишаването на часовете за спорт, нова 

съвременна учебно-методична литература и желанието за коректно оценяване ще 

повиши ефективността на обучението по Физическо възпитание и спорт. 
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РАЗВИТИЕ ВИЗУАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ  

КАК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Ольга Ан. Ваткова 

 

 

DEVELOPMENT OF VISUAL THINKING OF THE SCHOOLBOYS 

AS A PROBLEM OF PEDAGOGY AND PSYCHOLOGY 

 

Olga An. Vatkova 

 

 

Abstract: The author attempted to classify conceptual approaches to the 

problem of the development of visual thinking in pedagogy and psychology. The idea of 

the development of visual thinking of schoolchildren by means of the training «Visual 

gymnastics» at the lessons of fine arts is expressed. The training «Visual gymnastics» 

is proposed to be carried out in the format of a mini-training. Provides examples of 

training tasks and exercises 

Keywords: schoolchildren, visual thinking, cognitive training, mini-training 

«Visual gymnastics», scribing, drawing «by squares» 

 

 

Последние десятилетия мы стали свидетелями того как современный мир 

все более ориентируется на визуальный способ представления информации, а 

вербальный тип культуры сменяется визуальным типом: «В ХХ веке 

осуществился ярко выраженный переход от вербальной культуры к визуальной, 

основанной на зрительных образах и изображениях» [2]. 

В современном обществе, в котором информация распространяется 

стремительно благодаря все более совершенствующимся информационным 

технологиям, визуальные средства информации становятся чрезвычайно 

востребованными. Визуальные образы более выразительны, более емкие и более 

наглядные, следовательно, более эффективны для усвоения [9]. В ХХI в. в 

условиях становящейся визуальной культуры, когда феномены визуальности 

выступают одним из самых эффективных механизмов воздействия на массы, 

актуализируется проблема визуального мышления. Визуальное мышление – один 

из значимых компонентов мышления современного человека. Без него 

невозможно развитие визуальной культуры, столь необходимой в век 

визуализации [10;16]. Молодцова Н.Г. [13] актуальность развития визуального 

мышления связывает с необходимостью совершенствования системы 

образования в России. Одной из его задач выступает формирование 

разносторонней личности, способной постичь все многообразие окружающей 

действительности, установить глубинную связь с миром, искать оптимальные 

пути диалога с ним, увидеть мир не только таким, каким он существует в 

действительности, но и таким, каким он может быть в человеческих 

представлениях и образах.  
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Таким образом, развитие визуального мышления особенно важно в связи с 

актуализацией общей «проблематики визуальности» [2, с. 14], характерной для 

современной культуры в целом. 

В научной литературе по психологии актуальным является определение 

визуального мышления, предложенное коллективом авторов. Так, В.П. Зинченко, 

В.М. Мунипов и В.М. Гордон [7] определили визуальное мышление как 

человеческую деятельность, продуктом которой является порождение новых 

образов, создание новых визуальных форм, несущих определенную смысловую 

нагрузку и делающих значение видимым. Данное определение часто испльзуется 

в научных публикациях по педагогике и психологии. Однако, считаем 

допустимым и другое определение. Под визуальным мышлением ученика мы 

понимаем мыслительную деятельность, обеспечивающую успешную 

визуализацию идей, мыслей, а также фрагментов учебной (текстовой) 

информации. Визуальное мышление школьника можно определить и как 

способность к успешной визуализации учебной информации, сведений или 

данных, полученных в ходе учебной и учебно-исследовательской деятельности. 

Визуальное мышление это психический процесс, который синтезирует 

чувственные и рациональные формы познания мира. С помощью визуального 

мышления продуцируются наглядные образы предметов, связей и отношений, 

скрытых от непосредственного наблюдения. Визуальное мышление как 

неприменный компонент профессионального мышления присутствует в 

деятельности ученого, художника, инженера. 

Как показало ознакомление с содержанием научных публикаций, 

выполненных на тему развития визуального мышления, предметом их 

исследований, в основном, выступают различные средства, методы и условия, 

способствующие эффективному развитию визуального мышления у разных 

категорий испытуемых. Например, исследуют визуальное мышление подростков 

(О.О.Князева [8], А.В. Лагун [12], Н.Г. Молодцова [13]); младших школьников 

(И.А. Серикова [16]); студентов (О.А.Ваткова [3], В.И.Жуковский [6]). 

Обнаруживается многообразие взглядов на те методы и средства, с помощью 

которых осуществляется процесс развития визуального мышления. 

Сопоставление этих взглядов позволило нам выделить ряд концептуальных 

подходов к решению указанной проблемы. Сразу отметим, что мы не претендуем 

на глобальный охват всех авторов, когда-либо обращавшихся к этой теме. Целью 

данной статьи является акцентирование внимания на основных, наиболее общих, 

часто встречающихся авторских позициях относительно развития визуального 

мышления. Необходимо принять во внимание тот факт, что процессы развития 

визуального мышления представляют собой сравнительно малоизученный 

материал для отечественной психологической науки. Поэтому при анализе 

литературы мы уделяем внимание не только психологическим и педагогическим 

исследованиям в данной области. Наше внимание не обошли также и 

исследования, которые, в сущности, не являются научными в привычном 

понимании, однако имеют широкое прикладное значение для развития 

визуального мышления. Речь в данном случает идет о книге Д.Роэма [15], 

которая будет рассмотрена ниже. 
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Проанализировав ряд диссертационных исследований и публикаций 

научной периодики по педагогике и психологии на тему развития визуального 

мышления, мы выделили (условно) три подхода к проблеме развития 

визуального мышления. Рассмотрим их. 

Первый подход характеризуется тем, что развитие визуального мышления 

осуществляется на материале искусства и восприятия художественных 

произведений. Чаще всего – живописи. Предполагаем, что данный подход 

уходит своими истоками в классические труды по психологии искусства, в 

рамках которого первоначально изучалось визуальное мышление. Из множества 

работ (Р. Арнхейм [1], Р.Л. Грегори, В.М. Гордон, В.И. Жуковский, В.П. 

Зинченко, Д.В. Пивоваров [7]) по проблеме визуального мышления следует 

особенно отметить исследования Р. Арнхейма [1]. Известному американскому 

психологу, автору множества исследований по психологии искусства Рудольфу 

Арнхейму принадлежит первенство в изучении визуального мышления в 

контексте художественного восприятия. Он же ввел в научный оборот термин 

«визуальное мышление». Его исследования познавательной роли визуальных 

образов оказали существенное влияние на различные области наук об искусстве: 

искусствоведение, эстетику, психологию художественного творчества. Кроме 

работ Р. Арнхейма теоретико-методологической основой для формирования 

данного подхода послужили и другие концепции, такие как теория стадий 

эстетического развития (А. Хаузен), концепция эстетического восприятия в 

искусстве (Л.С. Выготский [5]) и др. Таким образом, визуальное мышление 

изначально исследовалось на материале искусства и художественного 

восприятия, что привело ряд современных исследователей к идее развития 

визуального мышления средствами искусства. Подход, основанный на тесной 

связи визуального мышления и искусства, прочно утвердился в науке и актуален 

в настоящее время. Его сторонники исследуют визуальное мышление на 

материале художественных и искусствоведческих дисциплин. Пространством 

для его развития выступает художественно-творческая среда. Условиями 

развития визуального мышления являются включение развивающегося субъекта 

в творческий процесс, под которым понимается создание и восприятие объектов, 

имеющих художественную и эстетическую ценность, т.е., рисование. Автор 

констатирует: «Детское рисование способствует активному формированию и 

развитию визуального мышления, что крайне необходимо при взаимодействии 

каждого зрителя с любым художественным произведением» [6, с. 7]. Анализ 

комплексных исследований по педагогике показал, что выявлена закономерная 

связь между процессом формирования визуального мышления младших 

школьников и обобщенных художественно-образных представлений на уроках 

изобразительного искусства [6]. Визуальное мышление выступает непременным 

условием создания и восприятия произведений искусства, так без развитого 

визуального мышления освоение художественных творений немыслимо [6]. 

Визуальное мышление развивается в процессе непосредственного участия его в 

создании или восприятии эстетических произведений («цель визуально-

мыслительной работы – создание ... продуктов (макетов, картин, скульптур, 

конструкций и пр.)» [6]. Словом, все то, что имеет отношение к изобразительной 
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деятельности и созданию арт объектов, становится средством формирования 

визуального мышления.  

Таким образом, по мнению сторонников рассматриваемого подхода, 

основанного на занятиях искусством и художественной деятельности, средства 

искусства могут служить достижению указанной цели, т.е. развитию визуального 

мышления. 

В рамках подхода можно выделить следующие аспекты в изучении 

визуального мышления. Во-первых, педагогическое направление [4; 16]. Здесь 

предметом исследований выступает процесс развития визуального мышления 

средствами изобразительного искусства. Во-вторых, психологическое 

направление (А.В. Лагун [8], Н.Г. Молодцова [9]). В-третьих, философские 

аспекты (В.И. Жуковский [6], Д.В. Пивоваров [7] и др.). Авторы обращаются к 

личности как субъекту творческого процесса, в котором раскрывается 

многофункциональность визуального мышления в процессе восприятия 

художественного произведения и его создания.  

Рассматриваемый подход мы назвали «искусство-ориентированный». 

Данный подход характеризуется широтой охвата множества аспектов 

проблематики визуального мышления. Подход, о котором идет речь, обладает 

неоспоримой ценностью. Во-первых, его положительные стороны состоят в 

продолжении научного и практического опыта, накопленного в области теории и 

психологии визуального мышления и художественного восприятия. Во-вторых, 

раскрыта и обоснована гносеологическая функция визуального мышления. В-

третьих, раскрывается конструктивная связь двух видов мышления: образного и 

вербального. Обе формы тесно переплетаются в структуре визуального 

мышления. Тем самым способствуют преодолению антагонизма между двумя 

формами познания: чувственной и рациональной. Таким образом, выявление 

познавательной специфики визуального мышления, опора на его эстетическую 

составляющую, анализ понятия «визуальное мышление» в философском, 

культурологическом, психологическом ракурсе являются безусловными 

ценностями описываемого подхода. Научная преемственность, методологическая 

состоятельность, конкретная сфера приложения (искусство) – это всего лишь 

некоторые достоинства, позволяющие сделать вывод о высоком статусе данного 

подхода, его самостоятельности в науке. Феномены «визуальное мышление» и 

«искусство» не отделимы друг от друга. Во многих видах искусств уже заложено 

визуальное начало.  

Однако, существуют некоторые сферы деятельности и общения человека, 

для которых связь с искусством или отсутствует вовсе или эта связь неочевидна. 

Означает ли это, что развитие визуального мышления для таких сфер 

непостижимо? Сама жизнь и анализ публикаций, появившихся на эту тему в 

последнее время, показывают, что это не так. Попробуем подтвердить 

возможность у многих людей развития визуального мышления без обязательной 

связи с искусством. Оптимально это сделать на примере второго подхода.  

Второй подход к решению задачи развития визуального мышления 

зародился в русле бизнес-технологий. Его появление связано с именем 

предпринимателя, бизнес-стратега и экспериментатора в области визуализации 
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идей, Д. Роэма. Ден Роэм обладает ученой степенью в области изобразительного 

искусства. Он автор двух мировых бестселлеров «Визуальное мышление. Как 

«продавать» свои идеи при помощи визуальных образов» [15]. Изданная им 

книга в короткое время завоевала свою аудиторию и стала серьезным 

подспорьем для всех, кто желает учиться развивать визуальное мышление. Среди 

них: педагоги, разработчики учебных курсов, бизнес-консультанты, тренеры, и 

даже, военные. Одним из достоинств книги «Визуальное мышление» [15] и 

заслугой ее автора является выведение обобщенных приемов визуализации. 

Автор предлагает визуализировать те идеи и мысли, которые необходимо 

«донести» до слушателя. Вся система визуализирования базируется на 

ограниченном числе символов, отображающих наиболее распространенные 

проблемные ситуации, требующие визуального решения. Символы весьма 

условны. Они просты в графическом исполнении, что особенно важно для 

людей, не владеющих изобразительной грамотой. Несмотря на тот факт, что Д. 

Роэм раскрывает особенности применения своего метода на примере бизнес-

идей, разработанные им приемы визуализации настолько универсальны, что 

могут быть применимы в любой сфере. Появление книги «Визуальное 

мышление» не случайно. Оно вызвано запросами, прагматически важными для 

целевой предпринимательской аудитории. И хотя книга Д. Роэма не была 

задумана как учебник по визуальному мышлению, она может иметь широкое 

прикладное значение. Важно то, что метод Д. Роэма открывает новые 

возможности визуального мышления. По утверждению самого автора, 

визуальное мышление помогает решить любые проблемы, с которыми 

сталкивается человек в повседневной и профессиональной жизни.  

Тот факт, что в бизнесе уделяется внимание визуальному мышлению, 

свидетельствует о том, что повышенный интерес к визуальному мышлению 

проявляется не только в научных кругах, но и за их пределами. 

В рамках следующего подхода (дидактического) визуальное мышление 

рассматривается в рамках образовательного процесса школы или высшего 

учебного заведения. Предлагая методы и средства развития визуального 

мышления, авторы учитывают особенности преподавания различных учебных 

дисциплин в школе и вузе. Наибольшее количество исследований выполнено в 

рамках обучения математике (О.Князева [8]). В основу обучения математике с 

использованием широких развивающих возможностей визуального мышления 

положен когнитивно-визуальный подход. Он позволяет конструировать 

визуальную среду, т.е. «совокупность условий обучения, в которых акцент 

ставится на использование резервов визуального мышления учащегося» [8]. 

Необходимо обратить внимание еще на один подход к развитию 

визуального мышления – «культурологический». Согласно данному подходу, на 

развитие визуального мышления влияет вся современная (визуальная) культура в 

целом: «Визуальная культура актуализирует и способствует развитию визуально-

образного мышления личности» [17, с. 199].  

Таким образом, видим, что проблема, обозначенная в статье, а именно – 

развитие визуального мышления, не имеет однозначного решения. Проведенный 

нами анализ множества источников в педагогике, психологии, философии, 
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культурологии показал многосторонность, многовариативность решения 

проблемы развития визуального мышления, которое выступает предметом 

многих исследований. Каждый автор подходит к его изучению со своими 

методами и способами, формулируя в итоге свои пути и свое видение развития 

визуального мышления. Мы предлагаем свой авторский метод развития 

визуального мышления школьников. Он основан на собственном опыте 

преподавания изобразительного искусства в школе и представлении о 

визуальном мышлении. Под визуальным мышлением мы понимаем вид 

мыслительной деятельности, обеспечивающий визуализацию учебной 

информации путем перевода вербальных элементов этой информации в 

визуальные образы и представление их, в итоге, в виде графических 

изображений. Выскажем предположение, что процесс развития визуального 

мышления будет наиболее эффективным, если в качестве основного метода 

будет реализован тренинг визуального мышления «Визуальная гимнастика». 

Тренинг визуального мышления может проводиться в форме мини-тренинга. При 

этом не весь урок по рисованию, а лишь его часть уделяется тренинговым 

упражнениям.  

В психологии тренинг как форма группового взаимодействия (обучения) 

получил широкое распространение. В настоящее время данный метод успешно 

применяется в самых разных областях: в деловом, личностном, в 

образовательном взаимодействии. Среди них отдельную группу составляют 

тренинги когнитивного или интеллектуального развития. Определяя тренинг 

«Визуальная гимнастика» как форму активного развития визуального мышления 

школьников, мы также опирались на результаты психологических исследований 

по использованию тренинговых занятий по когнитивному развитию личности. 

Так, в диссертационных исследованиях, выполненных в рамках педагогической 

психологии, показано, что включение специализированных психологических 

занятий, основанных на интеллектуальных тренингах, в учебно-воспитательный 

процесс способствует ускорению темпов умственного развития (Ю.А. Пашкова 

[14]).  

Экспериментальная работа. 

В эксперименте приняли участие учащиеся следующих учебных заведений 

г. Плевен: ученики 5-7 классов школы «Цветан Спасов», учащиеся 8-10 классов 

Профессиональной гимназии по металлоэлектротехнике и учащиеся 8-10 классов 

Профессиональной гимназии по виноградарству и виноделию. Отдельные 

результаты экспериментальной работы мы освещали в предыдущих публикациях 

[4]. Поэтому в целях экономии времени лишь кратко остановимся на сути 

эксперимента. 

Итак, тренинг «Визуальная гимнастика» нами проводится в течение 

нескольких лет. Но не в той форме, которая за многолетнюю историю развития 

тренинговой практики стала привычной. В отличие от привычных тренингов, 

«Визуальная гимнастика» обладает некоторыми особенностями: 1) упражнения 

просты в исполнении; 2) время, затраченное на их выполнение, 10 – 15 минут; а 

главное, 3) возможность их проводить неотрывно от основного образовательного 

процесса, непосредственно, в ходе урока; 4) тренинговые задачи и упражнения 
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представляют собой краткосрочное рисование. Личный опыт проведения 

тренинга показал, что для тренингов подобного рода, т. е. несложных и 

краткосрочных, наиболее подходящая форма проведения – мини-тренинг, 

позволяющая «встраивать» их в учебный процесс. Учитывая образовательные 

условия, в которых проходят уроки по рисованию, мы принципиально изменили 

формат тренинга. Таким образом, тренинг «Визуальная гимнастика» 

трансформировался в мини-тренинг. Формат мини-тренинга позволяет ему 

органично вписываться в структуру урока без ущерба для учебного процесса. 

Элементы учебных занятий объединяются с элементами тренинга. Кратко 

рассмотрим некоторые базовые упражнения мини-тренинга «Визуальная 

гимнастика».  

Упражнение «Мое настроение». Каждый урок рисования мы начинаем с 

разминочного упражнения «На что похоже мое настроение?». Участнику дважды 

(в начале урока и в конце его) предлагается нарисовать свою эмоцию, которую 

он испытывает в данный момент. Можно не рисовать, а выбрать подходящее 

изображение («эмотикон») из заранее приготовленного визуального ряда. Это 

может быть пиктограмма, изображающая ту или иную эмоцию, или картинка, 

цветовая гамма которой соответствует настроению данного участника.  

Упражнение «Пиксель арт» или «Рисование по клеточкам». В своих 

предыдущих публикациях [4] мы уже описывали положительное влияние 

рисования по клеточкам на развитие визуального мышления подростков во время 

уроков изобразительного искусства. Поэтому мы не будем подробно 

останавливаться на этом упражнении, а лишь дадим краткую его характеристику. 

Итак, «рисование по клеточкам» или «пиксель арт» завоевал популярность в 70-е 

годы прошлого века. Сегодня этот вид рисования является широко 

распространенным детским и подростковым сенсорным развлечением и в 

современной России, и за рубежом. Этот способ рисования побуждает авторов 

интернет-сайтов на эту тему создавать видео с демонстрацией пиксель-

рисования. На Интернет ресурсах можно найти целые галереи пиксельных 

рисунков на любой выбор и любой сложности. Как рисовать по клеточкам? 

Единого алгоритма по такому рисованию нет. Но гораздо удобнее рисовать 

сверху вниз, заполняя рисунок слева направо. Можно попробовать рисовать от 

центра к краям изображения. «Пиксель арт» хорошо зарекомендовал себя как 

тренинговый метод развития визуального мышления учеников на уроках 

изобразительного искусства. Кроме того, «рисование по клеточкам» развивает 

пространственное мышление, композиционное мышление, воображение и 

планирование. Оно обладает успокаивающим (психотерапевтическим) эффектом, 

так как напоминает игру и уравновешивает эмоциональное состояние.  

Упражнение «скрайбинг». Скрайбинг определяется как «визуализация 

сложного материала через простые запоминающиеся образы или знаки в 

процессе изложения информации» [11]. Скрайбинг это одна из современных 

технологий визуализации информации. Ее авторство принадлежит британскому 

художнику Э.Парку. Суть скрайбинга – рисуночное сопровождение речи 

говорящего. Традиционно скрайбинг применяют на психологических и 

профессиональных тренингах, используют при проведении мастер-классов и 
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семинаров, заменяя таким образом привычные презентации. Однако в последнее 

время скрайбинг все чаще применяют на уроках в школе. В целях экономии 

времени приведем лишь один из примеров использования скрайбинга на уроке 

рисования. Например, в 7 классе на уроке рисования при изучении темы 

«Визуальные символы и знаки и дигитальные технологии» был использован 

скрайбинг. Такой метод дал возможность составить наглядную картину 

огромного разнообразия визуальных знаков и символов, используемых в 

современной культуре. Визуальный конспект, выполненный учениками позволил 

сочетать два вида мышления, вербальное и визуальное.  

Выводы. Экспансия визуальной культуры актуализировала проблему 

визуального мышления. К решению данной проблемы обращались многие 

авторы. Анализ всего многообразия исследовательских решений по развитию 

визуального мышления позволил нам выделить три основных подхода (три 

группы) к проблеме – 1) искусство-центрированный, 2) дидактический и 3) 

культурологический. Успешное решение вопроса развития визуального 

мышления мы видим в применении мини-тренинга «Визуальная гимнастика» на 

уроках изобразительного искусства. В статье приведен краткий анализ тренинга, 

его отдельных особенностей, тренинговых упражнений и задач. 

Заключение. В статье предпринята попытка теоретического анализа 

возможных концептуальных подходов к проблеме развития визуального 

мышления в педагогике и психологии. Мы не только проанализировали 

современные методы и приемы развития визуального мышления, но и 

попытались систематизировать современные научные представления о развитии 

визуального мышления. Каждый из выделенных нами подходов основывается на 

некоторой принципиальной общности во взглядах на искомую проблему, 

присущую одновременно нескольким исследователям или группам 

исследователей. Выделяя подходы мы опирались на некое сходное единство 

взглядов исследователей (что уже может представлять предмет для дискуссий). 

Таким образом, мы рискуем причислить того или иного автора к какому-либо 

подходу, в то время как сам автор может себя с таковым и не соотносить. Однако 

мы сознательно идем на этот шаг, полагая, что в условиях отсутствия 

классификации подходов к развитию визуального мышления, классификацию, 

предложенную нами, можно рассматривать как стартовую. Она имеет своей 

целью дальнейшее выстраивание стратегии изучения развития визуального 

мышления. В перспективе – более системно и детально.  

Мы не претендуем на исчерпывающее значение предложенной 

классификации подходов, необходимость совершенствования которой вполне 

осознаем. Поэтому приглашаем к диалогу исследователей, практиков, педагогов 

и психологов, заинтересованных в решении проблемы развития визуального 

мышления. 

Актуальная на сегодняшний день в современных педагогике и психологии 

проблема визуального мышления всё ещё оставляет обширное поле для её 

изучения. Поскольку, как показывают исследования ученых в области 

педагогики, психологии, культурологии и др., проблема визуального мышления 

– это, в первую очередь, проблема мышления человека в условиях цифровой 
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цивилизации. Очевидна необходимость междисциплинарного подхода к её 

решению, активно использующего уже имеющиеся данные философии, 

психолингвистики, теории коммуникации, речевых жанров и т.д. 
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА МОТИВАЦИЯ НА 

СТУДЕНТИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ ЕТНОС 
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STUDY OF THE ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS OF 

BULGARIAN AND TURKISH ETHNICITY 

 

Pavlina I. Lazarova 

 

 
Abstract: The article presents the results of a study of the intrinsic and extrinsic 

motivation of a group of students (Bulgarian and Turkish ethnicity) from the University of 

Shumen "Ep. K. Preslavski". The study shows significant dependences in the degree of 

expression of the characteristics of motivation in both ethnic groups. 

Keywords: academic motivation, intrinsic motivation, extrinsic motivation, students, 

both ethnic groups. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

 

Постоянният интерес на изследователите към проблемите на мотивацията 

се обяснява с нейната решаващата роля за ефективността на всяка дейност 

(образователна, спортна, трудова). Характеристиките на мотивацията на 

студентите са предиктори за техните учебни постижения, както и показатели за 

ефективното изграждане на учебния процес. Изследванията, проведени през 

последните няколко десетилетия, показват значителен напредък в разбирането на 

типовете мотивация, които са в основата на учебната дейност, както и на техните 

източници, предиктори и последици по отношение на постоянството на 

студентите и техните академични постижения. [2] 

Мотивите на човешката дейност се различават не само по сила, но и по 

съдържание, произход и място в йерархията на цялостната система от мотиви, 

които подбуждат и регулират извършването на дейността. Х. Хекхаузен пише: 

„Съвсем очевидно е, че поведението се описва като мотивирано или „отвътре“ 

(присъщо), или „отвън“ (външно). Това противопоставяне е почти толкова старо, 

колкото и самата експериментална психология на мотивацията “, но „все още 

няма единно виждане по въпроса какво отличава вътрешно и външно 

мотивираното поведение “ [3]. Това е свързано с различни теоретични концепции 

на феноменологията и източниците на съответните видове мотивация. 

Преодоляването на първоначалното противопоставяне на вътрешната и 

външната мотивация и идентифицирането на качествено различни типове 

външна регулация на дейността настъпва благодарение на теорията за 

самодетерминацията (Self-Determination Theory — SDT), чиито автори са Е. 

Деси и Р. Райън. [5, 6] В нея се твърди, че външната мотивация на дейността е 
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нееднородно образувание, в което могат да бъдат разграничени четири типа 

регулации: екстернална, интроецирана, идентифицирана и интегрирана, 

характеризиращи се с различна степен на фрустрация/ удовлетворение на 

потребността от автономия (максималната фрустрация настъпва при екстернална 

регулация). В същото време, под потребност от автономия авторите на 

теорията разбират желанието да бъдеш активен субект, източник на собствена 

дейност, да контролираш собственото си поведение. Както показват 

изследванията, проведени в рамките на теорията за самоопределението върху 

материала от различни видове дейности, външната интроецирана и 

екстерналната мотивация (контролируемите форми на регулацията), за разлика 

от външната идентифицирана, интегрираната и вътрешната мотивация 

(автономните форми на регулацията), са свързани с по-малко продуктивни 

реакции на трудностите, по-малки постижения в дейността, тенденция за 

преждевременно отпадане от училище и сравнително по-ниско психологическо 

благосъстояние [1]. 

Класификацията на външните мотиви за дейност (по отношение на която и 

да е дейност, без нейната спецификация) се основава на идеята за фрустрация / 

поддръжка на базовата потребност от автономия. Съответно, в единия край на 

континуума на външните мотиви стои екстерналната регулация, отразяваща 

стремежа за извършване на дейност поради пълното ѝ външно задаване, контрол, 

изисквания, идващи отвън, награди и наказания; след нея следва интроецираната 

регулация, отразяващо интериоризираните изисквания, проявяващи се в чувство 

за вина и срам за лошо изпълнена работа; след това е идентифицираната 

регулация, означаваща разбиране за важността на изпълняваната дейност за 

самия субект; и накрая интегрирана регулация, като резултат на интеграцията на 

противоположните стремежи на индивида. За да се засили идеята за значението 

на усещането на различна степени на автономия (или самоодетерминация) във 

външната мотивация, Е. Диси и Р. Райън предлагат, заедно с вътрешната и 

външната мотивация, да се откроят два други типа мотивация - автономна и 

контролирана, при което автономната мотивация включва вътрешна мотивация, 

но не се свежда до нея. [6] 

Изследването на факторите, които обезпечават академичните постижения 

на студентите, е важно не само от гледна точка на прогнозирането на успеха на 

обучението в университета, но и във връзка с тяхната роля в бъдещата им 

кариера. Учебните постижения на бъдещите специалисти са потенциала на 

нацията, който определя нейната конкурентоспособност, необходима за по-

нататъшен напредък и развитие на обществото. 

Използването на технологии за обучение, основани на разбиране на 

механизмите на функциониране на мотивационните компоненти на процеса на 

обучение, могат значително да повиши ефективността на учебния процес. 

Мотивацията се отнася към числото на от най-важните психологически 

фактори за успеха на учебната дейност на студентите, особено в настоящата 

ситуация на пандемия, която налага учебният процес да се провежда по различен 

от традиционно приетият начин, което от своя страна поставя нови 

предизвикателства за неговата ефективност пред студентите и преподавателите. 
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Целта на настоящото изследване е да се разкрие спецификата 

академичната мотивация на студентите със скалата на Т. Амабиле. 

В изследването участват 180 студенти първокурсници (100 от български и 

80 от турски етнос) от Шуменски Университет „Епископ Константин 

Преславски”. 

За диагностициране на вътрешната / външната мотивация за постижения е 

приложен въпросникът за вътрешно-външна мотивационна ориентация на Т. 

Амабиле [4]. Въпросникът се състои от две основни скали и четири подскали (по 

две към всяка от основните скали), насочени към диагностициране на 

вътрешната мотивация за постижения като предпочитание към нови, интересни и 

трудни задачи и външната мотивация на постижения като предпочитание към 

работа в името на външни награди и обществено признание. Подскалите на 

скалата вътрешна мотивация са удовлетвореност и мотивация за 

самоусъвършенстване. Подскалите на скалата външна мотивация са екстернална 

мотивация и компенсаторна мотивация. 

Хипотеза: Предполага се, че съществуват различия в степента на 

изразеност на вътрешната и външната мотивация на студентите в двата етноса. 

Задачи: 

1. Да се направи сравнителен анализ на специфичните прояви на 

академичната мотивация на студентите от български и турски етнос. 

2. Да се потърсят статистически значими зависимости между изследваните 

характеристики в двата етноса. 

За анализ на резултатите са приложени следните статистически методи: 

1. Статистически методи за установяване на надеждността на „Скала за 

вътрешно-външна мотивационна ориентация“ на Т. Амабиле: „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. 

Скалата за вътрешно-външна мотивационна ориентация на Т. Амабиле е 

надеждно средство за изследване на студентите, тъй като стойността на Алфата 

на Кронбах е 0.827. 

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. 

Установена бе надеждността на всяка от подскалите на методиката на Т. 

Амабиле. (таблица 1) 

 

Таблица 1  

Надеждност на подскалите на методиката на Т. Амабиле 
подскали Алфа на 

Кронбах 

тест на 

Хотелинг 

вътрешна мотивация  0.770 0.000 

външна мотивация  0.765 0.000 
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удовлетвореност 0.780 0.000 

мотивация за самоусъвършенстване 0.725 0.000 

екстернална мотивация 0.730 0.000 

компенсаторна мотивация 0.706 0.000 

 

Стойностите на алфа на Кронбах за всяка от посдкалите са над 0.700, което 

позволява всяка една от тях да се прилага самостоятелно. 

Преобладаващата част от изследваните студенти са с вътрешна мотивация. 

Процентното разпределение на типовете мотивация по степен на изразеност е 

представено в таблица 2. 

 

Таблица 2  

Степен на изразеност на типовете мотивация по етнос (в %) 
подскали български етнос турски етнос 

ниска умерена  висока ниска умерена  висока 

вътрешна мотивация  - 8.7 91.3 - 13 87 

външна мотивация  - 66.7 33.3 - 48.1 51.9 

удовлетвореност - 5.6 94.4 - 14.8 85.2 

мотивация за 

самоусъвършенстване 

- 59.5 40.5 - 57.4 42.6 

екстернална мотивация 1.6 79.4 19 1.9 66.7 31.5 

компенсаторна 

мотивация 

- 56.3 43.7 - 46.3 53.7 

 

Съществуват статистически значими зависимости между етноса на 

студентите и степента на изразеност на вътрешната мотивация (Р=.0001), 

външната мотивация (Р=.003), и удовлетвореността (Р=.039). 

В групата студенти от български етнос са отчетени статистически значими 

зависимости между: 

 степента на изразеност на вътрешната мотивация и степента на изразеност 

на външната мотивация (Р=.0000), удовлетвореността (Р=.0000) и 

мотивацията за самоусъвършенстване (Р=.0000); 

 степента на изразеност на външната мотивация и степента на изразеност на 

екстерналната (Р=.0000) и компенсаторната мотивация (Р=.0000); 

 степента на изразеност на удовлетвореността и степента на изразеност на 

мотивацията за самоусъвършенстване (Р=.0000). 

В групата студенти от турски етнос са отчетени статистически значими 

зависимости между: 

 степента на изразеност на вътрешната мотивация и степента на изразеност 

на външната мотивация (Р=.0000), удовлетвореността (Р=.003),  

мотивацията за самоусъвършенстване (Р=.010) и екстерналната мотивация 

(Р=.001); 

 степента на изразеност на външната мотивация и степента на изразеност на 

удовлетвореността (Р=.002), екстерналната (Р=.013) и компенсаторната 

мотивация (Р=.0000); 
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 степента на изразеност на удовлетвореността и степента на изразеност на 

мотивацията за самоусъвършенстване (Р=.005) и екстерналната мотивация 

(Р=.008). 

Има студенти, за които е характерна външна мотивация в учебната 

дейност, която се появява при условие, че овладяването на съдържанието на 

учебната дисциплина не е целта, а средството за постигане на други цели. Такива 

могат да бъдат получаването на високи оценки (дипломи), стипендии, похвали, 

признание от преподавателите и колегите, подчинение на изискването на 

преподавателя и др. При външната мотивация знанието не е цел на обучението, 

студентите са отчуждени от процеса на познание. За тях изучаваните дисциплини 

не са вътрешно приети, вътрешно мотивирани, а съдържанието им не се 

трансформира в личностна ценност. 

Външната мотивация е свързана с инструментална дейност и външната 

система за контрол. Повишаването на сложността на учебната ситуацията е 

свързано с нарастване на напрежението, което организмът се стреми да снеме. 

Когато целта на инструменталната дейност е постигната, възниква състояние на 

удовлетворение и релаксации. Колкото повече се усложняват учебните задачи в 

процеса на обучението, токова по-труден и изпълнен с напрежение и тревожност 

е за студентите, което може да ги накара да прекъснат обучението си. 

Високата степен на изразеност на вътрешната мотивация, която 

преобладава в изследваната група студенти означава, че студентите 

непосредствено се включват в процеса на познание и това им доставя 

емоционално удовлетворение. Доминирането на вътрешната мотивация се 

проявява в собствената активност на учащите се в процеса на учебната дейност. 

За студентите е характерен стремеж към новото, което предизвиква 

тяхното любопитство и интерес. Стремежът към ефективно и умело усвояване на 

околния свят, който в учебния процес се изразява с желание да са умели и 

компетентни при решаването на трудни учебни задачи, от една страна поражда 

усещане за удовлетвореност и повлиява положително на самооценката, а от 

друга – подбужда към креативност и творчество. Младите хора изпитват 

удоволствие от собственото самоусъвършенстване, уважение към себе си като 

субекти на творческия процес и развиват способностите си за създаване на нещо 

ново. Стремежът към самодетерминация кара студентите все по-често да бъдат 

източник на своята дейност. Те са способни свободно да реализират своята 

същност, изпитвайки ва чувство на удовлетворение и щастие, т.е. те се проявяват 

като психически здрави, развиващи се, зрели личности. 

 

 

Литература:  

1. Gordeyeva, T. O., Motivatsiya: novyye podkhody. diagnostika. prakticheskiye 

rekomendatsii // Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal. № 62. 2016. s. 38–53 

2. Gordeyeva, T. O., O. A. Sychev, Motivatsionnyye profili kak prediktory 

samoregulyatsii i akademicheskoy uspeshnosti studentov // Vestnik 

Moskovskogo Universiteta. seriya 14. psikhologiya. 2017. № 1. s. 67-87. 



601 

 

3. Hekkhauzen, H., Motivatsiya i deyatelnost. 2-e izd. SPb.. Piter. 2003.Amabile T. 

M., K. G. Hill, B. A. Hennessey, E. M. Tighe, The Work Preference Inventory: 

Assessing Intrinsic and Extrinsic Motivational Orientations // Journal of 

Personality and Social Psychology. Vol. 66(5), 1994, рр. 950–967. 

4. Deci, E. L., R. M. Ryan, Handbook of self-determination research, Rochester: 

University of Rochester Press., 2002. 

5. Deci, E. L., R. M. Ryan, Self-determination theory: A macrotheory of human 

motivation, development and health. // Canadian Psychology. 49, 2008, pp. 182-

185. 

 

 

Павлина И. Лазарова, доц. д-р.  

ШУ. „Еп. К. Преславски“, Педагогически факултет, 

 катедра „Социална работа“; 

p.lazarova@shu.bg 



602 

 

ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ 

И СПОРТ НА УЧЕНИЦИ ОТ 6 КЛАС - АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА 

УЧИТЕЛИ 

 

Пенка К. Стоянова 

 

 

GRADING AND TEACHING PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 

FOR THE 6TH GRADE – A QUESTIONNAIRE SURVEY 

 

Penka K. Stoyanova 

 

 
Abstract:This paper was based on the results of a questionnaire survey conducted 

among Physical Education and Sport teachers working with students at the lower secondary 

education level and more precisely, in 6th grade. The survey aims to investigate the teachers’ 

opinion on teaching and grading using the new system for pupil’s physical capacity assessment, 

as well as the students’ preferences for particular mandatory and optional activities from the 

Physical Education and Sport curriculum. 

Key words:education, school infrastructure, teachers, 6th grade students, grading, sport, 

mandatory activities, optional activities, programmes. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

ВЪВЕДЕНИЕ. 

Предмета Физическо възпитание и спорт е възможност за всички учащи се 

да развият и устойчиво укрепят физическото си състояние, здравето и имунитета 

си. Тази дисциплина не се свежда само до развитие на физическата форма и 

заучаване на определените техники по спортовете, но тя е решава ѝ задачи, 

свързани с възпитанието, толерантността и морала в интелектуален план. 

Обучението по физическо възпитание и спорт в шести клас продължава да 

бъде 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[ 6 ] 

Един от проблемите на учителите, които преподават физическо възпитание 

и спорт в прогимназиален етап е именно правилно подбиране, методическо 

провеждане и оценяване на спортните дисциплини. Министерството на 

образованието и науката е заложило определени стандарти и програми за 

провеждането на часовете, но в крайна сметка колегите, преподаващи ФВС се 

съобразяват и с материалната база, с която разполагат в училищата. В 

последните години се направиха много обновления по спортните зали и 

училищни салони, но въпреки това малко са тези с абсолютно оборудвани 

спортни съоръжения.  
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 Според проучване по темата на Ч. Стойчев структурирането на учебното 

съдържание на базата на спортните интереси и предпочитания на учениците 

съдейства за повишаване на тяхната мотивация и активност в часовете. Това от 

своя страна води до повишаване ефективността на двигателното обучение и 

физическото развитие на подрастващите в образователно-възпитателния процес 

[5]. С. Базелков установява, че въпросът за стимулиране активността на 

учениците е необходимо да стои непрекъснато в полезрението на учители, 

родители, методисти, като се търсят постоянно иновативни подходи, съобразени 

с бързо изменящите се условия, породени от реформите в образованието [1]. Пак 

в тази връзка екип, който е изследвал проблема, предлага да се предложат и 

разработят методически указания и контролни нормативи по изучаваните видове 

спорт с цел обективността на оценяването по предмета [3].  

ИЗЛОЖЕНИЕ. 

За учебната 2017/2018г. влиза в сила новата учебна програма на МОН за 

учениците от VІ-ти клас. Становището на Т. Симеонова, Й. Жечева(2017) е, че 

въвеждането на новите учебни програми по физическо  възпитание и спорт ще 

спомогнат за формиране сред подрастващите на ценности и ориентации, 

свързани с изграждането на съзнателно и позитивно отношение към спорта, 

здравословният начин на живот и укрепване на собственото здраве и физическо 

усъвършенстване[4]. 

От учебната 2019/2020г. влиза нова система за оценка на измерване на 

физическа дееспособност при входящо и изходящо ниво по предмета "Физическо 

възпитание и спорт". Тази система МОН въведе за всички ученици, от първи до 

дванадесети клас. Новата система за оценяване на физическата дееспособност 

включва тестова батерия от покриване на нормативи разпределени в рамките на 

пет теста, които в по-голямата си част са нови.В системата също са включени 

оценъчна скала и методика за измерване и оценяване на двигателните 

способности на учениците. Прави впечатление, че има разлика във 

възможностите за изчисляване и оценяване на резултатите на изпълнените 

тестове с новата и старата система за оценяване на физическа дееспособност. 

В самото начало на учебната 2019г./2020г. МОН изработи и отпечата 

съвместно с Националната спортна академия "Васил Левски" в хартиен вариант 

всички тестове в едно с методика за оценяване. Този хартиен вариант достигна 

до всяко училище и колегите още в първият учебен час по ФВС успяха да 

запознаят учениците с осъвременените нормативи. Според новата система 

оценяването може да се изчисли чрез: 20 точкова скала, чрез определяне на 

интервали по шестобалната система и чрез автоматизирана система за оценка. 

Трябва да се отчете удобството за учителите, които ползват автоматизираната 

система за оценка. С разработения софтуерен продукт "DOSIE_UCHENIK", 

който представлява електронни таблици е необходимо да се въведат само името, 

пола, и класа на учениците, както и резултатите от различните видове тестове. 

Системата сама изчислява оценките по отделните тестове и окончателната 

оценка за физическата дееспособност. 

Възможностите за вариативност на съдържанието и многообразието на 

формите позволяват цялостната дейност да се насочи съобразно ценностната 
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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”[2]. 

ЦЕЛ на нашето изследване: Анализ на моментното състояние на 

проблемите при преподаването и оценяването в часовете по ФВС в 

прогимназиален етап - 6 кл, становище от учители във връзка с материалната и 

методична обезпеченост. 

За да изпълним целта си поставихме необходимите ЗАДАЧИ: 

 Проучване на литературни източници и нормативни документи, които са 

свързани с темата на нашето изследване.; 

 Анкетно проучване на мнението на учители, за проблемите с преподаване 

и оценяване и отношение към избираеми и задължителни области на 

учебното съдържание.; 

 Обработка и анализ на получената информация и представянето ѝ, 

обобщаване на изводи и препоръки. 

За целта проведохме анкетното проучване, в което участваха 35 

преподаватели,които преподават на ученици в VІ-ти клас по "Физическо 

възпитание и спорт" от гр. Генерал Тошево, гр. Добрич,  гр. Шумен и гр. 

Търговище. 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Само с въпросите от едно анкетно проучване не може да се направи 

максимално изчерпателен анализ на проблемите в преподаването и оценяването 

по Физическото възпитание и спорт, но сме заложили на въпроси, които дават 

обратна връзка как се възприемат и прилагат новите системи за оценяване и 

въведените нови програми. Без да имаме претенции за изчерпателност ще 

опитаме да обобщим резултатите от 19 въпроса. 

От отговорите на въпроса "При преподаването на предмета ФВС в 6-ти 

клас, срещате най-големи трудности при?", установяваме, че 40% се затрудняват 

с преподаването на лека атлетика. Най-голяма причина за това е необходимостта 

и липсата на съоръжения за провеждане различните дисциплини, които са 

заложени в програмата на лека атлетика. 34% са затруднени с гимнастиката, 

много вероятно е защото в този период на обучение влизат различните видове 

стойки и прескок, които учениците в по-голямата част се страхуват да 

изпълняват и 26% са определили, че изпитват трудности при провеждане на 

обучението на всички спортове. 

На въпроса "Кои спортове, включени в задължителни области на учебното 

съдържание предпочитате да преподавате?", отговорите са разпределени - 80% за 

спортните игри, 6% - лека атлетика, 9% за гимнастика и 5% определят всичките 

изброени до тук. Никой няма да се изненада, че 80% предпочитат спортните 

игри, които носят елемента на състезанието и отборния дух . Друг важен момент 

е, че в тях участват по-големи групи деца, в 6-кл. започва да се разучава спорта 

волейбол. 
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При зададен  въпрос  "От какво зависи Вашият избор за задължителни 

области в VІ-ти клас?", 43% отговарят с наличната материална база, а 40% са се 

водили от това какви са предпочитанията на учениците, 17% са се съобразили 

със спортните традиции на училището. 

Отговорите на "С какъв спорт от избираеми области на учебното 

съдържание запознавате учениците си най-често?"  ще се покажат ясно от 

графиката на фиг. 1 

 

 
Фиг. 1 

Виждаме процентното съотношение и от него става ясно, че районите 

където е проведена анкетата няма водни басейни за провеждане на водни 

спортове, но затова пък се практикуват най-масовите индивидуални спортове. 

Почти във всяко училище има тенис маси и фитнес уреди, които учениците да 

използват . Трябва да се отчете факта, че тенисът на маса е един от спортовете, 

който влиза в спортовете на Ученически спортни игри, които са най-големият 

ученически форум на МОН, провеждан от БАСУ със съдействието на ММС. 

Следващите отговори са на въпроса "Какъв е критерият Ви за определяне 

на избираеми области на учебното съдържание?" - 43% са се съобразили с 

предпочитанията на учениците, 34% са избрали наличната материална база като 

критерий за избор, а 23% - спортни традиции на училището.  

Според това дали е необходима оценката по ФВС, преподавателите са 

отговорили в процентно съотношение: 69% за текущи, срочни и годишни и 31% 

са за това да има само срочна и годишна оценка по ФВС. 

Следващият въпрос е много актуален сред преподавателите по ФВС, а 

именно "Има ли тест за оценка на физическа кондиция и координация, който е 

неподходящ за ученици от VІ-ти клас?" него ще го изобразим графично чрез 

фиг.2 
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Фиг.2 

 

От фиг. 2 разбираме, че шестокласниците най-много се затрудняват с тест 

3 - хвърляне на плътна топка, следва совалковото бягане и скок дължина от 

място с два крака. 

На въпроса "Одобрявате ли промяната на системата на физическата 

дееспособност на учениците, която влезе в сила от началото на учебната 

2019/2020г." 49% от анкетираните са отговорили, че новите тестове дават по-

обективна оценка от старите; 37% са отговорили с - да, 8% са преценили, че на 

учениците новите тестове им харесват повече и само 2% не могат да преценят. 

В връзка с автоматизираното оценяване на резултатите бе включен и 

въпросът: "Използвате ли автоматизираната система DOSIE_UCHENIK за 

входяща и изходяща диагностика от тестовата батерия за физическа 

дееспособност на учениците". Отговорите на респондентите  ще бъдат 

изобразени в графика от Фиг. 3 

 

 
Фиг. 3 

 

От диаграмата на Фиг.3 разбираме, че промените направени за улесняване 

на оценяването посредством автоматизираната система не е приветствано 

напълно. Възможно е, голяма част от преподавателите да нямат устройства, чрез 
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които да успеят да въведат данните за съответните тестове и съответно да 

стигнат до автоматичното оценяване. Има и такива, които не се доверяват на 

въведените новости и отчитат посредством 20-точковата система. Някои от 

анкетираните дори не са запознати, че има такава система, а други просто не я 

използват. Похвално, макар и с по-малко проценти, но 9% са се възползвали от 

софтуерният продукт и са оценили неговото предимство, 6% са заявили че, го 

използват. 

Относно "По какъв начин оценявате спорта, който включвате в оценката на 

учениците", 51% от анкетираните са отговорили, че ги оценяват по стандартни 

тестове за дадения спорт, 23% се доверяват на изработени собствени нормативи, 

а 26%  оценяват на базата на активността в час. 

Отговори на въпроса "Одобрявате ли системата за оценяване на предмета 

ФВС" повечето са отговорите с "да" - 83%,  17% не могат да преценят. 

На въпрос №12 "Смятате ли, че пишете по високи оценки, отколкото 

заслужават учениците?" отговорите са изнесени в графиката на Фиг. 4 

 

 
Фиг. 4 

 

В последните години наблюдаваме необективно оценяване по ФВС, 

причина за това може да се окаже все повече насажданото мнение у учениците, 

че това е "балообразуващ" или "техничски" предмет, по който не е обичайно да 

имат ниски оценки. Друга причина може да се окаже периода след  13.03.2020г. , 

в който учители и ученици положиха неимоверни усилия да успеят да работят по 

предмет, който е изцяло практически, а повечето изпитвания бяха проведени под 

формата на теоретични тестове в обучението в електронна сред от разстояние. 

Интерес за нас представлява въпроса "Одобрявате ли часовете, определени 

за избираеми области по ФВС?" Отговорите на въпроса ще бъдат отразени в 

графика от Фиг. 5 
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Фиг. 5 

 

Най-голяма част от учители по ФВС одобряват провеждането на часовете 

от избираеми области на учебното съдържание, защото виждат в тези часове още 

възможност за двигателна дейност, която е свързана по-тясно със желанието на 

учениците. 29% от анкетираните са убедени, че тези часове не толкова са 

ефективни. 17% процента виждат в него възможност да селектират и подготвят 

училищните спортни отбори. 

Въпрос 14 е свързан с предходния и той дава отговор на въпроса "Смятате 

ли, че трябва да се въведе оценка и на часовете по Спортни дейности?" Отговор 

на въпроса е отразен във Фиг. 6 

 

 
Фиг. 6 
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Най-голям процент са отговорили с "НЕ", следват тези, които смятат, че 

учениците са прекалено натоварени и още един час от програмата, който ще е за 

оценки ще ги демотивира. 

Анкетираните са определили с каква квалификация да е преподавателя, 

който ще води часовете от избираеми дейности на учебното съдържание като са 

изразили мнение това да е учител по ФВС - специалист - 69%, 31% са посочили 

обучаващият да е с квалификация"треньор". 

Според анкетираните на въпроса "Коя дисциплина от избираеми области 

на учебното съдържание предпочитат учениците?" отговорите са разпределени в 

съотношение от  диаграмата на Фиг.7 

 

 
Фиг.7 

 

Анкетната карта попълниха 18 мъже и 17 жени, като възрастовия диапазон 

е както следва: 20-30год. - 31%, 30-40год. - 40%; 40 - 50г. - 29%; 50-60г. - 0%. 

Степен на образование: бакалавър - 29%; магистър - 60%; учител с 

преквалификация - 0%, учител с ПКС - 11% 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализът на резултатите от проведеното анкетно проучване води до 

обективна оценка във връзка с проблемите на обучението и оценяването в 

часовете по ФВС на учениците от 6клас. Може да се обобщи, че новите системи 

за оценяване все още не са навлезли дълбоко в практиката на българския учител, 

наблюдават се нереални и по-високи оценки от заслужените, учениците 

предпочитат в часовете по избираеми области на учебното съдържание да 

упражняват индивидуални спортове като тенис на маса, фитнес и туризъм. 
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АНКЕТНА КАРТА 

 

Уважаеми колеги, 

Подчертайте или попълнете на празните места отговора, който съответства 

на Вашето лично мнение! 

Молим Ви за искрени отговори. Анкетата е анонимна! 

Благодарим Ви за отделеното време! 

1.При преподаването на предмета ФВ и спорт в VІ-ти клас срещате 

най-големи трудности при? 

а) гимнастика; 

б) лека атлетика; 

в) спортни игри ; 

г) при всички дисциплини.   

2.Кои от спортовете, включени в задължителните области на учебното 

съдържание предпочитате да преподавате? 

а) гимнастика; 

б) лека атлетика; 

в) спортниигри; 

г) всички изброени. 

3.От какво зависи Вашиятизбор на задължителните области в VІ клас? 

а) предпочитанията на учениците; 

б) наличната материална база; 

в) спортните традиции на училището; 

г) личен избор; 

д) друг фактор ......................................................................................... 

4.С какъв спорт от избираеми области на учебното съдържание 

запознавате учениците най-често? 



611 

 

а) туризъм; 

б) тенис на маса; 

в) фитнес и бодибилдинг; 

г) водни спортове; 

5.Какъв е критерият Ви за определяне на избираеми области на 

учебното съдържание? 

а) предпочитанията на учениците; 

б) наличната материална база; 

в) спортните традиции на училището; 

г) личен избор; 

д) друг фактор ................................................................................................ 

6. Според Вас, необходима ли е оценката по ФВ и спорт? 

а) да, текущи, срочна и годишна; 

б) да, срочна и годишна; 

в) само годишна; 

г) не е необходима; 

д) не мога да преценя. 

7. Има ли тест за оценка на физическа кондиция и координация, който 

е неподходящ за ученици от VІ-тиклас? 

а) 30м. бягане; 

б) 200м. совалково бягане; 

в) скок дължина от място с два крака; 

г) хвърляне на плътна топка; 

д) Т-тест за ловкост; 

е) всички. 

8. Одобрявате ли промяната на систематаза оценка на физическа 

дееспособност на учениците, която влезе в сила от началото на учебната 

2019/2020г. 

а) да; 

б)да, дава по обективна оценка от старата система; 

в)да, на учениците новата им харесва повече; 

г) не; 

д) не мога да преценя 

9.Използвате ли автоматизираната система "DOSIE_UCHENIK" за 

входящата и изходяща диагностика от тестовата батерия за физическата 

дееспособност на учениците? 

а) да; 

б) да, с необходимото устройство оценката е налична веднага 

в) не; 

г) използвам 20-точковата скала; 

д) не съмзапознат/а, че съществува такава. 

10. По какъв начин оценявате спорта, който включвате в оценката на 

учениците? 

а) по собствено усмотрение; 

б) оценявам ги по стандартни тестове за дадения спорт; 
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в) оценявам ги по собствени нормативи; 

г) поставям им точки без да ги изпитвам; 

д) в зависимост от активността на учениците в час. 

11. Одобрявате ли системата за оценяване на предмета ФВ и спорт? 

а) да; 

б) не; 

в) не мога да преценя; 

г) друго мнение ................................ 

12. Смятате ли, че пишете по-високи оценки, отколкото заслужават 

учениците? 

а) да; 

б) не; 

в) зависи от другите им оценки; 

г) друго мнение...................................... 

13. Одобрявате ли часовете определени за избираеми области по ФВС? 

а) да; 

б) не; 

в) в много случаи не изпълнява целта и задачите си; 

г)дават възможност за окомплектоване на отбори, които да участват в 

етапите на ученическите игри. 

14. Смятате ли, че трябва да се въведе оценка и на часовете по 

Спортни дейности, така както е при други предмети? 

а) да; 

б) това ще мотивира учениците да се справят по-добре; 

в) това би демотивирало учениците, тъй като и без това са натоварени 

достатъчно; 

г) не 

15. От кого да се водят часовете от избираеми области на учебното  

съдържание по ФВС ? 

а) Учител – специалист по ФВС; 

б) Класен ръководител;  

в) Треньор; 

г) Друг (посочете)..................................... 

16.Коя дисциплина от избираеми области на учебното съдържание 

предпочитат учениците? 

а) Плуване, водни спортове; 

б) Ракетни спортове; 

в) Фитнес, бодибилдинг и др.; 

г) Туризъм. 

17. Възраст 

а) 20-30; 

б) 30-40; 

в) 40-50; 

г) 50-60. 

18. Пол - подчертайте вярното. 
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мъж 

жена 

19. Образование- 

а) бакалавър;     

б) магистър; 

в) учител с преквалификация 

г) учител с ПКС 
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ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ УЧЕБНИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ И 

РАВНИЩЕТО НА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ ПРИ УЧЕНИЦИ В РИСК ОТ 

ОТПАДАНЕ ОТ УЧИЛИЩЕ 

 

Пенка П. Кожухарова 

 

 

THE RELATION BETWEEN ACADEMIC ACHIEVEMENTS AND THE 

LEVEL OF INTELLIGENCE IN THE STUDENTS AT RISK OF DROPPING 

OUT OF SCHOOL 

 

Penka P. Kozhuharova 

 

 
Abstract: Objectives: The aim of the study is to investigate the relationships between the 

level of intelligence and academic achievement of 173 students in the lower secondary stage of 

school education.  Methods: The relationship between academi achievement and intelligence 

was monitored by the Kettell C.F.2A Intelligence-Free Test. Results: There are no significant 

differences in the overall intelligence of students in the groups with persistent lagging behind in 

many subjects and with sustainable lagging behind in only a few main subjects (t = 0.82, at tp 

= 1.65 (p <0.1). One third of the students in these groups have an average level of intelligence, 

and for two thirds of them the values are in the low levels of the scale. There is a significant 

difference in the levels of intelligence in students with persistent retardation and students with 

partial retardation, which is quickly overcome: t = 8.55 at tp = 3.36 (p <0.001). The main 

percentage of students in the group with partial lag is with an average level of intelligence. 

There are no significant differences between students with an average level of intelligence from 

the group with partial lag and the group of students with an average level of success. The 

differences between these groups are significant for students with high levels of intelligence: t = 

2.08 at tp = 1.97 (p <0.05).  Conclusions: Kettel's test is related to the determination of fluid 

intelligence and the obtained values point to the conclusion that "crystallized" intelligence 

affects academic achievement. It can be assumed that general intelligence is a significant but 

not a determining factor for school success. High levels of intelligence imply higher academic 

achievement, but higher achievement can also be achieved by students with medium and, in 

some cases, low levels of intelligence. Although partially, students with a high level of 

intelligence are also at risk of falling behind. Further research in a group of students with the 

same level of intelligence and different lea rning outcomes could help to find dependencies on 

conditions and factors that lead to a favourable outcome in the prevention of the risk of school 

failure. 

Keywords: academic achievements, intelligence, school failure, dropping out of school  

 

 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

Затрудненията в процеса на обучение, ниската успеваемост и отпадането 

от училище се свързват с условия и фактори от соматичен, интрапсихичен, 

семеен, социокултурен и общосоциален вид. До шейсетте години на миналия век 

не се обръща внимание на взаимодействието между тях и детерминиращите 

външни условия едва попадат в полезрението. Разпространяват се 



615 

 

интервенционни предложения, насочени към едностранно намаляване или 

компенсиране на определени фактори. В педагогическите формулировки 

преобладават едностранни виждания. Ориентираните психо-динамично автори 

виждат смущенията като израз на разстройства в ранното детство. 

Последователите на С. Адлер постулират "педагогика на насърчаването", 

последователите на З. Фройд - "наваксващо възпитание, чрез ненамеса" [5 : 327], 

[4 : 214]. Съвсем различно мислят привържениците на Б. Скинър. За тях 

затрудненията в обучението са в поведенчески смисъл следствие от погрешно 

протекли или непълноценни процеси на обучение, които биха могли да бъдат 

коригирани посредством класическо и оперантно обуславяне [17]. 

През седемдесетте години в много образователни системи се въвеждат 

държавни стандарти за образование. Процентът на повтарящите класа се 

увеличава, при което нарастват и разходите за образование. Постепенно сe 

налага признанието, че нито една от формулировките не е достатъчна. През този 

период H. Vasken изтъква, че не винаги причините за едно смущение могат да 

дадат насоки за вида на лечението му [15 : 149 - 165]. Например при 

неврологична диагноза “мозъчно смущение”, свързано с висока степен на 

разсейване и хиперактивност, не следва автоматично неврологична интервенция, 

но почти винаги са подходящи педагогически мерки, като насочено 

структурирана и сравнително бедна на дразнители учебна среда, свързана с 

адаптивна, протичаща на малки стъпки стратегия на преподаване. 

От друга страна, все повече се утвърждава становището, че всеки един от 

факторите е с ограничена широта на действие и те не толкова се конкурират, 

колкото се допълват взаимно. Затова започва обяснение на затрудненията в 

обучението и изоставането на учениците, отчитащо много фактори, като 

следствие на ефекти от комбиниран произход, което налага многопосочна и 

интердисциплинарна корекция и компенсиране. При анализиране на 

затрудненията в процеса на обучение бавно, но сигурно се налага систематичната 

гледна точка [18 : 335 - 341]. Смущенията вече не се разглеждат като качества на 

засегнатото дете, а като качества на системата дете - заобикаляща среда.  

В рамките на систематичните формулировки през последните години 

нараства убедеността, че вътрешната перспектива на засегнатите деца е много 

важна. Н. Локалова посочва, че тя действа като филтър за всички останали 

условия, а също и за всички педагогически усилия [2]. Значими индивидуални 

особености на учениците за обучението са свързани с развитието на психичните 

процеси - памет, мислене, възприятия, внимание, волево поведение, с характера 

на учебно-познавателната мотивация, насочеността на личността, 

познавателните интереси, равнището на работоспособност и самостоятелност, 

развитието на устната и писмена реч. В много изследвания се посочва, че 

ниските интелектуални способности са бариера за значими академични 

постижения [9 : 151 - 155], но не малко са и проучванията, който отчитат 

отпадане от училище на деца с висок коефициент на интелигентност. 

Интелигентността се свързва със способността на човек да се учи от опита, 

да разбира сложни идеи и да се ангажира в различни форми на разсъждения, да 

се адаптира ефективно към средата и да преодолява трудности, [15], [22]. По-
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високите резултати за интелигентност са свързани с по-високи нива на 

самоконтрол [13 : 1 - 9]. Становищата за интелектуалните затруднения са тясно 

свързани със способностите и компетентностите, ценени от образователната 

система [13]. Формалното тестиране на интелигентността започва през 1904 г., 

когато Алфред Адлер съвместно с Теодор Симон разработва тест, за да 

идентифицира учениците, които имат нужда от допълнителна помощ, за да 

успеят в училище. Те създават айтеми, които според тях биха посочили 

„умствената възраст“ на децата спрямо техните връстници. В тази система 

децата, които успешно са решили айтеми, с които повечето от техните връстници 

не са се справили, ще имат по-голяма умствена възраст. От друга страна, при 

елементарни когнитивни задачи (ECT) най-лошото представяне (т.е. най-бавното 

време за реакция (RT)) е по-добър предикатор на интелигентност от най-доброто 

представяне (т.е. най-бързото RT) [6]. Луис Търман адаптира теста на Бине за 

използване в образователната система на САЩ в скала за интелигентност 

Стенфорд-Бине [19]. Съвременните тестове вече не използват понятието 

„умствена възраст“. Вместо това поставят индивидуалното представяне по 

статистическата крива на нормалното разпределение. Важно е да не забравяме, 

че IQ тестовете са насочени към прогнозиране на представянето в училище, 

противопоставено на сложния конструкт „интелигентност“. Поради това не е 

изненадващо, че в редица изследвания се откриват корелации между IQ и 

представянето по математика, природни науки и езикови умения, които са от 

съществено значение за успеха в съвременната образователна система, но те са с 

по-ниски стойности в областта на изкуствата и специалните способности [7], [8].  

При анализ на интелигентността Р. Кетел защитава теоретичната 

парадигма за съществуването на т. нар. обща интелигентност. Той доразвива 

теорията на Спирман, като замества фактор “g” с понятието “флуидна 

интелигентност”. Тя е биологически детерминирана и отразява вродени 

способности, но търпи развитие вследствие на опита, свързана е със 

способността на човек да се адаптира към нови ситуации. Дефинира и понятието 

“кристализирала интелигентност”, която се отнася до уменията или познанията, 

които сме формирали по време на обучението или натрупания опит. Кетел е 

убеден, че флуидната интелигентност отразява вродените способности, а 

кристализиралата – житейския опит, като двете се намират в непрекъснато 

взаимодействие [11], [22]. 

Теориите за общата интелигентност не осигуряват променливи, които 

описват специфичните компетентности и способности, които се проявяват на 

фона на цялостно по-слабо функциониране или отпадане от училище в ситуация 

на високо равнище на обща интелигентност.  

Диференцирането на различни типове интелигентност е обусловено от 

разбирането, че тя е комбинация от фактори, а не единно цяло. Хауард Гарднър 

интерпретира редица експериментални резултати и извежда концепцията за 

множествената интелигентност. За педагозите не е важен точния брой 

интелигентности. Важна е идеята, че доброто или лошо представяне в една 

област не гарантира аналогично представяне в други области [10]. Робърт 

Стърнбърг предлага триархична теория за интелигентността, в която 
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комбинацията от аналитични, творчески и практически способности позволява 

на хората да постигат успех. Това потвърждава констататциите, че е възможно 

учениците да са надарени и да успяват по определени дисциплини, без да са 

надарен в областта на други. [20]. Метакогнитивните умения, свързани с 

логическите, пространствените, вербалните и математическите умения, 

корелират значимо с общата успеваемост в училище. Същевременно 

способностите, свързани със специфични компетентности, е много по-вероятно 

да имат силни корелации, подкрепяйки аргумента за множествента 

интелигентност. 

Традиционното становище за интелигентността се фокусира върху умения, 

които са свързани с успеваемостта, но в процеса на обучение емоционалните и 

социалните умения са също важни за успешна адаптация и учебния успех. Някои 

психолози разглеждат социалната и емоционалната интелигентност като 

различни от „развитата в училище интелигентност“ и като еднаква, а в 

определени случаи и по-значима за успеха [7].  

Изследвания с технологии за образно наблюдение на мозъка разкриват, че 

резултатите на стандартните тестове за измерване на интелигентността 

корелират с мозъчната структура и мозъчната активност. Доказана е възрастова и 

полова специфика при наблюдение на тези променливи. Измерването на 

мозъчната активност при решаване на задачи, свързани с измерване на общата 

интелигентност, демонстрира и индивидуални различия, които изследователите 

свързват с генетични фактори. Това създава предпоставки за прогнозиране при 

нейното изследване в ранното детство и предучилищния период. Възможно е 

деца с високо равнище на IQ да се представят под нормата на тестове за 

училищна готовност под влияние на фактори от социалната среда и 

билингвизъм. Резултатите от субтестове, които измерват когнитивните 

способности са значими за превенция на изоставането и отпадането на децата от 

училище в по-късен етап от обучението чрез компенсиране на дефицитите и 

засилване влиянието на подкрепящите фактори.  

Доказано е, че интелигентността е свързана и с възрастовата специфика в 

развитието на мозъка. При навлизане в пубертета сивото вещество на мозъка е в 

период на растеж, който отново се забавя по-късно в юношеството. Децата със 

средно равнище на IQ демонстрират удебеляване на миелиновата обвивка около 

8-годишна възраст, но при децата с високи IQ резултати този пик се наблюдава 

около 13-годишна възраст [16 : 676 - 679]. Тези характеристики са свързани с по-

ниско равнище на самоконтрол и регулиране на емоциите, които могат да 

провокират отклонения в поведението и изоставане в процеса на обучение.   

Интелектуалните способности мога да бъдат предикатори за успеваемостта 

на учениците в различните степени на образование, но също така, тяхната 

диагностика може да допринесе за системно развитие на специфични умения и 

компетентности на децата и юношите. 

 

МЕТОД 
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Целта на изследване е да бъде проучено влиянието на интелигентността 

върху учебните постижения на ученици с различни характеристика на изоставане 

в процеса на обучение. 

Предмет на изследването са зависимости между равнището на 

интелигентност и учебните постижения на ученици в прогимназиалния етап на 

училищното образование. 

Проучени са характеристики на затрудненията в процеса на обучение и 

учебните постижения на 173 ученици във възрастовата граница 12 - 14 г. от 6 

училища в различни региони на гр. Варна: СУ „Кл. Охридски”, СУ „Ел. Пелин”, 

ОУ „К. Арабаджиев”, ОУ „Черноризец Храбър”, „ОУ Отец Паисий”, СУ „Гео 

Милев”. В зависимост от учебните постижения учениците са диференцирани в 

следните групи: 

 ученици с ниско равнище на успеваемост и устойчиво изоставане по много 

учебни предмети: ниска успеваемост - І гр. (19,07 %) ;  

 ученици с ниско равнище на успеваемост и с устойчиво изоставане по 

няколко основни учебни предмети: ниска успеваемост - ІІ гр. (20,08 %); 

 ученици със средна успеваемост и частично изоставане, което бързо се 

преодолява: средна успеваемост - І гр. (19, 07%); 

 ученици със средна успеваемост - ІІ гр. (21, 38 %); 

 ученици с висока успеваемост (19, 65 %). 

Средните стойности на успеха на учениците в края на първия учебен срок е 

представен  в Табл. 1. Учениците, които са повтаряли учебна година са 2,46 % от 

изследваните. 

Таблица 1 

Стойности на средния учебен успех за учениците от различните групи 

 
Групи изследвани Av SD Me Mo Min Max 

Ниска успеваемост - І гр.  3,21 0,47 3,18 3,32 3,07 3,48 

Ниска успеваемост  - ІІ гр 3,56 0,52 3,46 3,52 3,52 3,86 

Средна успеваемост - І гр.  3,92 0,87 3,62 3,82 3,76 4,38 

Средна успеваемост - ІІ гр. 4,83 1,18 4,48 5,12 4,52 5,4 

Висока успеваемост 5,59 0,84 5,61 5,78 5,54 6 

 

Зависимостта между учебните постижения и интелигентноста е проследена 

чрез Свободен от културно влияние тест за интелигенсност на Кетел C. F. 2А [1 : 

63].  

Тестът C.F. 2А има добра диференцираща възможност спрямо ниските и 

средните равнища на интелигентност, поради което намира приложение в 

диагностиката в образователната система. Той съдържа  4 субтеста: 

- 1-ви субтест: “Серии”. Състои се от 12 степенувани по трудност задачи за 

откриване на закономерности при подреждане на фигури. Всяка задача 

представлява  поредица от три фигури, подредени по някаква закономерност. 

Изследваното лице трябва от пет предложени фигури да избере тази, която 

според него продължава закономерността.   Времето за работа е 3 минути. 
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- 2-ри субтест: ”Класификация”. В него са включени 14 задачи за 

откриване на общи белези. Всяка задача се състой от пет фигури, като между 

четири от тях има съществен общ признак, а петата фигура е различна. 

Изследваното лице трябва да открие излишната фигура. Времето за работа е 4 

минути. 

- 3-ти субтест: “Матрица”. Съдържа три примера и 12 задачи. Всяка задача 

съдържа матрица, състояща се от три фигури, между които има някаква 

закономерност (за разлика от първия субтест, закономерността се получава при 

подреждането на фигурите и хоризонтално и вертикално). От предложените пет 

фигури ИЛ трябва да избере тази, която допълва матрицата. Времето за работа е 

3 минути. 

- 4-ти субтест: “Типология”. Съдържа три примера и осем задачи. Всяка 

задача включва една сложна фигура - еталон, състояща  се от няколко 

геометрични фигури и една точка. От предложените пет подобни фигури 

изследваното лице трябва да избере тази, при която точката се намира в същото 

пространствено съотношение както при фигурата еталон. Времето за работа е 2 

мин. и 30 сек [1 : 63-71]. 

Коефициентът на интелигентност за изследваните групи е изчислен по 

нормите, стандартизирани от Е. Паспаланова и Д. Щетински. За разглежданата 

възрастова група (12-14 год.) са следните: момчета: бал: 12 - 40 – „ниско 

равнище”; бал: 42 - 59 – „средно равнище”; бал: 60 – 81 „високо равнище” на 

интелигентност; момичета: бал: 12 - 40 – „ниско равнище”; бал: 41 - 59 „средно 

равнище”; бал: 60 – 83 – „високо равнище” [по 1 : 134 - 135], [3]. 

 

АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

В резултат на проведеното изследване, данните за средните стойности на 

показателите за обща интелигентност в групите на ученици с различни учебни 

постижения разкриват пропорционална зависимост. На по-високите равнища на 

успеваемост съответстват по-високи нива на интелигентност. 

Средноаритметичната стойност на коефициента за интелигентност при 

учениците с устойчиво изоставане е в ниските параметри на скалата. Тази 

величина за групата ученици с частично изоставане е близо до долната граница 

на разпределението на средните нива на интелигентност при сравнително високо 

стандартно отклонение. Стойностите на учениците със средна и висока 

успеваемост съответстват на горните нива на средно равнище на интелигентност 

(Табл. 2).  

Таблица 2 

Стойности на коефициента на интелигентост за групите с различно 

равнище на успеваемост 

 
Групи изследвани Av SD Me Mo Min Max 

Ниска успеваемост - І гр.  31,26 12,43 25,00 20,00 12,00 50,00 

Ниска успеваемост  - ІІ гр 37,58 11,76 37,58 39,00 13,00 66,00 

Средна успеваемост - І гр.  44,73 15,77 44,73 37,00 12,00 64,00 

Средна успеваемост - ІІ гр. 56,40 8,97 57,00 52,00 33,00 76,00 
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Висока успеваемост 58,10 10,13 58,10 59,00 29,00 72,00 

 

В тази насока са направени констатации и при други изследвания, в които 

се установяват зависимости между интелигентността и учебните постижения. 

Ian, J., Deary, І., S. Strand и др. в национално проучване на 70 000 английски 

ученици изследват връзката между интелектуалния им статус на 11 годишна 

възраст и учебните постижения по 25 предмета на 16 годишна възраст. 

Съотношението между латентните свойства на интелекта (Spearman g, from 

CAT2E) и латентните свойства на образователните постижения (GCSE) е 0,81. 

Изводът е, че общото им интелектуално развитие има дял в успеха по всички 25 

предмета. При момичетата не се отчитат по-високи стойности на „g”, но те се 

представят значително по-добре по всички предмети с изключение на физика 

[12].  

Проведени са лонгитюдни изследвания, при които се проучва 

взаимовръзката между интелигентността и успеваемостта в по-продължителен 

период от време. Установено е, че коефициентът на интелигентност при хора на 

средна възраст корелира значително с учебния успех в основното училище. 

Например, при изследвани лица в средна възрастова група (Av = 44,1 и SD = 

6,65) е намерена сравнително висока зависимост между IQ и учебните 

постижения (r = .64) [19 : 563]. 

За педагогическата практика интерес представлява въпросът в какви 

параметри интелигентността влияе върху учебните постижения и доколко тази 

зависимост е тъждествена? В проведеното проучване се наблюдава тенденция за 

по-големи разлики между средноаритметичните стойности за групите с ниска 

успеваемост, докато тази разлика не е ясно откроена при групите със средна и 

висока успеваемост като съотношението  се запазва и при стойностите на 

медианата и модатата.  

Минималните нива на баловете, с изключение на групата с висока 

успеваемост, са в ниското равнище на интелигентност при останалите групи. 

Максималните стойности, разкриват и присъствието на ученици с висока 

интелигентност в групите на изоставащите (Табл. 3).  

 

Таблица 3 

Стойности за нормалност на разпределението за групите с различно 

равнище на успеваемост 

 

Групи изследвани 
Skewness Kurtosis 

Statistic Std. Error Statistic Std. Error 

Ниска успеваемост - І гр.  ,399 ,481 -1,264 935 

Ниска успеваемост  - ІІ гр ,385 ,472. -,078 ,918 

Средна успеваемост - І гр.  , 206 1,014 -1,002 524 

Средна успеваемост - ІІ гр. -,072 ,330 ,052 , 650   

Висока успеваемост -,991 ,427 1,043 ,833 

Ниска успеваемост - І гр.  -,584 ,199 -,460 ,199 
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Може да бъде допуснато, че ниските и високите равнища на 

интелигентност предполагат относително ниска и висока успеваемост, но остава 

въпросът, доколко това се отнася в същата степен за учениците със средни нива 

на интелигентност. Тези зависимости могат да бъдат проследени при 

процентното разпределение на случаите според получения коефициент за 

интелигентност в групите.   

 

52,57 %47,43 %

5,88 % 14,41 % 27,14 % 34,27 % 17,10 % 1,2 %

61,41 %

92,92 %

- 2Sx = 17 - Sx = 34 + 2Sx = 79+ Sx = 64x = 48,22
 

Фиг.1 

Процентно разпределение на случаите за цялата извадка 

 

Процентното разпределение на баловете за интелигентност за цялата 

извадка не е симетрично. При разпределение над средната стойност Av = 48,22 

при SD = 1,28, наблюдаваме модел, близък до теоретичния модел на Гаусовото 

разпределение (Табл.3). При разпределението под средната стойност се 

наблюдава натрупване към повишаване на стойностие, скосена отдясно крива 

спрямо нормалната (Фиг.1). Процентното разпределение на учениците с 

различни постижения в изследването е пропорционално, т.е. моделът не е 

напълно тъждествен на учебните постижения в групите.  

 

52,57 %47,43 %

5,88 % 14,41 % 27,14 % 34,27 % 17,10 % 1,2 %

61,41 %

92,92 %

- 2Sx = 17 - Sx = 34 + 2Sx = 79+ Sx = 64x = 48,22
  

Фиг. 2 

Процентно разпределение на случаите при учениците с устойчиво 

изоставане по много учебни предмети 

 

В  групата от ученици с устойчиво изоставане по много учебни предмети 

59, 8 % от случаите попадат в зоната: -1 Sx - х - +1 Sx, в зоната -  x - 1Sx,  са  

разпределени 43.72% от случаите, докато в зоната x + 1Sx едва 16,06 %. 

Наблюдава се тенденция за промяна в симетричността на разпределението, като 

по-високият процент ученици - 56,72%,  са със стойности под средно 

аритметичната, а 39,14 % - със стойности над средно аритметичната. Проверката 
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за нормалност на разпределението показва по-висока и по-тясна, скосена отляво 

крива спрямо нормалната (Табл. 3).  Може да бъде допуснато, че независимо от 

еднаквото ниво на успеваемост и сравнително близките стойности на 

коефициентите на интелигентност, могат да бъдат диференцирани различни 

типологични групи.  

С ниско равнище на интелигентност в групата са 69,57 % от изследваната 

група, а със средно равнище - 30,43 %. Не са регистрирани ученици с високо 

равнище на интелигентност.  

 

50,1 %49,9 %

1,4 % 20,3 % 28,2 % 31,9 % 16,4 % 1,8 %

60,1 %

96,8 %

- 2Sx = 17,9 - Sx = 27,74 + 2Sx = 57,26+ Sx = 47,42x = 37,58

 

Фиг. 3 

Процентно разпределение на случаите при учениците с устойчиво 

изоставане по няколко основни учебни предмети 

 

При учениците с устойчиво изоставане по няколко основни учебни 

предмета процентното съотношение под и над средноаритметичната величина за 

групата е приблизително равно, но и тук учениците, работили под праговата 

стойност на теста за интелигентност е висок – 62, 4%. Със средно равнище на 

интелигентност са 37,6%  от групата. Както и при предната група данните за 

нормалност на разпределението сочат по-висока и по тясна крива спрямо 

нормата, но процентното разпределение разкрива натрупване на балове от ниско 

равнище в близост до границата със стойностите за средно равнище на 

интелигентност (Фиг.3).  

 

56,2 %43,8 %

1,5 % 15,9 % 26,4 % 44,5 % 10,4 % 1,3 %

70,9 %

97,2 %

- 2Sx = 13,8
- Sx = 28,92

+ 2Sx = 76,27
+ Sx = 60,5

x = 44,73

 
Фиг. 4 

Процентно разпределение на случаите при учениците с частично 

изоставане  
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За учениците с частично изоставане, което бързо се преодолява 

средноаритметичната стойност  попада в границите от стойности на средно  

равнище на интелигентност. Процентното разпределение клони към по-високите 

стойности. Проверката за оценка на нормалността на разпределението с 

измерителната категория (Skewness) за скосеност показва, че наблюдаваме по-

висока и по-тясна, скосена отляво крива спрямо нормалната. (Табл. 3). С ниски 

коефициента за интелигентност са 10,54 % от тази група, 73, 68 % от учениците 

са със средно, а 15, 78 % са с високо равнище. 

В групата на учениците със средно равнище на успеваемост с ниски 

коефициенти на интелигентност са 1,04 %, в средното равнище на показателите 

попадат 68,2 %, а с  високо равнище на интелигентност са 30, 76 %. При 

разпределението на процентите 69, 22%  от случаите попадат в зоната: -1 Sx – х - 

+1 Sx,  96.13%  от случаите са в зоната: -2 Sx – х - +2 Sx. 48, 05 %  от случаите са 

със стойности под  средноаритметичната, а 51,95% -  със стойности над 

средноаритметичната за групата.  

В основната зона -1 Sx – х - +1 Sx , 34, 61% са в границите х-1 Sх, а 34.61% 

в границите х+1 Sх - т.е разпределението е близко до симетричната форма на 

нормалното разпределение  (Табл. 3).  

 

51,95 %48,05 %

1,91 % 11,53 % 34,61 % 34,61 % 15,38 % 1,96 %

69,22 %

96,13 %

- 2Sx = 38,46
- Sx = 47,43

+ 2Sx = 74,34
+ Sx = 65,37

x = 56,40

 
Фиг. 5 

Процентно разпределение на случаите при учениците със средно равнище 

на успеваемост 

 

Тази група е най-хомогенна, което предполага присъствие на ученици с 

различно равнище на интелигентност и приблизително еднакво ниво на 

успеваемост. Проучването на характеристиките на учениците в групата, би 

извело значими зависимости за превеция на училищния неуспех.  
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59,39 %41,01 %

0,02 % 14,34 % 26,65 % 43,32 % 13,77 % 2,3 %

69,97 %

97,68 %

- 2Sx = 37,84
- Sx = 47,97

+ 2Sx = 78,36
+ Sx = 68,20

x = 58,10

 

Фиг. 6 

Процентно разпределение на случаите за групата ученици с високо 

равнище на успеваемост  

 

Средноаритметичната стойност - Av = 58,10, за групата с високо равнище 

на успеваемост съответства на средното равнище на обща интелигентност, но 

клони към границата на показателите за високо равнище. Със средно равнище на 

интелигентност от групата с високо равнище на успеваемост са 69,97 % от 

изследваните ученици, с високо –13,77 %, а с много високо – 2,3 %. С ниско ниво 

са 14,34 % и с много ниско, съответно - 0,02 %.  

Процентното разпределение на случаите клони към високите стойности на 

интелигентност, като се наблюдава тенденция за асимеметричност. Проверката 

за нормалност на разпределението по измерителната категория “Kurtosis” 

показва че случаите в извадката са групирани около нормалната Гаусова крива 

(Табл. 3). Със средни коефициентите за интелигентност са 57, 42 % от учениците 

с висока успеваемост, а с високи 42,58 %. С ниски показатели - 0,3 %,  като 

техните балове са на границата на средно равнище на интелигентност. 

Средните стойности по субтестове отразяват констатираните зависимости 

за обобощените резултати при изследваните групи (Табл. 4). За групата с висока 

успеваемост водещи са способностите за класификация. В следващите серии  

най-високо оценени са уменията за сериация, умения за откриване на 

закономерности и работа по зададен модел и/или еталон. За учениците от 

останалите групи  е валидна тенденцията, при която треднастта се повиша със 

всяка следваща серия. 

 

Таблица 4 

Резултати от субтестовете в отделните серии за изследваните групи 

 
Серии І серия ІІ серия ІІІ серия ІV серия 

Групи изследвани Av SD Av SD Av SD Av SD 

Ниска успеваемост - І гр.  5,25 2,64 4,52 2,76 3,08 2,76 2,30 1,60 

Ниска успеваемост  - ІІ гр 6,41 3,34 5,12 3,02 5,33 3,35 3,20 2,39 

Средна успеваемост - І гр.  8,21 3,66 6,15 3,02 6,26 3,39 4,68 1,94 

Средна успеваемост - ІІ гр. 9,2 1,75 9,2 2,09 8,4 2,48 5,21 2,21 

Висока успеваемост 9,2 1,51 11,8 1.69 9,6 2,06 5,13 2,09 
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ОБОБЩЕНИЕ 

В резултат на проведеното изследване могат да бъдат формулирани 

следните изводи: 

 Не 

съществуват значими различия в общата интелигентност на учениците в групите 

с устойчиво изоставане по много учебни предмети и с устоичиво изоставане по 

няколко основни учебни предмети: t = 0,82 при tр = 1,65 (р<0,1). Коефициентът 

на интелигентност на приблизително две трети от тях е в ниските нива на 

скалата. Една трета  са със средно равнище на интелигентност. 

 Между тези две групи и групата на учениците с частично изоставане, 

което бързо се преодолява, разликите в общата интелигентност са значими:  за 

първата и третата група t = 8, 55 при tр  = 3,36  (р<0,001); за втората и третата 

група t = 7, 39 при tр = 3,36 (р<0,001). Основният дял от учениците в групата с 

частично изоставане е със средно равнище на интелигентност.  

 Не съществуват значими разлики между учениците със средно равнище 

на интелигентност от групата с частично изоставане и групата на ученици със 

средно ниво на успеваемост: t = 0,72 при tр = 1,65 (р<0,1). Значими са разликите 

между тези групи за учениците с високи нива на интелигентност: t = 2,08 при tр  

= 1,97 (р<0,05). 

Тестът на Кетел е свързан с констатиране на флуидната интелигентност и 

получените стойности насочват към извода за влияние на „кристализиралата” 

интелигентност върху учебните постижения. Това прави възможно и 

присъствието на ученици с ниско равнище на интелигентност в групата на 

ученици със средна успеваемост. Може да бъде допуснато, че общата 

интелигентност е значим, но не определящ фактор за училищния успех. 

Високите равнища на интелигентност предполагат по-високи учебни 

постижения, но по-високи постижения могат да бъдат постигнати и от ученици 

със средни, а в определени случаи и с ниски, близки до средното равнище  на 

интелигентност.  

Изследването установи, че учениците със средно равнище на 

интелигентност са значима част от състава на всички изследвани групи.  Те са 

една трета от учениците с устойчиво изоставане по много или по няколко 

основни учебни предмети и приблизително половината в групите със средно и 

високо равнище на успеваемост.Проучването на група ученици с еднакво 

равнище на интелигентност и различна успеваемост, може да подпомогне 

намирането на зависимости от условия и фактори, които водят до благоприятен 

изход в превенцията на риска от училищен неуспех. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

ДИГИТАЛНОТО ПОКОЛЕНИЕ (V−VІІ КЛАС) 
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL CHARACTERISTICS OF 

THE DIGITAL GENERATION (V−VІІ GRADE) 

 

 

Petyo D. Stefanov 

 

 
Abstract: This article analyzes the key characteristics of the digital generation (children 

in grades 5-7). The time range from the mass penetration of computers until now is considered, 

analyzing several key indicators such as age, values, access to information and ways of 

learning. Problems related to the adaptation of children to the dynamically developing digital 

environment in terms of ways of learning, communication and awareness are addressed. What 

are the consequences of the concentrated use of electronic media on children and how this 

affects the future of education? It will guide us to the correct understanding of the digital 

generation and to adapt the teaching approaches to the needs of the students. What will be the 

implications for teaching, learning and assessment in the new digital environment? How to 

combine innovation with current learning practices? 

Key words: Digital generation, technology, communication, pedagogy, psychologically 

characteristics, concentration and stability of attention 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Арт структури“ РД-

08-116/03.02.2021 г. 

 

  

През последните две десетилетия с масовото навлизане на компютрите в 

съвременния динамично развиващ се свят, нараства значително ролята на 

дигиталните технологии. Тези процеси на дигитализация рефлектират върху 

всички сфери от обществения живот (икономическа, политическа, социална и 

духовна), по необратим и убедителен начин със своите положителни и 

отрицателни последици. 

Образованието като част от социалната сфера е процес на възпитание, 

обучение и придобиване на знания и развиване на умения. То също се подчинява 

на технологичния прогрес, като се поставя акцент на внедряването на иновации. 

Прилагането на нови и разнообразни по вид методи и средства на учебна 

дейност, които да водят до по-добри резултати и оптимизиране на процеса на 

обучение, като се дистанцират от традиционните образователни практики е 

свързано с понятието иновативност [1].  

За съвременното училище ученето трябва да е инструмент за разкриване на 

потенциала на децата, да е атрактивно и да мотивира учениците за постигане на 
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по-високи резултати. Пълноценното използване на компютрите и интернет от 

учениците за ефективно изпълнение на конкретна задача с повишена стойност е 

приоритет на училището и има важна роля за постигане на дигитална 

грамотност.  

В свои изследвания голям брой учени поставят акцент върху проблеми 

свързани с  обучението на „дигиталните деца“. Техните търсения са насочени 

към подобряване на процеса на обучение чрез използването на периферни 

устройства, на софтуер за провеждане на теоретичната и практическата част. 

Анализират възможността за използване на видео игри, 3D среди и виртуална 

реалност за образователни цели. 

В тази насока с новите потребности на учениците по отношение на 

комуникация, учене, начини на информираност, предполагат промяна в 

образователната практика и теория. За тази цел е необходимо да се направи 

анализ на представителите на дигиталното поколение по отношение на техните 

личностни, когнитивни и психологически характеристики. 

Австралийския социален изследовател Марк Мак Криндъл класифицира 

поколенията в категории според годината на раждане, като всяка една от тях 

съдържа отличителни културни и комуникационни характеристики. На база на 

това изследване относно поколенията, реализирано чрез демографския признак 

„Възраст“, може да е отправна точка за определяне на времевите границите на 

„Дигиталното поколение“. 

 

 

 

 

                                                                                                            

Наименование на 

поколението 

Година на 

раждане 

Възраст Характеристики 

Старейшини 1901 – 1924 г. 96 г. + Чужди на дигиталното 

Строители 1925 – 1945 г. 75 – 95 г. 

Бейби бумъри 1946 – 1964 г. 57 – 75 г. Дигитални имигранти 

Поколение X 1965 – 1979 г. 42 – 56 г. Адаптиращи се към дигиталното 

Поколение Y 1980 – 1994 г. 27 – 41 г. Дигитални туземци – живеят 

изцяло потопени в дигиталните 

технологии, реализатори на 

комуникационната революция. 

Поколение Z 1995 – 2009 г. 12 – 25 г. 

Поколение “Алфа” 2010 –2024 г. от 11 г. 

 

Различията между поколенията по отношение на използването на 

дигиталните технологии определят термина „Дигитално поколение“, който 

разглежда взаимодействието между хората, които са израснали в дигиталната ера 

и онези, който се адаптират към технологиите. Факторите определящи 

принадлежността към „Дигиталното поколение“ са: технологичен фактор, 

възраст, учебен опит с технологиите и личностни, когнитивни и психологически 

характеристики [7]. 

Класификация на поколенията  

от Марк МакКриндъл по изследването му “Отвъд думите” [5]. 

[5] McCrindle, Mark. Word Up: A lexicon of Generations Y & Z: 

 A guide to communicating with them. Australia: The ABC of XYZ, 2006.                                                                   

Таблица 1 
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Представителите на Дигиталното поколение са родени и израснали в 

Дигиталната епоха, което благоприятства за бързото ориентиране при 

използването на новите технологии. Те се свързват със света и по между си чрез 

смартфони, таблети и компютри. Онлайн свързаността на подрастващите влияе 

върху начинът на мислене, учене, социалното и емоционално развитие. Спрямо 

другите поколения те проявяват различни социални, психологически и 

когнитивни характеристики [7]. 

Таблица 2 нагледно може да се проследи периодът от масовото 

навлизане на компютрите до 2021 г. Възрастта, на която са представителите 

на всяко едно поколение при започване на дигитализацията и навършените 

години в днешно време. Поколението Y през 2000 г. са на възраст 6-20 г., 

което предполага по-голям интерес към нововъведенията, по-лесно и по 

естествен начин се придобиват знания и умения. Поколението Y е на границата 

между Поколението X (адаптиращи се към „дигиталното“) и на отрасналите с 

новите технологии, те са част от прехода към масовото навлизане и използването 

на дигиталните технологии. Те са признати за едни от реализаторите на 

комуникационната революция.  

Поколението Z са израснали с новите технологии (1-5 г. през 2000 г.), те 

са технически грамотни, това е поколението, пристрастено към интернет и 

технологиите. Представителите на поколение Алфа са все още в ранна детска 

възраст. Някои от тях се раждат сега, други вече са ученици. Предполага се, че те 

ще са с висока образованост, съответно с висока продуктивност благодарение на 

прилагането на новите технологии [5]. 

Поколенията Y, Z, “Алфа” (таблица 2) са обединени в една обща група 

„Дигитални туземци“.  

 

  

 
Времеви граници на поколенията. Период на масово навлизане на дигиталните технологии 

таблица 2 
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Поколението Z е наименувано с последната буква на латинската азбука 

„Z“. Среща се в литературата и под други наименования, като „нет-поколение“, 

„децата на хилядолетието“, „поколението на социалните мрежи“, „различните“ и 

др.  

Периода на родените през 1995 – 2009 г. включва представители на възраст 

от 12 – 25 г. (таблица 1), като една част от тях са завършили своето образование, 

а най-малките са ученици в прогимназиален етап (V-VII клас). Обединени са в 

една демографска група като са причислени към Дигиталното поколение. 

Свързва ги това, че са израснали с лесен достъп до цифрови информационни и 

комуникационни технологии, като живеят изцяло потопени в тях. 

Общообразователната подготовка в прогимназиалния етап на основната 

степен на образование е еднаква за всички видове училища и се придобива чрез 

изучаване на едни и същи общообразователни учебни предмети и с един и същ 

брой учебни часове за всеки от тях, определени с държавния образователен 

стандарт за учебния план. 

 

Психологически характеристики на деца (V−VІІ клас) 

Прогимназиалният етап е от V до VII клас включително. Учениците, 

завършили началния етап на основното образование, продължават обучението си 

в V клас. Във възрастта от V до VII клас децата попадат в една нова за тях 

училищна среда – среда, която изисква повече самостоятелност, индивидуални и 

групови проекти, поемане на отговорност. Това е моментът, в който успехът вече 

започва да има реално значение за бъдещото развитие на учениците и изборите, 

които им предстои да направят. 

Развитието на всеки човек преминава през определени периоди, 

характерни със своите особености на процеса израстване. Влияние над този 
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процес имат редица фактори, които са: среда на живот, пол, наследственост, 

културни особености на семейството и средата. Процесът на съзряване се отнася 

до всички хора, но изброените по-горе фактори оказват изключително влияние. 

Те не са изолирани като действие, а се проявяват заедно със закономерностите на 

промените настъпващи през дадения период.  

Смята се, че процесът на юношеството преминава през три фази (ранна, 

средна и късна). „Ранното юношество започва около 11 години и продължава до 

15. Това е период, изпълнен със стрес и зареден с експлозивност, когато битката 

за автономност, и по-точно за усещането за себе си като автономен, се изразява и 

преживява като отхвърляне и враждебност и от двете генерации“ [3:97]. 

Средна училищна възраст, пубертет или ранна тийнейджърска възраст е 

един от най-сложните периоди, през които преминава детето от начална 

училищна възраст 6-7 до 11-12 годишна възраст към средна училищна възраст 

12-15 години. Промените, през които преминава физиката и психиката на 

подрастващите през този период, редица автори определят като криза, която 

протича при всеки човек с нормално развитие. Тази криза е от изключителна 

важност тъй като тя поставя началото на преминаването от детството към света 

на възрастните. Индивида се променя поради физиологични и хормонални 

промени, които следват естествения ход на израстването. Влияние оказват и 

генетични и социалните фактори, пола – обикновено момичетата навлизат по-

рано в пубертета за разлика от момчетата. Настъпва промяна в 

междуличностните взаимоотношения, отношението към учебния процес, 

обособяване на учебни предмети към които ученикът губи или засилва своя 

интерес, формира „симпатия“ или „неприязън“ към даден учител. Ученикът в 

тази възраст се отнася с по-голямо внимание към мнението на своите връстници, 

а учителят губи своя авторитет за разлика от периода на начална училищна 

възраст, където той е уважаван и възприеман с респект от децата. 

 

Развитие на паметта в средна училищна възраст 
Периода на средна училищна възраст се характеризира с увеличаване 

обемът на паметта. Повишава се ролята на словото при запомнянето на 

възпроизвеждането. Преминава се към словесно логически форми на паметта.  

Развитие на усещане, възприятие, представа в средна училищна 

възраст  
Според Р. Милкова усещането, възприятията, паметта в тази възраст са 

свързани с повишаване на точността на усещанията, различаване на оттенъците 

на цветовете, размера на предметите, тяхната форма, съотношение с други 

предмети. Възприятията се отличават с по-голяма обобщеност, целенасоченост и 

избирателност. Представите се обогатяват и диференцират, възприятията за 

пространство и перспектива се усъвършенстват . 

Развитието на мисленето в средна училищна възраст преминава през 

задълбочен анализ и синтез въз основа не само на видимите белези. Изгражда се 

по-пълно единство между абстракция и конкретизация. Изграждат се 

положителните качества на мисленето – критичност и самокритичност. 
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Развитие на въображението в средна училищна възраст се 

охарактеризира с развитие на творческото въображение – мечти за 

изобретателство и откривателство. 

С повишаване на активността в различни сфери на дейност се 

охарактеризира развитието на волята в средна училищна възраст. Изграждат се 

самопреценката и самосъзнанието. Налице е стремеж към самостоятелност [2]. 

 

Източници на информация 

Ако можем да обобщим в три думи взаимодействието на учениците през 

21-ви век със света, то те са екрани, скорост и информация. Учениците, 

представители на дигиталното поколение са тези, които са израснали и са 

свързани със света чрез смартфони, таблети и компютри. Резултатът от тази 

хиперсвързаност е, че ученици най-вероятно ще имат различен вид учебен опит, 

отколкото преподавателите, когато са били в училище. Ето защо е важно да се 

разбере как те взаимодействат със света и учат, за да се постигне по-ефективно 

обучение. 

Основните източници за получаване на информация са смартфони, таблети 

и компютри, които дигиталното поколение използва и предпочита пред книгите 

(учебниците). 

 

Начини на учене 

Учениците от поколението Z предпочитат да получават информацията 

бързо от множество мултимедийни източници. Те извършват действия с висока 

скорост поради факта, че играят на видео игри, използват дигитални устройства, 

хипертекст и др.  

След като сърфират в интернет, общуват в чатове, публикуват във 

Фейсбук, гледат видео и слушат музика, учениците отиват на училище и се 

сблъскват с настоящия модел на преподаване с бялата дъска. Обучаемите 

предпочитат паралелна обработка и многозадачност (multitasking). Обичат да 

изпълняват много задачи като ги реализират чрез паралелна обработка. С лекота 

правят няколко дейности едновременно – чатят, изпращат си съобщения и писма, 

слушат музика, гледат видео клипове, говорят по телефоните и сърфират в 

интернет. 

Училищата все още се фокусират върху изпълнението на задачите една по 

една нещо, което е много традиционен и линеен подход. Многозадачността е 

технически „непрекъснато частично внимание“ и ние всички го правим. Можем 

да шофираме, да слушаме музика, да гледаме реклама и мислим за задачи 

свързани с нашата работа. Но при поколението Z всичко се случва много по-

бързо. Предходните поколения бяха уверявани, че най-добрият начин за учене е 

да се изолират от външния свят и околните разсейващи фактори и да се 

съсредоточат единствено върху разглежданата задача. 

Според Иван Мерджанов Поколението Z искат да учат:  

  автономно;  

  независимо от времето и мястото; 

  използвайки компетенциите си за работа с новите медии; 
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  като работят в екип, но същевременно виждат място за собствена изява;  

  като усвояват знания и натрупват опит чрез собствените си действия, 

така както са овладели от малки компютъра и приложенията на телефона си [6].  

 

По данни на М. Гърмидолова, R. Berk (2009) анализира и определя 20 

характеристики на ученето специфични за Поколението Z: 

1. Технически грамотни; 

2. Разчитат на търсачките в интернет; 

3. Интересуват се от мултимедийни средства; 

4. Създават интернет съдържание; 

5. Действат скоростно; 

6. Учи чрез откриване; 

7. Учи чрез пробите и грешките; 

8. Много задачи (multitasking); 

9. Неустойчиво внимание; 

10. Комуникират визуално; 

11. Нуждаят се от социална комуникация „лице“ в „лице“; 

12. Емоционално отворени; 

13. Приемат разнообразието и мултикултурализма;   

14. Предпочитат груповата работа и сътрудничество; 

15. Стремят се към подходящ стил на живот; 

16. Притискани са да успяват; 

17. Постоянно се нуждаят от обратна връзка; 

18. Стремеж към постоянно удовлетворение;  

19. Отговаря бързо и очаква бърз отговор; 

20. Предпочитат да използват клавиатурата от колкото да пишат на 

ръка. 

 

Ангажиране на вниманието 

Синдромът на дефицит на вниманието се наблюдава при поколението Z 

поради ред причини и обстоятелства. Обхватът на вниманието е по-ограничен в 

сравнение с предходните (по-ранни) поколения. Идващата информация от 

всякъде, бързо и лесно достъпна прави децата разконцентрирани и често 

страдащи от дефицит на вниманието, губещи бързо интерес към учебната 

дейност. Зареждането на интернет страница става много бързо, информацията 

идва „наготово“, като тя е цветна, атрактивна, грабваща, лесно смилаема, 

поглъщаща. Децата са увлечени и това прави този начин за получаване на 

информация като най-предпочитан, за разлика от процесът на четене, който 

страда и в него се констатират липса на фокус на вниманието, често текста се 

възприема но не се осмисля. Според някои образователни специалисти в 

класната стая средната продължителността на вниманието на ученика е седем до 

десет минути, но онлайн вече е само осем секунди. 

Представителите на дигиталното поколение използват за стимулация 

различни източници, включително смартфони, таблети, телевизори и компютри. 

Ако се опитаме да им осигурим равностойни стимулиращи учебни дейности, 
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можем да избегнем риска от загуба на ангажираност и интерес на учениците в 

класната стая. Учителите практикуват различни методи за привличане и 

задържане на вниманието, това е важна и същевременно трудна задача, което 

изисква прилагане на творческо планиране на урока. Ако уроците се подготвят 

на базата на практически, интересни дейности, изискват различни умения и 

мисловни процеси, то ангажирането на вниманието на обучаемите би било по-

успешно [8].  

Ефективността от лекционната форма на обучение отдавна е поставена под 

въпрос от преподавателите. Наложителна е адаптация на традиционните методи 

на преподаване към дигиталното поколение, чрез въвеждане на интерактивни и 

мултимедийни средства при реализирането на уроците. За тази цел са 

необходими специализирани методически кабинети. За да бъдат напълно 

ангажирани, вместо да стоят и да слуша лекции учениците биха могли да 

участват във всеки един етап от учебния процес. 

Освен ползите от дигиталните технологии за образованието, 

неконтролируемото използване на дигитални устройства от учениците и времето 

прекарано в интернет пространството без да се взаимодейства с подходящо и 

образователно съдържание може да има неблагоприятно влияние върху 

вниманието, ученето, общуването и здравето. 

 

Негативни аспекти свързани с достъпа до дигитални устройства: 

Повечето ученици от прогимназиален етап ползват преносими мобилни 

устройства – смартфони и са постоянно изложени на различни медии. За 

съжаление времето прекарано онлайн е свързано с: 

  достъп до насилие и неподходящи сексуални послания; 

  по-малко време за домашни работи; 

  по-малко време за активни занимания, четене, творене; 

  промени в поведението, като например агресивност, намалена 

трудоспособност и хиперактивност; 

  проблеми със зрението следствие от прекомерното използване на екрани; 

  увеличаване на теглото, тъй като децата, които прекарват повече време 

пред компютъра или телевизора, са по-малко активни физически; 

  проблеми в общуването; 

  откъсване от реалността в следствие на играенето на игри на компютри и 

телефони, създаване на нереалистична представа за възможности и външен 

вид [9]. 

Развитието и нарастващата дигитализация в ежедневието несъмнено оказва 

влияние и върху Визуалните изкуства. Използването на дигиталните технологии 

в съвременното изкуство като инструмент за създаване на визуални 

произведения е все по-често и е предпочитано от много автори. По естествен 

начин дигиталните технологии навлизат и намират приложение в учебните 

програми по изобразително изкуство за прогимназиален етап.  

Интегрирането на дигиталните технологии в образованието е свързано с 

изискванията за качествено обучение, възможностите за личностно развитие и 
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изява на всеки ученик от поколението Z, съобразно индивидуалните му заложби, 

умения и интереси.   

Възможностите за прилагането на дигиталните технологии в учебно-

образователния процес в прогимназиален етап се реализира чрез областта на 

компетентност – „Визуална култура и електронни медии“. Обучението по 

изобразително изкуство по отношение на дигиталните технологии е свързано с 

използване на техните възможности за възприемане на изкуството и 

приложението им в творческата дейност на учениците. Чрез прилагане на 

подходящи педагогически методи, средства, подходи свързани с дигиталните 

технологии в часовете по изобразително изкуство, се цели да се стимулира 

развитието на творческата активност и изобразителната дейност при учениците. 

Прилагането на иновативни подходи в обучението по изобразително изкуство 

привлича вниманието на учениците, мотивира ги за по-голяма продуктивност, 

превръща ги от пасивни наблюдатели в активни участници в учебния процес.  

Очертаните ключови характеристики на Поколението Z и засегнатите 

проблеми свързани с приспособяването на децата към динамично развиващата се 

дигитална среда по отношение на начини на учене, комуникация и 

информираност, изискват нови стратегии на обучение. Като се има предвид 

особеностите на дигиталното поколение, може да се заключи, че голяма част от 

образователните системи не са актуални и не отговарят на нуждите на 

съвременните ученици. Концентрираното използване на електронни медии от 

децата неизбежно влияе върху бъдещето на образованието. Настъпилите 

промени в новото поколение ученици са предпоставка учителите да търсят нови 

и интересни методи за работа включвайки съвременните технологии за да се 

провокира интереса им. Задържането на вниманието в час може да се осъществи 

по-успешно, когато учениците участват активно във всеки етап от учебния 

процес. 

 

 

Литература: 

1. Данов, Д. (2020). Дигитализация и образование: иновативност, 

креативност и интеркултурност, Университетско издателство „Св. Климент 

Охридски“, София. 

2. Милкова, Р. (2000). Психология (избрани проблеми)., издателство 

„Антос“, Шумен. 

3. Циркова, Д. (2007). Психологично консултиране на деца, юноши и 

родители, Център за психосоциална подкрепа, Бургас. 

4. https://www.researchgate.net/publication/342803353_UNDERSTANDING_GE

NERATION_ALPHA / 24. 03. 2021. 

5. https://www.researchgate.net/publication/335159424_Word_Up_A_Lexicon_an

d_Guide_to_Communication_in_the_21st_Century/link/5d538ea5a6fdcc85f890

531c/download / 24. 03. 2021 

6. https://www.researchgate.net/publication/274080242_Elektronnoto_obucenie_v

_akademicen_kontekst_-_predpostavki_formi_i_granici / 03. 04. 2021. 

https://www.researchgate.net/publication/342803353_UNDERSTANDING_GENERATION_ALPHA
https://www.researchgate.net/publication/342803353_UNDERSTANDING_GENERATION_ALPHA
https://www.researchgate.net/publication/335159424_Word_Up_A_Lexicon_and_Guide_to_Communication_in_the_21st_Century/link/5d538ea5a6fdcc85f890531c/download
https://www.researchgate.net/publication/335159424_Word_Up_A_Lexicon_and_Guide_to_Communication_in_the_21st_Century/link/5d538ea5a6fdcc85f890531c/download
https://www.researchgate.net/publication/335159424_Word_Up_A_Lexicon_and_Guide_to_Communication_in_the_21st_Century/link/5d538ea5a6fdcc85f890531c/download
https://www.researchgate.net/publication/274080242_Elektronnoto_obucenie_v_akademicen_kontekst_-_predpostavki_formi_i_granici
https://www.researchgate.net/publication/274080242_Elektronnoto_obucenie_v_akademicen_kontekst_-_predpostavki_formi_i_granici


637 

 

7. https://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-

content/uploads/downloads/2016/10/1_Peycheva_Yankova1.pdf  / 07. 05. 2021 

8. https://www.mon.bg/upload/24429/Strategicheska-ramka_proekt_12112020.pdf 

/ 03. 05. 2021.  

9. https://www.ucsfbenioffchildrens.org/education/your-tween-10-to-13-year-olds / 

10. 05. 2021   

 

 

Петьо Д. Стефанов, докторант  

Катедра „Визуални изкуства, теория и методика“ на ПФ,  

ШУ /ДП Методика на обучението по изобразително изкуство;  

p.damyanov@shu.bg 

https://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2016/10/1_Peycheva_Yankova1.pdf%20%20/%2007.%2005.%202021
https://journal.e-center.uni-sofia.bg/site/wp-content/uploads/downloads/2016/10/1_Peycheva_Yankova1.pdf%20%20/%2007.%2005.%202021
https://www.mon.bg/upload/24429/Strategicheska-ramka_proekt_12112020.pdf
https://www.ucsfbenioffchildrens.org/education/your-tween-10-to-13-year-olds


638 
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Abstract: The report provides a brief overview of the scientific literature on the issues 

under consideration and reveals opportunities to support the overall development of learners. 

Results of the assessment of the social skills of children with severe intellectual and multiple 

disabilities are presented through the methodology of Arsova-Tzvetkova, Radulov and 

Balkanska. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

През годините децата и учениците с множество увреждания са жертви на 

игнориране от страна на обществото и дълга изолация.  Радулов изтъква, че 

„процесът на разширяване на групата с множество нарушения през последното 

десетилетие е особено динамичен.“ (Радулов 2017: 261). Едва от 1989 г. започва 

да им се обръща внимание и да се признават техните права, възможности и 

потенциал за обучение. С премахването на понятието необучаеми на практика се 

признават и зачитат възможностите им за обучение. В тази връзка К. Караджова 

подчертава, че „негативните отношения спрямо хората с увреждания (в това 

число и умствено изостаналите) започват да се променят.“ (Караджова 2010: 148) 

По официална статистика на Министерство на образованието и науката в 

България, от началото на 2015 г., общият брой на децата и учениците с 

множество нарушения е 3479 и те съставляват 18,3% от всички 18 974 ученици 

със СОП, които се обучават в страната ни.  

В научната литература понятията социална компетентност, социална 

компетенция, социални умения, се ползват като синоними без да има основание 

за това. Според Левтерова „подобна синонимност не е коректна, защото няма 

съдържателно припокриване на значение и смисъл, въпреки често срещаните 

обяснения на единия конструкт чрез другия“ (Левтерова 2007). Социалните 

умения са форми на поведение, които ни помагат да изразим емоции и 

потребности в социалната среда и да постигнем цели по отношение другите 

около нас. (Левтерова, Стамов 2007). Уменията варират от възможността да се 

споделят искания до постигане на значими цели в индивидуалното израстване, 

свързани с материален и духовен просперитет и пълноценен живот в общността. 
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Разсъждавайки върху проблема за формирането на социални умения и 

социално поведение у децата със специални образователни потребности П. 

Терзийска посочва, че „използването на една технология, на един метод е малко 

вероятно да доведе до успех. Необходими са както педагогически, така и 

терапевтични методи, като задължително се идентифицират силните страни на 

детето със СОП…“ (Терзийска 2011: 103) Авторката подчертава в този процес на 

„създаването на атмосфера на доверие и защитеност, на интерес и желание за 

общуване, на позитивни емоции.“ (пак там) 

Приобщаващото образование е „изградено върху определен набор от 

ценности, в основата на които е правото на достъп до качествено образование на 

всички деца без разлика на раса, пол, религия, сексуална ориентация, социален, 

физически и ментален статус, етнически произход, заболяване, затруднения в 

обучението или способности“ (Нунев 2018: 2). Тук е мястото отново да посочим 

основните принципи на приобщаването детайлно анализирани от авторите Нунев 

и Недялкова „...гарантира достъпа на всяко дете или ученик до подкрепа за 

личностно развитие и съответно прилагането на диференцирани педагогически 

подходи към него, приобщаването търси промяната на средата (системата), 

така че тя да отговори адекватно на разнообразието от ученици с различни 

нужди. ... всяко дете е уникално и неповторимо и едновременно с това е 

обучаемо и може да бъде приобщено чрез промяна на средата, за да развие 

максимално своя потенциал. ... „равнопоставеност и недопускане на 

дискриминация, гаранция за които са създадените условия за обучение на 

всички деца и ученици заедно независимо от трудностите и различията, които 

може да възникнат при ученето и научаването и при участието им в дейността на 

детската градина или училището. Шестият и седмият от принципите на 

приобщаващото образование наблягат на организацията и сътрудничеството 

както на образователните институции на всички равнища, така и между всички 

участници. Подходът тук цели цялостно развитие със споделени отговорности и 

съвместно решаване на проблемите „между всички участници в процеса на 

приобщаващото образование – детската градина, училището, центъра за 

подкрепа за личностно развитие, детето, ученика, семейството и общността.“ 

(Нунев, Недялкова 2018: 42 – 43) 

 

Същност на понятието „множество увреждания“  

Англоезичната литература разглежда понятието profound intellectual and 

multiple disabilities1)  (PIMD) като „дълбоки интелектуални и множествени 

увреждания“, с цел избягване на конотацията,2) че не е възможно обучението или 

развитието на личността. Френската концепция и дефиниция на polyhandicapé3) 

се заражда през 60-те години, за да характеризира населението, което не се 

вписва в структурите за хора с увреждания и означава „множество увреждания“. 

Тя е по-широка – в сравнение с англо-саксонската концепция за дълбоки 

интелектуални и множествени увреждания. През 1989 г. понятието се представя 

в анализа „La personne polyhandicapée Concept et besoins“ като „деца или юноши 

с тежко увреждане с множество движения, включващо моторни и тежки или 
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дълбоки умствени увреждания и водещи до екстремно ограничаване 

възможностите за възприемане, изразяване и взаимоотношения.“4) 

Според учените Rosenberg, Westling и McLeskey множеството увреждания 

водят до тежки нарушения (умствена изостаналост и слепота, интелектуална 

недостатъчност и физическо увреждане) и лицата „имат значителни слабости в 

общата способност за учене, лични и социални умения, както и в сетивното и 

физическото развитие, а учебните способности на ученик с множество 

увреждания често е  под 12-годишно дете.“ (Rosenberg, Westling, & McLeskey 

2011: 320) 

В чуждестранната литература, като синоним на понятието множество 

увреждания“, се посочват следните термини за такива деца с: (по Цветкова-

Арсова 2015) „комбинирани нарушения (Enerstvedt 1996); асоциация от 

увреждания (Hogg & Seba 1986); допълнителни увреждания (McKendrick 1991); 

дълбоки образователни нарушения (Porter 1993; Riley 1993); дълбоки 

множествени увреждания (Downing 2008); значителни или дълбоки 

обучителни/образователни нарушения; дълбоки и комплексни увреждания; 

сложни (или комплексни) нарушения.“ (пак там: 17) 

През 1974 година Американският отдел по образование предлага една от 

първите дефиниции на децата с множество увреждания: „тези, които поради 

дълбочината на своите физически, умствени, сензорни или емоционални 

проблеми, се нуждаят от образователни, социални, психологически и 

медицински грижи, надхвърлящи традиционните грижи, осигурявани в масовите 

и специални образователни програми, с цел да се достигне максимума на 

социално взаимодействие.“ (пак там: 19) 

Основаната през 1975 година американска Асоциация TASH5) – на лица с  

тежки и дълбоки увреждания, е международен лидер в защитата на най-

уязвимите – хората с увреждания. Застъпва се за правата на човека, 

противопоставя се на сегрегацията им, на злоупотребата с тях, пренебрегването и 

институционализацията им. Според Нунев „понятието сегрегация произлиза от 

латинското segragatio и означава отделяне, отлъчване от цялото.“ (Нунев 2009: 

64) Асоциацията акцентира в работата си върху вида помощ и грижа, крайно 

необходими за лицата с множество нарушения. Според институцията TASH 

„това са хора от всякаква възраст, изискващи значителна и непрекъсната помощ 

в повече от една значими житейски, с цел да участват в обществения живот и да 

се радват на такова качество на живота, достъпно за гражданите с по-леки или 

без никакви нарушения.“ (Цветкова-Арсова 2015: 19) 

Цветкова-Арсова извежда следните критерии за класификация на лицата с 

множество увреждания: „степен на проявление; възраст на настъпване на 

уврежданията; комбинацията от увреждания.“ (пак там: 20) Авторката 

формулира някои възможни комбинации от нарушения: зрителни и слухови 

(сляпоглухи); зрителни и моторни; зрителни нарушения и интелектуална 

недостатъчност; слухови и моторни; слухови нарушения и интелектуална 

недостатъчност; умствена изостаналост и моторни нарушения.“ (пак там: 21) 

Изграждането на социални умения у лицата с множество увреждания е 

грижа както на семейството и училището, на различните институции, които се 
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занимават с образователна, възпитателна и корекционна дейност, така и на 

обществото като цяло.  

Понятието умение, според Радев и Будева, е „способност да се върши 

нещо, основано на знания и опит, вещина, умелост, сръчност, ловкост, похват.“ 

(Радев, Будева 2011: 11) За социалното вграждане на личността е необходимо да 

се формират у тях специални социални умения, като тези за успешно 

взаимодействие с околните, за общуване, умения за съблюдаване на адекватно 

поведение, готовност за оказване и получаване на социална подкрепа.  

Десев подчертва, че уменията са зависими от „възможности за успех в 

изпълнението на начинания и задачите.“ (Десев, 1999: 611) Авторът ги 

интерпретира като упражненост и тренираност на субекта, като начин за 

самостоятелно ползване на знания, понятия, умствени процеси и физически 

действия, чрез които могат да се решават практически и теоретически задачи. 

Равнищата в развитието на уменията, според Десев, се определят в зависимост от 

регулацията и характера на познавателната дейност. Те са следните: да се 

действа в стандартна ситуация по определен образец; чрез избиране на начин от 

по-рано известни начини в променена ситуация; за продуктивни действия чрез 

анализ; за изследователски, творчески действия. Подразделят се на: общи, които 

се формират или използват по всички учебни предмети, специални – изграждат 

се в рамките на определен учебен предмет и междинни (спортно-игрови, 

художествено-естетически, социалнокомуникативни и др.). 

Овладяването на социални умения е от първостепенна важност за 

личността. От още по-голямо значение са те за ученици с множество увреждания, 

тъй като играят водеща роля за успешното им приобщаване в обществото. 

Уменията следва да са съобразени с календарната възраст на ученика, с неговото 

функционално ниво, както и със степента и комбинацията от увреждания. Важно 

е да подчертаем, че отношението, с което учителите подхождат към децата и 

обучаемите, както и възприемането на проблема изискват определени знания и 

ниво на разбиране. Кутева подчертава, че „колкото по-добре опознаеш детето си, 

толкова по-добре ще се ориентираш на какво да го научиш.“ (Кутева 2000: 160) 

Едва тогава идва необходимостта от умения, за да може знанието да бъде 

използвано на практика. 

Налице са четири основни нива на социално взаимодействие, които ученик 

с множество увреждания следва да достигне при социално общуване: започване 

на социално взаимодействие от ученика; отговор спрямо молба за 

взаимодействие от друг; избиране на вида взаимодействие; приключване (край) 

на взаимодействието.“ (Цветкова-Арсова 2015: 159) 

Считаме, че в основата на социалната компетентност са уменията, които 

преди всичко в практически план допринасят за пълноценния живот на човека в 

рамките на социума и за развиването на социалното му поведение. 

Учените Радулов, Цветкова-Арсова и Балканска групират социалните 

умения в следните главни области: „свободно време; социални умения; социални 

умения на работното място; живот в обществото; справяне с времето; лични 

знания и умения; достъп до обществото; социално чувство и поведение.“ 

(Радулов, Цветкова-Арсова, Балканска 2015: 72) 
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Цел на изследването 

Представено е емпирично изследване, имащо за цел да установи нивото на 

формиране на социални умения у учениците с множество увреждания от средна 

училищна възраст (11 – 18 години), свързването на уменията им със 

съвременната концепция за пълноценното личностно развитие, приобщаване в 

обществото и оптимизиране на образователните и социални подходи, 

подобряващи качеството на живот. 

Предмет на проучването са социалните и емоционалните умения на 

учениците (11 – 18 години), проектирани в самооценката и междуличностните 

взаимодействия. По-конкретно, това са специфичните области на общуване, 

описани по-горе в статията. 

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 нивото на формиране на 

социални умения у учениците с множество увреждания на възраст 11 – 18 

години. 

3. Да се обработят чрез подходящи статистически методи получените 

резултати от изследването. 

4. Да се анализират резултатите и да се изведат конкретни изводи и 

препоръки. 

 

Обект на изследването са 40 ученици с множество нарушения, от област 

Велико Търново и Пазарджик, които са представени в дискусията на резултатите. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОУЧВАНЕТО 

За постигане на целта и решаване на 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: стандартизиран чек-лист за оценка на социалните умения 

на дете или ученик с множество увреждания (Радулов, Цветкова-Арсова и 

Балканска 2015: 72).  

3. Математико-статистически методи за обработка на получените 

качествени и количествени резултати: обработката на резултатите е 

извършена с програмата „Статистически пакет за социални науки – IBM 

SPSS“, версия 19.0 

 

Чек-листът, предложен от учените Радулов, Цветкова-Арсова и Балканска, 

се състои от общо 153 айтъми, а скалата за оценяване включва пет степени за 

нивото на лицето (в точки) изпълнява: 

 0: никога не изпълнява айтъма по никакъв начин; 
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 1: указанието рядко и/или със значително подсказване, насочване и/или 

с помощ; 

 2: айтъма понякога и/или частично, с известно подсказване, насочване 

и/или с помощ; 

 3: инструкцията често и с вещина, с минимално подсказване, насочване 

и/или с помощ; 

 4: указанието постоянно, напълно, правилно и спонтанно, без 

подсказване, насочване или помощ. (по Радулов, Цветкова-Арсова, Балканска 

2015: 72) 

 

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ 

Профилът на изследваните лица е изграден на базата на характеристиките: 

пол и възраст.  

 

 
Фигура 1. Съотношение по пол 

 

Диференциацията на изследваните ученици по пол показва, че 

момичетата са 22 и съставляват 55.0%, а момчетата са 18, с относителен дял 

45.0% (фигура 1). 

Относно възрастта на учениците, с тежки интелектуални и множество 

нарушения, могат да се направят следните констатации (в години): на 11 – е само 

едно лице (2.5%); на 12 – 4 ИЛ (10.0%); на 13 – 2 ИЛ (5.0%); на 14 – 8 ИЛ 

(20.0%); на 15 – 3 ИЛ, съставящи 7.5%;  на 16 – са 5 лица с относителен дял 

12.5%; на 17 – 8  ИЛ (20.0%, а 9 ИЛ (22.5%) – са на 18-годишна възраст (фигура 

2). 
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Фигура 2. Разпределение по възраст 

 

Средната възраст на изследваните ученици е 15 години и 5 месеца. 

От данните, представени на фигура 3, е видно, че сравнително голяма част 

от изследваните ученици са с интелектуална недостатъчност, в комбинация със 

следните съпътстващи нарушения: 

 двигателни – 19 ИЛ (47.5%); 

 слухови – 7 ИЛ (17.5%); 

 зрителни – 5 ИЛ (12.5%). 

 

 
Фигура 3. Комбинация от увреждания 

 

Изследваните ученици със зрителни и слухови нарушения в проучването са 

4, с относителен дял 10.0%, следват 7 ИЛ със зрителни и двигателни проблеми, 

съставящи 7.5% и двама ученика със слухови и моторни увреждания (фигура 3). 

В текущото изследване, по методиката на Радулов, Цветкова-Арсова, 

Балканска, резултатите показаха ниски стойностите по отношение на областите: 

социални умения; социални умения на работното място; живот в обществото; 

справяне с времето; лични знания и умения; достъп до обществото; социално 

чувство и поведение. Данните могат да се проследят на фигура 4. 
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Фигура 4. Социални умения (в %) 

 

Единствено в областта свободно време се наблюдават оценки 1 и 2, т.е. 

изпълнява указанието рядко и/или със значително подсказване, насочване и/или с 

помощ и 2: понякога и/или частично, с известно подсказване. 

  

Изводи 

Направеният контент-анализ и получените резултати от изследването ни 

дават основание да изведем извода, че голяма част от изследваните деца имат 

ниски нива на формиране на социални умения. 

Анализът на данните от анкетното проучване за отношението на учителите 

към приобщаващото образование насочва към следните препоръки: 

1. Осигуряване на комплексна рехабилитация на учениците с тежки 

интелектуални и множество увреждания като задължително условие за 

пълноценното им включване в живота на обществото.  

Рехабилитацията е цялостен и непрекъснат процес. Ето защо следва да се 

създадат структури и програми в България, които да осигурят последователното 

реализиране на стъпките – медицинска, професионална и социална 

рехабилитация. Янкова отбелязва, че „помощните средства и технологии са 

изключителни помощници в образователно-възпитателния процес, защото 

оказват силно влияние върху личното развитие на детето и ученика с 

интелектуална недостатъчност, а също така и в участието им в извънкласните 

дейности, клубове, школи, на детската площадка, в живота на детската градина и 

училището. Помощните средства и технологии са ценен ресурс не само в 

постигане на академичните знания, но дават възможност за развиване на 

способностите им.“ (Янкова 2014: 38 – 39) 

 2. Трениране в социални умения.  

Подобряване на социалната адаптация и способността за независим живот 

на тежко инвалидизираните лица, като учителите формират модели на 

поведение, необходими за установяване и поддържане на междуличностни 

отношения.  
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За осъществяване на ефективно обучение на деца с тежки интелектуални и 

множество нарушения следва да се подпомага развитието им на социалните 

умения и компетенции чрез структурирани занятия и занимания.  

3. Комплексно прилагане на биопсихосоциален подход, целящ 

максимално задържане в общността.  

Индивидуална оценка на възможностите им за самостоятелност и  

непрекъснато усилие за справяне с трудно преодолимите ефекти от стигмата, 

предразсъдъците, стереотипите и дискриминацията в обществото ни. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обобщение можем да посочим, че социалните умения са разнообразни, 

но еднакво необходими за изграждането на човешката личност и за 

гарантирането на нейния успех в живота. За младите хора, с тежки 

интелектуални и множество нарушения, тези умения оказват съществена роля. 

Не е за пренебрегване значението им за корекция на поведението на обучаемите. 

Успехът в работата на педагогическите специалисти в процеса на обучение на 

децата с множество нарушения – за изграждането им като зрели и самостоятелни 

личности – в голяма степен ще бъде гарантиран от правилното формиране и 

развитие у тях на социални умения, за справяне с многобройните трудности в 

живота. 
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HEMSBALL – НОВАТОРСТВО В РАБОТАТА С ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 

С МНОЖЕСТВО НАРУШЕНИЯ 

 

Петя В. Марчева-Йошовска 

 

 

THE HEMSBALL – A INNOVATION IN WORKING WITH CHILDREN 

AND STUDENTS WITH MULTIPLE DISABILITIES 

 

Petya V. Marcheva-Yoshovska 

 

 
Abstract: This report examines the nature and social role of the popular Turkish game 

Hemsball as accessible and dynamic for children and students off all ages in Bulgaria. 

Guldelines for the integration of the Hemsball game in the kindergarden are proposed, 

whisn can be applied in view of the growing aspiration of the society for inclusion of the 

children in a quality and modern education system in Bulgaria. 

Keywords: Hemsball, game, challenges, students, multiple disabilities. 

 

 

Играта е физическа форма на организирана по правила социална дейност. 

Заниманието съществува от най-дълбока древност и се осъществява с определена 

цел – забавление. 

Според Р. Димкова „културно-образователната област „Физическа култура 

и спорт“ е неразделна част от системата на общообразователната подготовка във 

всички етапи и степени на средното общообразователно училище. 

Осигуряваните чрез нея знания, умения и отношения, формират физическата и 

спортната култура като важен компонент на общата култура на учениците, 

развиват и поддържат физическата им дееспособност, подготвят ги за активен, 

здравословен начин на живот, системно спортуване и след завършване на 

средното образование“ (Димкова 2019: 11). В тази връзка Т. Вълова споделя, че 

„в зависимост от това какви са основните дейности в играта и какво е 

отношението на учениците към тях, чрез нея се формират черти на характера, 

обогатяват се и се задълбочават познанията за околния свят. Играта, която до 

постъпването на детето в училище в продължение на няколко години и в 

значителна степен е задоволявала потребностите на детето да имитира, изследва, 

проучва и фантазира, вече е натоварена с дидактически функции и произвежда 

ситуации, характерни за същинския учебен процес“ (Вълова 2004: 12). 
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В едно от последните изменения на Закона за физическото възпитание 

и спорта в Република България е разписано, „че целта на физическото 

възпитание и спорта е да подобри здравето и физическата активност на 

нацията чрез системни занимания с физически упражнения и спорт от 

всички възрасти“.13) За Световната здравна организация здравето е 

„комплекс от физическо, психическо и социално добруване на човека“ и е 

заложена идеята за ролята на играта за укрепване на детското здраве“.14) 

Разглежданият проблем има съществено място в изследванията на 

специалистите в областта на специалната педагогика и приобщаващото 

образование, а също така и разработването на целенасочена система за 

корекционно-развиващо обучение и възпитание на децата и учениците със 

специални образователни потребности. 

Тук е ценно да отбележим, че поредица научни проучвания показват, че 

двигателна активност влияе благотворно на физическата, нервно-психическата и 

функционалната годност на организма, но в същото време се увеличава броя на 

децата с увреждания.  

В съвременните условия се откроява занижена двигателна активност на 

учениците – недоразвита моторика, слаба координация и намаляващата 

двигателна активност. В тази връзка Т. Давидова акцентира, че „безспорно е 

значението на физическото възпитание и спорта като средство за интеграция в 

обществото, за преодоляване на предразсъдъци, изолация и дискриминация 

спрямо различните“ (Давидова 2013: 6). 

Чрез прилагането на играта Hemsball „решава важни задачи, а именно 

общо укрепване на здравето, разширяване на функционалните възможности на 

организма, овладяване на нови двигателни навици и формиране на физически 

качества – бързина, ловкост, издръжливост, възпитаване на нравствени и волеви 

качества“ (Проданов 2011: 49). 

 

Играта Hemsball 4) 

„Създадена от Murat Аltinay (фигура 1) през 2011 година. Тя е нова, 

атрактивна, забавна, динамична и може да се играе от хора от 3 до 93 години. 

Одобрена е в началото на 2011 година от турското Министерство на младежта и 

спорта и турската Федерация Спорт за всеки (HIS)“ (Марчева, Тодорова 2013: 

262). 

                                                           
2 Закон за физическото възпитание и спорта, изм. и доп. ДВ., бр. 21 от 8 март 2014 г., 

достъпен на: http://mpes.government.bg/Documents/Documents/Zakoni/2014/ZFVS.pdf 

(посетен април 2021). 
3 World Health Organization, достъпен на: http://www.who.int/en/ (посетен март 2021) 
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Фигура 1. Създателят на играта Hemsball – Murat Altinay 15) 

Според авторите „играта има голямо предимство пред повечето игри. 

Може да се играе на закрити и открити места, не изисква специални теренни 

условия и голямо пространство за игра. Името на играта Hemsball включва в себе 

си няколко компонента. H = ръка; Е = енергия; M = движение; S = стабилност; 

Ball = топка“ (пак там: 263). 

  

Зона на игра 16) 

Играе се на твърди, плоски повърхности, позволяващи на Hemsball топката 

да отскача добре. Атрактивният комплект за игра Hemsball (показан на фиг. 2) се 

състои от няколко части: 

 

 
Фигура 2. Комплект Hemsball (личен архив) 

 

                                                           
15 Мurat Altinay <https://twitter.com/kentradyoizmir/status/700667190358491136?lang=ca> 

(посетен март 2021) 
16 Hemsball <http://hemsball.com/> (посетен март 2021) 
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• Лента пред играча с размер – 35 x 4см (2 бр.), показана на фигура 3. 

 
Фигура 3. Лента (личен архив) 

 

• Площ (област) на играча с размер – 42x30 см (2 бр.), представена на 

фигура 4. 

 

 
Фигура 4. Площ (личен архив) 

 

• Дъска с център и обръч (1 бр.), показана на фиг. 5. 

 
Фигура 5. Дъска (личен архив) 
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• Hemsball топка (1 бр.), представена на фигура 6. 

 
Фигура 6. Топка (личен архив) 

 

Лента пред играча (35 x 4 см) е на разстояние 45 см от площта на играча 

(42x30 см). Полето за игра е с различни размери за деца, възрастни и по двойки 

(показано на фиг. 7, 8 и 9): 

 
Фигура 7. Поле за игра – деца (до 12 години) 4) 

Състезателното поле е със следните размери: дължина – 3.00 м., ширина – 

1.23 м.; разстояние между поле и дъска на играча – 36.5 см.; поле за игра – 1.50 

м., разстояние между поле и център с обръч – 40.0 см.; поле на състезателя – 75 

см.; разстояние между поле и лента на играча – 45 см.; разстояние между лента 

на състезателя и дъска с централен обръч – 54 см.  
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Фигура 8. Поле за състезания – възрастни4 

 

Полето за възрастни играчи е с размери: дължина – 4.00 м., ширина – 1.55 

м.; поле за игра – 1.90 м., разстояние между поле и дъска на състезателя – 24.5 

см.; поле на играча – 1.05 см.; разстояние между поле и център с обръч – 56.0 см.; 

разстояние между поле и лента на състезателя – 60 см.; разстояние между лента 

на играча и дъска с централен обръч – 74 см. (фигура 8). 

 

 
Фигура 9. Поле за игра по двойки 4 
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Полето за игра по двойки има следните размери: дължина – 4.15 м., 

ширина – 2.10 м.; поле за игра – 2. 05 м., разстояние между поле и дъска на 

състезателя – 60.0 см.; поле на играча – 1.05 см.; разстояние между поле и лента 

на състезателя – 60 см.; разстояние между лента на играча и дъска с централен 

обръч – 80.5 см.; разстояние между поле и център с обръч – 80.5 см. (фигура 9). 

 

Правила на играта 4) 
Авторите Петя Марчева и Росица Тодорова открояват правилата на играта, 

че „участват двама или четирима играча (игра по двойки). Начало става чрез 

хвърляне на монета от централния рефер. Загубилият играч започва играта. 

Децата изиграват общо три сета, а възрастните – пет. Един сет съдържа 12 точки, 

който спечели три сета, печели играта. Страната, която спечели точка – сервира. 

Ако точките са равни, сетът се удължава до 2 точки разлика. Позициите на 

играчите се сменят след всеки сет“ (Марчева, Тодорова 2013: 266). 

„След като топката докосне вътрешната страна на обръча и отскочи, трябва 

да премине през 35 x 4см лента пред играчите. Играчът от другата страна хваща 

топката, която минава над лентата, без да я изпуска и без да излиза извън 42x30 

см площ, на която е стъпил. Ако играчът не успее да хване топката – не печели 

точка. Ако топката не докосне вътрешната част на обръча, този, който изпълнява 

сервиса, не печели точка. Ако топката докосне обръча, падне преди 35 x 4 см 

лентата, или я докосне, този който изпълнява сервиса, не печели точка. На 

фигура 10 и 11 са представени валидните и невалидните удари на топката в 

игралното поле.“ (Марчева, Тодорова 2013: пак там). 

 

 
Фигура 10. Валидни удари 4) 
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Фигура 11. Невалидни удари 4) 

 

Трима рефери следят за правилното протичане на играта Hemsball. 

Централният рефер застава по средата на игралното поле, а останалите 2-ма 

съдии застават встрани до двамата играчи (2 м), показано на фиг. 9. Централният 

рефер чрез жребии определя играча, който ще започне пръв играта. Играчът, 

който изпълнява сервиса, не трябва да излиза извън площта на играча (42 x 30 

см). От другата страна играчът трябва да хване топката, без да напуска зоната на 

игралното поле и без да преминава 35 x 4 см лента. Ако някое от правилата бъде 

нарушено и засечено от страничния рефер, той свири нарушение, а централният 

рефер прибавя точка за другия играч“ (Марчева, Тодорова 2013: пак там). 

Играта Hemsball е израз на радост и забавление. Тя непрекъснато поддържа 

активността и настроението на учениците. Чрез нея те развиват позитивно 

отношение спрямо себе си и околните, защото изграждат нужната близост. Тя им 

помага да разбират и опознават света по-добре. 

Авторката Р. Димкова отбелязва, че „всяко дете е самостоятелна личност с 

индивидуални предпоставки и собствено развитие, желания, надежди и 

настроения. Децата искат да бъдат активни, да се движат и да се радват“ 

(Димкова 2009: 87). Играта Hemsball подобрява рефлексите, наблюдателността, 

концентрацията на вниманието на учениците с различен тип нарушения. 

За любителите на играта контакти във Фейсбук: Hemsball HemSpor 

HemsPlay; Youtube: Hemsball1; Twitter: Hemsball; E-mail: info@hemsball.com; 

Интернет страници: www.hemsball.com; www.hemsballstore.com. 

От направеното проучване биха могли да бъдат изведени следните 

заключения за играта Hemsball: 

1. Предлага на децата с увреждания да развиват структурата на 

движенията, защото е „особено отношение на детето към заобикалящия го свят. 

Тя е дейност, чрез която се усвоява най-разнообразно съдържание и се развива 

психиката на детето“ (Димкова, Петкова 2014: 12). 
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2. Дава възможност в образователно направление „Физическа култура“ да 

бъде използвана за подобряване показателите на двигателната активност на 

децата. 

3. Предлага възможност за планиране формите, средствата и методите на 

обучение, които могат да реализират оптимален ефект и възможност да се 

управлява ефективно работа в детската градина и общообразователното 

училище.  
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КОМПОНЕНТИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ПРИ ДЕЦА 

БЕЗ СЛУХОВИ НАРУШЕНИЯ 
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COMPONENTS OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR 

CHILDREN WITHOUT HEARING IMPAIRMENTS 

 

Petya V. Oppezzi 

 

 
Abstract:Foreign language teaching is an integral part of education systems worldwide. 

Learning a foreign language is becoming increasingly important due to the intensifying 

processes of globalization. Foreign language learning aims at the formation of communicative 

competence through the relevant components: the principles embodying the laws of the learning 

process and methods determined by the goals, ways of learning and content determined by the 

ever higher requirements for the level of foreign language proficiency. Foreign language 

learning is an educational connection between teacher and student, helping to achieve the 

ultimate goal - a high level of communication. In this interaction each of the subjects of the 

process enters with a pronounced individuality. At the same time, the optimal interaction 

between them is a guarantee for successful language realization.  

Keywords: foreign language learning, aims, principles, methods, content 

 

 

УВОД 

Обучението по чужд език е неразделна част от образователните системи на 

всички страни по света. Ученето на езици е естествен феномен в човешкото 

общество. Владеенето на повече лингвистични системи в комуникацията отваря 

врати към други културни хоризонти. Използването на повече лингвистични 

системи създава множество преимущества в живота на хората [1]. Качествените 

езикови познания предоставят възможност за по-висока конкурентоспособност 

на пазара на труда. Изучаването и преподаването на чужди езици придобиват все 

по-голяма значимост поради засилващите се процеси на глобализация. 

Овладяването на чужди езици способства запознаването с историческото 

богатство на отделната държава и благоприятства формирането на граждански 

компетентности и развитието на адекватни комуникативни умения, откриване на 

перспективи за образование и работа, за възпитаване в толерантност, за приемане 

на различията в мултикултурна среда.  

От ранна възраст децата овладяват лексиката на чуждия език паралелно с 

тази на родния език без да изпитват затруднения. Те научават думите и изразите 

чрез различни активности: играят, гледат детски филми, слушат песни на чужд 

език. Малките деца изпитват положителни емоции и не се страхуват от грешки. 

Развитието на децата се основава на опита чрез проба и грешка, затова 

допускането на грешки е ценна част от учебния процес. Когато децата изучават 

чужд език от ранна възраст, те експериментират с този език като естествена част 
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от своето развитие. Успешното овладяване на чуждия език предполага богата на 

езикови стимули среда, която в детската градина и училището би могла да бъде 

осигурена от висококвалифицирани преподаватели.  

 

Цели на обучението по чужд език 
Обучението по чужд език е база за осъществяване на реалната 

интеркултурна комуникация. Целите на съвременното обучение по чужд език са 

в релация с неговата комуникативна ориентация, с изграждането на умения за 

общуване на чужд език и формирането на мултикултурна и мултилингвална 

личност. Те се прецизират според конкретните потребности на обучението, 

образователните институции и целевите групи. Целите на ЧЕО са в позиция на 

субординация от целите на общото образование, от целите на обучението по 

другите учебни предмети, от индивидуалните потребности и интереси на 

обучаваните лица, социалните изисквания на обществото, подготовката на 

педагогическите кадри. Като основна цел на обучението по чужд език се приема 

формирането на комуникативна компетентност при учениците, развитието на 

тяхната способност за възприемане и генериране на устни и писмени изказвания, 

което би осигурило пълноценно общуване с партньори от други националности в 

зависимост от персонални, културни и професионални интереси. 

Комуникативната компетентност предполага наличието на специални 

умения, позволяващи оперирането с чужди езикови кодове в зависимост от 

контекстуалния фактор. Чрез използване на сравнителния подход се осъзнава 

гъвкавостта на когнитивните структури за преработка на лингвистична 

информация от различни кодови системи. В мултикултурен контекст 

използването на чуждия език опосредства приемането и разбирането на други 

култури, благоприятства мобилността и разширява перспективите за образование 

и професионална реализация. 

ЧЕО създава усещане за принадлежност към общия европейски дом 

посредством разширяване на културните, човешките и социалните хоризонти. 

Възникват предпоставки за придобиване на умения за планиране, общуване, 

сътрудничество, активно участие, решаване на проблеми, идентифициране на 

връзки и взаимоотношения, получаване и интерпретиране на информация.  

От основната цел на ЧЕО произтичат други конкретни цели: 

 Овладяване на знания за спецификата на лингвистичните структури и 

прилагането на граматичните правила; лексикалния състав на езика въз 

основа на теми, визиращи ежедневен, социален и професионален контекст; 

културологичните и исторически особености на страните, на които 

принадлежи съответния език. 

 Усвояване на умения за прилагане на езика в различни социо-културни и 

комуникативни ситуации; използване на двуезичния лексикон; разбиране 

на целите на конкретния комуникативен акт. 

 Развитие на способности за четене с използване на точно произношение, 

подходящ ритъм и естествена интонация; разбиране на текстове и 

извличане на необходимата информация; генериране на текстове; речева 
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инициатива и изразяване на собствено отношение и мнение; размисъл по 

отношение нагласите на събеседника в мултикултурен контекст. 

 

Принципи на обучението по чужд език 

Всяка човешка дейност се осъществява въз основа на определени 

принципи, определящи насоката на мисленето и действията на индивида. 

Педагогическата наука и в частност чуждоезиковото обучение също притежава 

свои принципи. Те съдържат най-важните закономерности на учебния процес, 

свързвани с цялостната организация и провеждане на обучението и са иманентна 

характеристика на дидактиката, теоретичния фундамент, върху който се 

изгражда обучението. Напълно основателно М. Андреев посочва, че от тяхното 

пълноценно съблюдаване и реализиране зависи оптимизацията на качествените 

характеристики на обучението и повишаването на неговата ефективност [2].   

От принципите на обучението произтичат и неговите правила, които 

представляват частни положения, каквото е чуждоезиковото обучение. 

Принципите за обучение по чужд език се диференцират в две направления: 

общо-дидактически, валидни за обучението по всеки предмет, и частно-

методически, които се прилагат при обучението по предмета чужд език.  

Таксономията на принципите се променя непрекъснато и все още няма 

окончателен характер. М. Тенева систематизира осем дидактическите 

принципи на обучението в последователност, която е актуална и за обучението 

по чужд език: научност, достъпност, нагледност, съзнателност, активност, 

системност и последователност, трайно овладяване на знанията, уменията и 

навиците, индивидуален подход [3].  

Изследователите се обединяват около  позицията за взаимодействието на 

дидактическите принципи, които са тясно свързани и взаимно допълващи се. 

Функционират един чрез друг и подсилват ефектите на влияние. Приложението 

им в обучението по чужд език е солидна гаранция за ефективно и успешно учене. 

Частно-методическите принципи са валидни само за обучението по 

учебен предмет чужд език. Съдържанието им е свързано  с логиката на езика и с 

психологията на неговото овладяване. 

Основополагащ частно-методически принцип е принципът за 

комуникативност, дефиниран за първи път в САЩ и Европа през 70-те години 

на миналия век. Реализирането на езикова комуникация  в условия  на  реални  

ситуации има мотивиращ ефект върху учениците при изучаване на чуждия език. 

Методологична основа  на принципа е  теорията  за  езика  като  средство  за 

комуникация, а целта на езиковото обучение е формиране на комуникативна  

компетентност – понятие въведено от Д. Хаймс през 1972 г. [4]. 

Стефанова сравнява комуникативния подход със стремеж към създаване  

на отворена и гъвкава концепция за обучение по чужд език, в което се отчитат 

специфичните учебни условия за определена група учещи, образователните 

традиции в съответната държава, нейната култура, учебния и житейски опит на 

учениците и тяхната мотивация [5]. 
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Принципът на ситуативност има пряко отношение към подбора на 

лингвистичния материал, чието съдържание трябва да отразява ежедневната 

комуникативна практика.  

Принципът на комплексност постулира паралелно развитие на уменията за 

слушане, четене и говорене, намиращи се в позиция на взаимно влияние 

помежду си. Принципът  произтича от комплексния характер на езика като 

знакова система. 

Особен интерес представлява принципът на  междукултурен подход.  В 

последните години многоезичието се разглежда като необходимо условие за 

съществуването на обединена Европа. Паралелното владеене на няколко езика е 

свързано с икономически и образователни фактори, детерминиращи развитието 

на личността. Културологичният възглед предполага развитие на интеркултурна 

компетентност, което превръща обучението по чужд език в интеркултурно [6]. 

Интеркултурната ориентация е в основата на новата концепция за обучението по 

чужд език и според Стефанова [7]. 

Принципът за апроксимация (на приближаване) дава възможност на 

преподавателя при оценката на устната изява да пропуска някои неточности в 

продукцията на учениците при положение, че не възпрепятстват цялостното 

възприемане на текста. Коректното прилагане на принципа обезпечава на 

учениците освободена от стрес атмосфера, стимулира  преодоляването на страха 

от възможна грешка, повишава активността в клас.  

Принципът на интензивност намира приложение във всички форми на 

организация на обучението по чужд език. Има особено голямо значение при 

интензивните курсове за разпределяне на присъствените и дистанционните  

форми  на обучение, за извън аудиторната заетост на учениците. 

Прилагането на принципа за предимство на устната реч при въвеждане на 

нов езиков материал се определя от факта, че езикът се реализира най-

пълноценно чрез устната форма на речта. Писменият код не дава възможност за 

проявяване на прозодичния компонент и специфичните особености на 

произношението. 

Bettoni определя още два принципа на обучение [8]: 

- принцип за отчитане на влиянието на родния език на обучаваните, който 

означава вземане под внимание на особеностите на родния език; 

- принцип за отчитане на влиянието на първия чужд език върху втори и 

следващ език, като влиянието на първия чужд език не се разглежда 

еднозначно. 

Специфичните особености на ранното обучение по чужд език, проучени 

достатъчно добре от изследователите в хода на множество наблюдения, както и 

натрупаният практическия опит, дават основание за формулиране на някои 

специфични  принципи [5, 9, 10]:  

- цялостно обучение;  

- дейностен подход в обучението;  

- преобладаващо игрово изучаване на чуждия език; 

-  методическо многообразие;  

- непринудена, освободена от страх атмосфера;  
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- целенасочено и непрекъснато повторение;  

- установяване на постижения, а не оценка на знания. 

В процеса на обучението по чужд език всички принципи са в интеракция 

помежду си. Недооценяването на някои от тях генерира отрицателен ефект върху 

реализацията на останалите. Принципите на обучението по чужд език са 

фундамента на разработване на научно детерминирани методи за обучение. 

Методи на обучението по чужд език 

В различните области на науката понятието метод се дефинира по 

различен начин. В педагогическата наука методът представя цялостното 

схващане за преподаването на знания и умения, регистрира общите условия, 

потребности и развитието на научната мисъл. Предмет на методиката е тази част 

от обективната реалност, която се стреми да създаде оптимална система за учене 

и обучение, за да бъдат постигнати  целите, заложени в учебните програми. 

Методиката е в помощ на учителя, за да бъде възможно в различни ситуации и 

при минимален разход на време и усилия от негова страна да получи възможно 

най-високи резултати от ученика. Методите се определят от целите, 

съдържанието, начините на ученето. Методите са трасираните пътища, които 

водят до успешно изпълнение на поставените образователни и възпитателни 

задачи. Дидактиката формулира метода като единство от регламентирани 

взаимодействия между учителя и ученика, които са ориентирани към изпълнение 

на задачите за постигане на целите. Методите са разпределени в няколко групи: 

словесни, нагледни, практически и интерактивни методи на обучение. Подборът 

на подходящия метод за обучение е предпоставка за ефективност на учебния 

процес. Без използване на съответните методи е невъзможно усвояването на 

учебното съдържанието на предмета чужд език от страна на обучаваните 

лица[11]. В съвременната теория и практика на преподаване на чужд език  

методологията се разглежда в три аспекта: като академична дисциплина - дава 

информация за теорията и практиката при преподаване на чужд език; като научна 

дисциплина - теория на езиковото обучение или лингводидактика; като 

практическа дисциплина - техники на преподаване, представляващи съвкупност 

от методи за работа на учителя [11]. Методът за обучение по чужд език се 

разглежда в широк и тесен смисъл [12]. В широкия смисъл на думата методът 

съдържа цялостната методическа концепция за курса по чужд език. В тесен 

смисъл методът представлява „принципиален път“, чрез който учител и ученици 

постигат  предвидените в учебната програма цели и задачи.   

Според друга дефиниция методът по чужд език е единство от подход, 

дизайн и процедура, където: подходът включва общоприетите теории за езика и 

ученето; дизайнът обхваща формулираните общи и специфични учебни цели, 

програма и материали, разпределение на дейностите на учителя ученика; 

процедурите са последователните учебни действия на участниците в учебния час 

[13].  

Във формулировката на Стефановa методът за ЧЕО присъства като система 

от дейности с единни теоретични основи, от една страна, и като  ръководство за 

творческо познание и всестранно  проучване  на  закономерностите  в 

обучението – от друга [14]. 
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В  ЧЕО  се  използват различни  методи  на  преподаване. Някои от тях са:  

Преводни методи:  
Граматико-преводният метод стимулира развитието на логическото 

мислене на учениците. Базиран е върху изучаването на  граматичните правила, 

четене и превод от роден на чужд език. Това позволява анализиране и осъзнаване 

на конструирането на езиковите единици [15]. Граматико-преводният метод 

предполага обучението по ЧЕО да се основава върху писмената форма на 

речта. Обучението започва с овладяване на правилата за четене и звуко-буквения 

състав на думата. След това  се преминава към основния курс, на принципа от 

простото към сложното. Думите и дефинициите на граматичните правила се 

наизустяват. Главен акцент се поставя върху точността на превода.  

Текстуално-преводният метод представлява метод на обучение по устна 

реч, писмена реч и превод. Изходен лингвистичен материал са свързани текстове. 

Особено внимание се обръща на изучаването на лексикалните и граматичните 

правила, на превода [15]. Първоначално се включва четене на чужд език, след 

което се преминава към усвояване на ортоепичните и ортографичните правила. 

За разлика от граматико-преводния модел, текстуално-преводният метод е 

ориентиран към постигане на практическите цели на обучението по чужд език. 

Това обяснява и по-добрите резултати.  

Директен (пряк) метод. Това е метод на обучение, при който ученето на 

чужд език протича по естествен начин в процес на комуникация, като се 

игнорира родният език на обучаваните лица. Методът е известен и под други 

названия: антиграматичен, рационален, естествен, конкретен, интуитивен, 

аналитичен [16]. Чуждият език се усвоява чрез подражание и многократна 

повторяемост на стандартни фрази. Новият материал се възпроизвежда по 

аналогия с научения. Граматичният материал не се обяснява, правилата на езика 

се заучават чрез синтактични модели. Основна задача на метода е автоматизация 

на речевата дейност. В директния метод са заложени закономерностите за 

естественото изучаване на чужд език. В САЩ методът се използвал успешно в 

езиковите школи на Максимилиан Берлиц, поради което е известен и под името 

„метод на Берлиц“. Понастоящем в България съществуват само езикови школи, в 

които преподаването се извършва по този метод. 

Аудио-лингвален метод. Чрез този метод обучението в устна реч по чужд 

език е в релация с многократно аудиране и възпроизвеждане на речеви модели. 

Изследователите го разглеждат като метод на обучение по чужд език, който 

предполага активно използване на слуховия канал за перцепция и многократно 

продуциране след обучаващия на строго селектирани граматични структури, 

което води до тяхната автоматизация [17]. 

Аудио-визуален метод (АВМ). Обучението в устна реч по чужд език е 

базирано върху активната употреба на зрителни и слухови средства. Новият 

материал се възприема предимно чрез слуховата модалност. Думите се 

интерпретират чрез нагледни опори, които се използват не само по време на 

въвеждащия етап, но и в процеса на упражняване и актуализиране на употребата 

на езика [18]. Паралелното използване на вокалния и визуалния канал различава 

метода от обсъждания аудио-лингвален метод на обучение. При АВМ 
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възприеманите на слух вербални модели се овладяват глобално. Обучението 

протича в последователността: слушане – говорене – четене – писане. За главна 

опора служи разговорната реч. Предявяването на граматичните правила е 

подчинено на принципа за функционалност. Преводът на родния език е 

максимално редуциран в процеса на преподаване.  

Съзнателно-съпоставителен метод. Възприемането на изучавания 

материал по чужд език се съпоставя с лингвистичните единици на родния език. 

Характеризира се с провеждане на упражнения, свързани предимно с 

превода.Паралелно се овладяват устна и писмена реч, диференцира се материала, 

предназначен за развитие на активния и пасивния речник, използват се 

некоректни езикови модели. 

Комбинирани (синтетични) методи Обединяват компонентите на 

директните и преводните методи и в зависимост от доминиращите принципи и 

способи различните модификации на комбинираните методи се придържат до 

едните или другите.  

Съзнателно-практически метод, който е в субординация с принципите 

за: практическа насоченост на обучението, съзнателност, липса на превод, 

отчитане на родния език на обучаваните лица, взаимосвързано обучение във 

всички видове речева дейност. 

Особен интерес представлява групата на интензивните методи, които са 

предназначени за овладяване на чужд език (устен)  за кратък период от време 

при ежедневно провеждане на учебните часове и симулиране на речеви ситуации 

в естествена чуждоезична среда. В този контекст Т. И. Капитонова и А. Н. 

Щукин предлагат следната класификационна схема [15]: 

 сугестопедичен метод на Лозанов; 

 метод на активизиране на резервните възможности на обучаваните лица на 

Г. А. Китайгородская; 

 емоционално-мисловен метод на И. Ю. Шехтер; 

 метод на ускореното обучение за възрастни на Л. Ш. Гегечкори; 

 сугестокибернетичен интегрален метод за ускорено обучение на възрастни 

на В. В. Петрусински [11, 15]. 

Интензивните методи в ЧЕО имат своите недостатъци. Обучаваните лица 

бързо овладяват устната реч, но не се отделя достатъчно внимание на 

граматичните правила. По тази причина някои специалисти  препоръчват 

приложението на интензивните методи да се съчетава с традиционните методи 

[19].  

Сугестопедичен метод. Представлява стройна система за въвеждане и 

усвояване на езиковия материал в естествени комуникативни ситуации. Методът 

е разработен в края на 60-те години от българския психотерапевт проф. Георги 

Лозанов. Той използва сугестивно влияние върху учениците като средство за 

активиране на потенциалния умствен капацитет на индивида в процеса на 

преподаване на чужд език. Чрез метода се постига повишаване на активността на 

учениците в час и мобилизиране на скрития психологически резерв. Авторът 

споделя три основни възгледа: (1) Ученето трябва да предизвиква радост и 

спокойствие; (2) Ученето трябва да се извършва на две нива – съзнателно и 



665 

 

подсъзнателно; (3) При обучението трябва да се използват потенциалните 

ментални резерви за повишаване на ефективността от обучението. 

Успоредно с общо приетите методи, в обучението по чужд език се 

използват и нетрадиционни методи. Алтернативата при тези методи се обуславя 

от акцента върху психологичния аспект. Техните създатели за предимно 

психолози. В центъра на метода е поставен обучаваният. По-известни 

нетрадиционни методи са:  

 Метод на обучение в общност или обучение чрез съветване (Community 

Language Learning, Counseling Learning); 

 Учене в тандем (тандем-метод);  

 Метод на цялостна физическа реакция или метод с опора на физически 

действия (Total Physical Response);  

 Метод на обучение по мълчалив начин (The Silent Way);  

 Метод на мозъчната атака (Brainstorming);  

 Метод на проектите;  

 Учебна система за самообучение Assimil. 

Обучение чрез Съветване (CLL). Автор на метода е Чарлз Карън. 

Същността на метода предполага създаване на благоприятна обстановка и 

изграждане на чувство за сигурност и доверие. Устната реч предхожда писмената 

форма. Комуникацията се осъществява между учениците и се реализира под 

формата на разговори по зададена тема.  Граматичният аспект е игнориран. 

Основна задача е натрупването на лексикален запас и формиране на правилно 

произношение. Преподавателят е в ролята на консултант (съветник), който не 

порицава грешките, а представя верния отговор и дава възможност на учениците 

сами да се поправят.  

Учене в тандем (тандем-метод) – методът възниква в Германия в края на 

ХХ в. и представлява учене по двойки. В този метод се открояват две основни 

форми на дейност – индивидуална и колективна, които могат да бъдат 

интегрирани. Методът се основава на принцип на съвместност и принцип на 

автономност и се определя като учене чрез автентична комуникация с носител на 

езика, който служи за модел и едновременно с това коригира и подкрепя 

експресията на учащия се. 

Метод на цялостна физическа реакция (TPR). Предмет на обучението е 

разговорната реч и формирането на умения за слушане и разбиране. До 

продуциране на реч се стига, когато учениците са готови за устна комуникация. 

Методът е ориентиран към устната форма на реч. Участието на учениците е 

ръководено от преподавателя, който е активната фигура. Този метод се отличава 

с успешно приложение при работа с деца под формата на игра. 

Метод на обучение по мълчалив начин (The Silent Way). Езикът се 

интерпретира като система от допълнителни и основни лингвистични единици. 

Приоритетът е в полза на лексиката и нейното усвояване. Главно изискване е 

учениците да овладеят умения за съставяне на изречения.  Учителят е в режим на 

мълчание и провокира учениците да говорят, а те трябва правилно да 

формулират синтактичната конструкция. Всеки има свободен избор на стратегия 
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на учене. Особено внимание се обръща на артикулацията и формирането на 

устната реч.  

Методът на мозъчната атака (Brainstorming). За родоначалник на 

метода се приема Алекс Осборн. Мозъчната атака се интерпретира като 

временно мозъчно напрежение, предизвикано от неконтролируеми емоции. 

Представлява поставяне на  определен проблем, а учениците предлагат различни 

идеи за решаването му. Преподавателят регистрира и подпомага изказванията в 

обстановка на креативност, спокойствие и равнопоставеност на всички деца – 

стимулират се по-неуверените и се „задържат“ най-активните. Комбинира се с 

дискусия без авторитарност, критикуване, негативна оценка на идеите.. 

Метод на проектите. В обучението по чужд език проектът е форма на 

учебно занятие, при която се развиват езиковите компетенции и се стимулира 

духовното и социалното развитие. Най-успешният опит за дефиниране на метода 

на проектите принадлежи на Гудионс, който определя 4 основни стъпки при 

неговата реализация: а) ситуативност, б) целенасочено планиране, в) действен 

подход при решаване на поставения проблем, г) създаване на продукт [20]. 

Метода създава многопластова и отворена учебна ситуация, при която 

участниците реализират цялостни резултати, обвързани в динамичен процес [21]. 

Учебна система за самообучение Assimil. През 1929 г. Алфонс Шерел 

публикува учебна система за самоподготовка по английски език за френско-

говорещи във френското издателство Assimil. Това е система за самообучение, 

която може да допълва избраната методика на преподаване. Разработена е на 

принципа за интуитивното възприемане на чуждия език – чрез контекст и 

повторения, придружени с аудиозапис и фонетична транскрипция на родния език 

на обучавания. Подбират се кратки изречения и готови изрази от разговорната 

реч, а текстовете са придружени от илюстрации. На първия етап текстовете се 

четат, слушат и разбират с помощта на обяснителни бележки. През втория етап 

ученикът самостоятелно съставя изречения с опора на преведения текст.  

Въпреки критиките от страна на някои изследователи, нетрадиционните 

методи играят положителна роля в обучение по чужд език. На тях не трябва да се 

гледа с пренебрежение, а да се използват за увеличаване на интереса към 

учебната дейност при овладяването му. 

Методиката за преподаване на чужд език е автономна педагогическа 

дисциплина за законите и правилата на преподаване на друг език, начините за 

неговото овладяване, особеностите на образованието и възпитанието с помощта 

на езика. В хода на занятията учениците овладяват чуждия език като средство за 

комуникация, а обучението в чужд език е осъзнато [11]. Не съществува 

универсален метод на обучение, валиден за всички, поради уникалността на 

индивидите. За различните учебни цели, лица и условия на обучение са 

релевантни различни методи, а учителят открива най-приложимия метод за 

конкретната учебна ситуация. 

 

Съдържание на обучението по чужд език 

То е обвързано  с педагогическото взаимодействие и затова трябва да е 

обективно и да кореспондира с настоящите и бъдещите потребности на 
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личността и на социума. Следователно неговата селекция трябва да е адекватна 

по отношение на формулираната цел и да е насочено към конкретния етап на 

обучение. Съвременното общество предявява все по-високи изисквания към 

нивото на владеене на чужди езици, а непрекъснато нарастващите лични и 

социални потребности рефлектират върху съдържанието, което е детерминирано 

от поведенчески цели, които съдействат за развитие на речевите способности на 

учащите и са водещи при подбора на лингвистичния материал. 

Стефанова формулира компоненти на съдържанието, представени в 

следните позиции [5]:  

 форма – образна, вербална, символическа и др.;  

 обем – количествена характеристика на учебния материал, която зависи от 

определеното време за изучаването му; 

 структура – съдържа увод, въведение и заключение; последователност и 

взаимна свързаност на елементите на учебния материал;  

 ниво на трудност – базира се върху реалните възможности на обучаваните; 

 значение –важен е познавателният, възпитателният и практическият 

характер на информацията; 

 емоционалност – отразява привлекателния характер на учебния материал,  

неговата годност за провокиране и задържане на вниманието на 

обучаваните чрез генериране на позитивни усещания; 

 функциите и понятията, които представляват основните категории на 

вербалното поведение. В съответствие с тях се извеждат компонентите на 

съдържанието на обучението: словесни действия, понятия, теми; текстове, 

сфери, роли, места на общуване, езикови и неезикови средства. Последните 

две са специфичен компонент на учебното съдържание, докато останалите 

са  общи категории [14]. 

Всички компоненти, оформящи съдържанието на чуждоезиковото 

обучение, са взаимосвързани, взаимозависими и се представят визуално чрез т. 

нар. куб на учебното съдържание по чуждоезиково обучение [7,12]. Според 

Съева структурните единици на методически организирания езиков материал са: 

тема, текст, типова фраза и словосъчетания [22]. 

Съществува диалектическо единство между съдържанието на обучението и 

неговата цел, защото то определя предмета на учене, за да се постигнат 

планираните цели. Усвояването на учебното съдържание е невъзможно без 

наличие на крайна цел на обучението и в тази връзка то способства за 

уточняването и. Следователно  целта и съдържанието на обучението не могат да 

съществуват независими едно от друго, но запазват относителна 

самостоятелност. Взаимовръзката между тях би могла да се разглежда и от друга 

гледна точка. Обучението на различните поколения преминава през различните 

особености от развитието на социума, което означава, че при сравнително 

константни цели се налага актуализиране на учебното съдържание. Промяната в 

съдържанието може да доведе до промяна и в целите на обучението. Тази 

ситуация води до извод, че съдържанието има лидерска роля спрямо целта. То е 

по-гъвкаво по отношение на промените в социалното развитие.  Освен това може 

да се отбележи, че целта зависи от съдържанието без да губи своята активна 
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роля. При определени обстоятелства може да се елиминира тази част от учебното 

съдържание, която влиза в явно противодействие с нея. Съдържанието винаги 

следва да предполага целта на обучението и не трябва да е в противоречие нито с 

нея, нито с динамиката на обучението.  

Науката познава различни теоретични подходи за подбор на учебно 

съдържание. Дидактическият формализъм разглежда обучението като средство 

за развитие на когнитивните способности на учениците, докато дидактическият 

прагматизъм акцентира върху учебното съдържание, което предлага 

дисциплинарна система от знания, чието научаване изисква обединяване 

усилията на децата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В обучението по чужд език съществува автентична образователна връзка, 

която се реализира от два субекта: ученик и учител, които участват в учебен 

триъгълник, чиято трета страна е обучението по чужд език. В това 

взаимодействие всеки притежава специфична роля: ученикът, който трябва да се 

научи да учи, встъпва в интеракцията с личностните си характеристики – 

интелигентност, стил на учене, тревожност, страх. Човекът, който след 

внимателно наблюдение трябва да прецени тези особености, е учителят. Той 

също е носител на личностни качества, които обединява с професионалните и 

успява да променя своята роля според ситуацията и индивидуалната природа на 

ученика. От позитивното взаимодействие между двете страни на този 

триъгълник зависи успехът и ефективността на третата страна –  пълноценното 

владеене и използване на чуждия език. 
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СОЦИАЛНИЯТ ПРОБЛЕМ - ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ  

 

Пламен К. Иванов  

 

 

SOCIAL PROBLEMS - DEVIANT BEHAVIOR 

 

Plamen К. Ivanov  

 

 
Abstract:  In order to overcome the professional fatigue of social workers, it is 

necessary to know the socio-psychological technologies, which must include a set of 

psychological and pedagogical measures for impact with formative, corrective and personality 

development in order to create socio-psychological prerequisites for the effective functioning of 

social workers 

Keywords: social workers, overcome the professional fatigue, effective functioning  

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

Понятието социална норма 

Обществото е историческа съвкупност създадена от отношенията между 

хората. Тези отношения „взаимодействия” в значителна степен имат стихиен 

характер, но те не са хаотични и безредни. В процесът на историческото развитие 

в социума обективно възникват регулаторе на социалните връзки, вследствие на 

които той съществува и се развива като цялостна система. Към тези регулатори 

можем да посочим социалните ценности и социалните норми. Социалните 

ценности са принципни, фундаментални ориентири на обществения живот. Те 

осъществяват най-общата стратегическата регулация на поведението на хората и 

социалните групи. Социалните норми представляват общозначими правила за 

поведение, които са санкционируеми от обществото или социалните групи. Те 

регулират единствено такова поведение, което има обществен характер – 

свързано е с взаимоотношенията между индивиди, социални групи или с 

обществото като цяло.с това социалната норма се отличава от другите видое 

норми – технически, биологични, медицински и др. 

Социалната норма се определя от исторически наложили се в конкретното 

общество предели, норми, интервал на допустимото (разрешеното или 

задължителното) поведение, дейността на хората, социалните групи и 

социалните организации. 

Социалните норми могат да бъдат фиксирани вписмени документи – 

закони, устави, религиозни текстове, но могат и да съществуват във мненията, 

възгледите, обичаите и традициите. Те притежават следните три основни начина 

за регулиране: 

 Позволено – посочени варианти на поведение, които не забраняват, 

пожелателни са, но не са задължителни; 

 Предписание – указват необходимите действия; 
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 Забрани – посочват действия, които не трябва да се извършват. 

Понякога се посочват норми – правила и норми –очаквания. Първите 

регулират поведението на човек в най-важните моменти от неговия социален 

живот, а вторите представляват очаквания, желано поведение – например 

поведение, което съответства на социалния статус. Различават се и забрани и 

поощряващи норми. Те предполагат начин за действие – от типа „бъди активен“ 

или „проявявай инициативност“. Съществуват достатъчно много нормативни 

системи. Съществуват религиозни, естетични, обичаи и традиции, където основи 

се явяват правото и моралът. 

Правото представлява система от общо задължителни правила за 

поведение – норми, за които е характерно, че са текстово закрепени, издадени и 

тяхната отмяна се извършва в официален ред, точното и еднозначно описание на 

границите на поведението, използването на единен мащаб и мерки за определени 

ситуации и отношенияпритежаващи еднакви правни праизнаци, наличие на ясно 

обозначени санкции, като тяхното обезпечаване е от силата на държавата. 

Правото регулира отношенията на собственаст, процесите на труда и обмяната 

на неговите продукти, принципите за формиране на държавните механизми, 

отношенията между държавата и личността. То установява правата и 

задълженията на членовете на обществото и гаранциите за тяхното 

осъществяване, определя мерките за борба с посегателствата върху 

съществуващите обществени отношения, профилактиката и редът за 

разрешаването на конфликти, въздействат върху онези видове междуличностни 

отношения, чиято същност е пряко свързана с интересите на обществото като 

цяло – например семейните отношения. Правото – е обективна външна по 

отношение на индивида система от правила, които ръководят поведението на 

индивида. Правните норми винаги са свързани с външен авторитет – закон или 

държавна власт. 

Моралът – това е система от принципи и правила за поведение отразяващи 

приетите в обществото възгледи за добро и зло, чест и съвест, дълг и 

справедливост. Моралет не е еднороден. Можем да определим общоприет морал 

и морал на определени слоеве  и социални групи. 

За разлика от правото, моралът притежава оценъчно натоварване – „добро-

лошо”, „справедливо – несправедливо”; моралните норми действат преди всичко 

чрез вътрешни психологически механизми, където на преден план са 

представени такива понятия като съвест”, „дълт”, „чест” и др. външната – 

обществената или груповата оценка на постъпките винаги се преценява чрез 

нравствените принципи на човека. За моралните норми е характерно 

несъщественост на текстовото закрепване, предаването на голямо значение на 

вътрешните мотиви и цели за определени постъпки, а също така и  външни 

обстоятелства и условия, при които то се осъществява. Спъзването на моралните 

норми се осъществява от авторитета на обществотои на първо място се диктува 

от малка група в обществото. Наказанието за нарушаването на моралните норми 

се проявява във вид на обществено осъждане. 

Ако правната оценка на една или друга постъпка се основава на точно 

„бинарен” –двоичен подход, върху „зконно-незаконно”, „правомерно – 
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неправомерно”, то нравствената оценка може да допуска определена известна 

нееднозначност – проблема лъжа,зада се спася, или оценяването на определена 

постъпка като безнравствена, но справедлива или допустима при определени 

условия. В този случай се отчита, че изискванията към идеалното, 

задължителното поведение не винаги намират необходимите условия за 

собствената си реализация. Затова абсолютизирането на подхода „нравствено-

безнравствено” не винаги е оправдано. 

По правило изискванията към морала и правото съвпадат. Кражбата е 

аморална, а отнемането на имущество се наказва в административен или углавен 

порядък;онова, което се отнася към насилствените действия, клеветата, 

оскърбяването на личността и др. понякога вопределени случаи моралната и 

правовата оценка на една или друга постъпка не са адекватни. Човек може да 

постъпи напълно правомерно, но при все това съвършено безнравствено и 

обратното. Това е свързано с несъвършеността на самите нормативни системи, а 

понякога с нравствените императиви на субкултурата, които не съвпадат с 

общоприетите правни и морални норми – например обичая „кръвосмесване” и 

др. 

 

Девиантно поведение 

В повечето случаи членовете на обществото спазват както официално 

установените така и фактически наложилите се социални норми, което в немалка 

степен го запазва като система. В зависимост от вътрешните мотиви можем да 

определим два варианта на нормативно поведение: 

 Когато човек спазва едни или други социални норми, като не се замисля на 

това верни ли са , то такова поведение е прието да се нарича конформизъм, 

който предполага пасивно приемане на съществуващия ред, отсъствие на 

собствена позиция, безкритично следване но всякакви примери; 

 Ако индивидът спазва нормите с цел да преведе своето поведение в 

съответствие с изискванията на по-големи авторитети- Бог, общественост, 

родители, то тогава това се определя като подчинение. 

От гледната точка на външната оценка двата типа поведение може да се 

нарекат нормативни или конформнииии поведения. В такъв случай даденият 

индивид е „корпоративен”- явява се „отборен играч”. Доре без да се замислим 

следваме указанията на полицая, ежедневните битови правила, неписани норми, 

които са приети в малка група или колектив. Нормативното поведение отразява 

ефективността на процесът на социализация по отношение на доминиращите 

стандарти в културата. 

Наред с това съществува в обществото не приемане и ве изпълнение на 

социалните норми. Такова поведение на индивидите или на социалните групи се 

определя като некомфорно или ненормативно. То може да притежава позтивен 

характер, което спомага да се установят в обществото на по-прогресивни норми 

за поведение и дейост –изкуство, научно-техническо и социално творчество, или 

да притежава патологичен, негативан, висфункционален характер, което води до 

разрушаването на прогресивните тенденции. Такова поведение, дейността на 
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индивидите и социалните групи е прието да се нарича девиантно – отклоняващо 

се поведение. 

В научната литература под отклоняващо се поведение с разбира всяко 

поведение, което не съответства на фактически наложеното или официално 

установените социални норми, терминът „девиантност” –„ от лат.deviatio – 

отклонение” , като основно се свързва с негативни, деструктивни явления – 

престъпност, наркомании, самоубийства и др. Ако поведението не съвпада с 

нормите, но не носи деструктивен характер, то се смята за некомфортно –

нестандартно – поведение. 

Границите между позитивно и негативно отклоняващо се поведение са 

много подвижни. Към това съществуват множество критерии за оценка на един 

или друг поведенчески акт. В качеството на критерии могат да се представят 

общочовешките ценности, ценностите на определен конкретен социум, а също и 

ценностите на определена субкултура. Всичко това обуславя проблемът за 

квалификациите девиантно или негативно – „творческа девиация” или „социална 

патология”- поведение. В качеството на базов, изходен критерий трябва да се 

посочат общочовешките ценности като принципни ориентири на социалният 

прогрес – свобода, справедливост, човешки права и др. 

Когато девиантното поведение придобие големи мащаби и обхване  

значителен брой хора се превръща в забележително социално явление и в този 

случай се използва терминът „социално отклонение”. 

Всеки вид девиация има три компонента: 

1. Чивек или група с определен тип поведение; 

2. Норма като критерий за оценка от гледна точка на съответствие или 

нарушение; 

3. Друга група или социален институт, който реагира на даденото поведение. 

Всяка култура има провъзгласени цели и институционални средства за 

постигането им. Разсъгласуването между тях води до аномалии. Това са 

разнообразни начини на приспособяване на индивидите към условията , които 

съществуват в обществото. Класификацията на девиантното поведение е 

следната: 

1. Отклонения според типа нарушени норми – правни, морални 

2. Отклонения според целенасочеността –с користна цел, с агресивна 

ориентация, социално пасиван тип бягство от обществения живот. 
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ТЕХНОЛОГИИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА 

УМОРА 

 

Пламен К. Иванов  

 

 

TECHNOLOGIES FOR OVERCOMING OCCUPATIONAL TIREDNESS 

 

Plamen К. Ivanov  

 

 
Abstract:  In order to overcome the professional fatigue of social workers, it is 

necessary to know the socio-psychological technologies, which must include a set of 

psychological and pedagogical measures for impact with formative, corrective and personality 

development in order to create socio-psychological prerequisites for the effective functioning of 

social workers 

Keywords: social workers, overcome the professional fatigue, effective functioning 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

 

За да се преодолее професионалната умора при социалните работници 

необходимо е да се познават социално-психологическите технологии, които 

трябва да включват съвкупност от психолого-педагогически мероприятия за 

въздействие с формиращ, корекционене и развиващ лиността  характер, за да 

може да се създадат социално психологически предпоставки за ефективното 

функциониране на социалните работници. Преодоляването на професионалната 

умора преминава през следните етапи:  

 Първи етап наречен формиране на адекватна самооценка за 

професионалните способности. 
Целта на този първи етап е да се разберат професионално важните качества 

на социалните работници и де са премахнат емоционалните бариери, които 

възникват при навлизането в професионалната среда. 

Лного добър наин за създаване на оптимални условия, които да подпомагат 

формирането на бъдещите социални работници са деловите игри или тренинги в 

образователният процес , където голямо внимание се отделя на изработването на 

навици за взаимодействие в различни ситуации, които моделират 

производственият процес и се анализират междуличностните отношения, 

причините, мотивите за действиятя на участниците в тези делови игри. 

 Груповата дискусия представлява колективно обсъждане на определен 

проблем като крайната цел е да се достигне и да се приеме общо решение на този 

проблем. В хода на дискусията се извършва колективно съпоставяне на 

различните мнения, оценки и информацията по обсъждания проблем. Ценността 

на дескусията се състои в това, че благодарение напринципът за обратна връзка и 

майсторското ръводство на преподавателят в дискусията всеки участник 

получава възможност да види как по различни пътища може да се стигне до 
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решение е един и същ проблем и доколко са големи индивидуалните различия 

във възприятията на хората и тяхната интерпретация на една и съща ситуация. 

Процесат на показване на проблемите спомага да се формира положителна 

мотивация към 

Професионалната дейност, което става профилактично мероприятие срещу 

професионалната умора. На свой ред положителната мотивация спомага да се 

осъзнаят и да се формулират проблемите и да се разработят пътища за 

разрешаването им. 

Задължителна съставна част при показването на проблемите са явяват 

процесите на рефлексия и самоопределение. Рефлексията е осмисляне на 

собствените действия (саморефлексия ) и действия на партньорите в общуването 

(взаимна рефлексия). Самоопределението е изработването на собствена позиция 

за осъзнаване на своето място в професионалната дейност. 

Необходимо е да се отчита, че обсъждането се явява ползотворно ако 

студентите осъзнават собственото си участие при решаването на проблемите. 

При което рефлексията е необходимо да се обръща както кам миналото –

критично осмисляне и анализиране на натрупания опит, така и в настоящето – 

постоянно да се отчита действителната ситуация в зависимост от осмислянето и 

оценяването на собствените действия в процесат на решаването на определения 

проблем. 

Самооценката може да бъде както адекветна – когато личното мнение за 

себе си съвпада с това как човек в действителност се представя, така и 

неадекватна когато собственото мнение се разминава с разбирането на другите. 

Ако са наблюдава значително отклонение в самооценката тогава се нарушава 

душевното равновесие и се променя собственият стил на поведение. При което 

неадекватната самооценка може да бъде занижена или завишена. Самооценката е 

сложен личностен интимен процес. Процедурата за нейното разбиране трябва да 

бъде опосредствана от това как човек от една страна не трябва просто да си 

задава въпросът „Какъв сам аз?“ и да очаква пълъжителе отговор, а от друга 

страна е необходимо да се отчита етичната представа според която се хвали 

самия себе си, което е неприлично, нескромно затова е по-добре да се подложиш 

на самокритика. 

Познаването на собствените личностни възможности върху основата на 

рефлексията и използването им в професионалната дейност се явяват 

профилактични мероприятия за преодоляване на професионалната умора у 

студентите. 

 Вторият етап – запознаване с професионалната култура в социалните 

учреждения 

Целта на този втори етап и да се запознаят с нормите, ценностите и 

традициите в социалните учреждения. 

За съжаление в обществото на този ъвременен етап духовно-нравствените 

ценности се намират на заден план, като отстъпват място на материалните 

ценности. В такава ситуация ние наблюдаваме дисонанс между ценностите, 

които господстват в обществото и ценностите в социалната работа. За 

социалните работници е професионално необходимо наличието на високи 
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морални качества, които достатъчно трудно се съхраняват и се формират в 

социално напрегнато общество. Следователно ние можем да говорим за криза, 

която се изразява в несъвпадение на ценностите на социалните работници и 

социалното общество на съвременния етап, което води тази криза и на личностно 

ниво. 

В процесът на запознаване с професионалната култура на социалните 

учреждения е необходимо да се отчитат, че имаме пред нас работа с личността у 

която от една страна е формиран мироглед и ценностни нагласи, а ато друга – 

под влияние на възрастта и професията настъпват изменения, уточняване и 

преоразуване на ценностните ориентации, на моралните нагласи и коригиране на 

мирогледа. Основните параметри на самоактуализацията се оказват къммомента 

на постъпване на работа в основата си много сложни, а професионалната 

социализация от този момент единствено ги коригира, с други думи не настъпва 

коренна „промяна на личността“. 

 Третият етап – социално психологическо взаимодействие с 

професионалната среда. 
Елта на този трети етап е постигене на психологически комфорт при 

взаимодествието в професионалната общност. 

Процесат на привикване или адаптация, усвояването на служебните 

задължения, анализът а професионалните задължения и непосредственото им 

реализиране в професионалната работа зависят отиндивидуалните особености и 

не приличат на другите. На този етап влияние оказват личностните фактори. 

Затова в системата „човек-среда“ се създават изведнъж нови условия и 

различията между тях създават напрежение не в тяхната същност, а в резултат на  

несъответствието между тези условия  и индивидуалните механизми с които 

разполага социалният работник. В интензивното развитие на професионалната 

умора решаваща роля играят особеностите на социалните работници, а не 

значимостта на променящите се условия или тежестта на негативните 

психологически процеси. Интензивността и продължителността на тези процеси 

влияята върху социалните работници и водят до нарешушаване на 

поведенческата интеграция и върху всеобщата дезорганизираност на психиката 

на личността. Колкото по-гъвкава е нерво-психичната система на социалните 

работници толкова повече те са освободени от предразсъдъци и много по-лесно 

преживяват негативните процеси в своята професионална дейност. 

Съществуват скрити връзки между състоянието на нашата психика и 

различните заболявания: например на вегетативна дистония – изтощение на 

периферната нервна система. Симптоми: раздразнителност, бърза уморяемост, 

повишена тревожност, безсъние, внезапни пристъпи почти без причина на плач и 

др. тя създава предпоставки за други много по-сериозни заболявания, като се 

отслабват едни или други органи исистеми на тялото. Тя може да е пряк резултат 

от физическо преуморяване. 

Този етап характеризира антикризисната политика на администрацията, 

която е насочена към постигането и запазването на психологическа стабилност в 

колектива посредством създаването на благоприятни условия за прогнозиране на 

процесът за формиране на кадрова структура. 
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 Четвъртият етап – професионално израстване на социалният 

работник. 

Целта на този етап се явява изучаването на перспективните възможности и 

необходимостта от кадрово израстване, придвижване, преместване и повишаване 

на квалификацията на социалните работници. 

Е.Ф.Зеер отбелязва „….когато в продължение на много години се 

изпълнява една и съща професионална дейнос това води до появяването на 

професионална умора, обедняване на наборът от начини и средства за 

изпълнение на дейността, загуба на професионални навици и умения, понижена 

работоспособност….. вторичен стадий на професионализма на много видове 

професии от типа „човек-техника“, „човек-природа“, променя се 

депрофесионализма – в стадият на професионализмът настъпва развитие на 

професионални деструкти. Професионалните деструкти – това са постепенно 

натрупващи се изменения в сложната структура на дейността на личността, 

негативно влияние върху продуктивността на труда и взаимодействието с 

другите участници в този процес, а също така и върху развитието на самата 

личност“. 

Разглеждайки закономерностите при формирането на социалните  

работници в единство с жизнената среда на социалния работник и в комплексът 

на взаимно свързаните процеси и явления от обкръжаващата го действителност, 

ние ги свързваме с дейността на социалните учреждения, с професиоалната 

работа и изпълнението на професионалните роли на социалните работници като 

се вземе под внимание всички канали за формирането на личността, нейните 

способности за ефективно и хармонично съществуване. Характерно е и това, че 

активността на самият социален работник и неговата зрялост все по-често се 

свързва с оптимизирането на взаимодействието  на личността със жизнената му 

среда. 

Нагласите за самореализация на личността се променят под въздействието 

на обществните норми, които спомагат личностното развитие не съвсем така 

както е в идеалния случай. 

 Петият етап – посочване на стресогенните фактори в социалните 

учреждения. 

Целта на този етап е да се покажат проблемните ситуации в 

професионалната среда на социалните учреждения. 

За показването на проблемните ситуации в професионалната среда е 

необходимо: 

 Запознаване на социалните работници с психологическите последици от 

конфликтните ситуации и определяне на личностната отговорност за 

изпълнение на длъжностните характеристики; 

 Анализиране на стресоустойчивостта и обучение за без конфликтно 

взаимодействие; 

 Изучаване на социално-битовите условия на социалните работници – този 

фактор не бива да се омаловажава, защото той влияе 

върхупсихологическия статус на социалния работник и върху неговото 

професионално поведение. 
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 Шести етап – взаимодействие с администрацията на социалните 

учреждения. 

Целта на този етап е да се повиши ефективността на процесът на 

управление. За това е необходимо провеждането на редовни научно практически 

консултации с административно управленският апарат на социалните 

учреждения. 

 Седми етап –социално психологическа работа в проблемните отдели 

на социалните учреждения. 

Целта на този седми етап усъвършенстване на професионалното 

майсторство, развитието на корпоративен дух, ориентиране към социалните 

ценности на организацията, разширяване на хоризонталните и вертикалните 

варианти за кадрово взаиодействие, създаване на условия за личностно 

израстване,самореализация и удовлетвореност от собствените професионални 

избори. 

Препоръките за оптимизирането на процесите за преодоляането на 

професионалната умора у социалните работници оказва влияние върху неговата 

дейност, влияе върху характера и нивото на проява на професионлно 

напрежение, оптимизиране на неговата професионална работа и подпомага 

творческото развитие на социалните работници. 

Важно условие за преодоляването на професионалната умора се явява 

развитието у социалните работници на такива социално психологически качества 

като висока стресоустойчивост, ориентиране към професионалните ценностни 

нагласи, умение рационално да организират своят труд без претоварвания с 

използване на автотренинг, ориентиране към между личностни отношения и 

висока комуникативност на социалните работници, насоченост към 

професионалните перспективи и наличие на реална самооценка. 
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ОЦЕНЯВАНЕ /АТЕСТАЦИЯ/ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ 

СПЕЦИАЛИСТИ 

 

Пламена Д. Неделчева 

 

 

ASSESSMENT /ATTESTATION/ OF THE PEDAGOGICAL 

SPECIALISTS 

 

Plamena D. Nedelcheva 

 
Abstract: The educational system of our time, together with its elements, needs to 

perform its functions in new educational realities and at the same time to fulfill all obligations 

and responsibilities arising from the Law on Preschool and School Education and through an 

integrated approach to achieve results meeting European and international requirements. 

legislation in the field of education. In conditions of a changed concept of the pedagogical 

interaction in the educational system, the pedagogical specialists need to take into account the 

change of the needs, skills, motivation of the participants in the process of education and 

training, as well as the need to change the educational environment itself. A real catalyst for the 

effectiveness of this process is the system of attestation assessment of teachers and all 

employees in the education system. The personalities of the pedagogical specialists are 

considered in a new perspective, requiring a set of functions through which to effectively realize 

the professional pedagogical activity. The need to realize interactions at different levels obliges 

teachers to have a set of professional competencies. Undoubtedly, a correlation has been 

proven between the quality of pedagogical training of teachers and the quality of the 

educational system in Bulgaria. In the context of the development of the Law on Preschool and 

School Education and in view of the dynamic development of the educational systems in Europe 

and the world, the role of the system of attestation assessment of pedagogical specialists is 

increasingly relevant, as well as the need to introduce new models for attestation assessment. in 

the education system. 

Key words: attestation, assessment, credit, pedagogical specialists, non-pedagogical 

staff, perspective, education, quality, professional portfolio, 

Centreforsupportingchildren’spersonaldevelopment. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

 

Системата на атестационното оценяване на служителите в съвременния 

мениджмънт е един от инструментите за стимулиране и мотивиране на 

служителите за личностно и професионално развитие и не на последно място за 

постигане целите на организацията. В този контекст атестацията се определя 

като процес на оценяване на изпълнението на зададени изисквания за определен 

период по параметрите на професионалния профил на конкретна педагогическа 

длъжност. Очаква се атестацията да създаде база за реализиране на умение за 

самооценяване, рефлексивна способност, уважение към системата чрез спазване 

на правилата и принципите за законност и справедливост. В Закона за 
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предучилищното и училищно образование (ЗПУО) [1] се определя, че 

атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се 

извършва на всеки 4 години от назначена атестационна комисия. Тази 

атестационна комисия е определена от работодателя на образователната 

институция, съгласувано с педагогическия съвет (ПС), като в нейния състав 

задължително се включват представители на работодателя, на регионалното 

управление на образованието (РУО) и на педагогическия съвет - при атестиране 

на учителите и другите педагогически специалисти в нея. 

Атестирането не е новост в системата, ако се върнем назад във времето и 

преразгледаме нормативната база преди 2016 г., педагогическите специалисти са 

минавали през сходно оценяване, а това е водело и до корекция на работната 

заплата. Въпросът днес е в това, че правила трябва да има и да са ясни, както и да 

се отчита спецификата на всяко учебно заведение в системата на 

предучилищното и училищно образование. На ниво учебно заведение 

директорите правят атестация на педагогическите специалисти, но всички 

учебни институции са доста различни? Когато говорим за учебна институция, 

има специфика – къде се намира тя, с какви средства разполага в своя делегиран 

за училищата и някои детски градини бюджет и/или за определени от общината 

бюджет за центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР). 

От значение е й не само материалния ресурс, но и човешкият. Не е едно и 

също да атестираш учители, работещи в елитни градски детски градини, 

гимназии и ЦПЛР и такива, които работят в селските детски градини, училища и 

изнесени в тях учебните занятия на центровете за подкрепа за личностното 

развитие, и с не толкова амбициозни деца и родители. Тази граница, е от 

съществено значение, защото изискванията са различни и трудно може да се 

сравни работата на учителя в т.н. елитни училища и учителите, които работят с 

ученици билингви. Универсална методика е невъзможно да се изготви, но една 

примерна, която да дава възможност на педагогическите съвети да я съобразят 

със спецификата на учебното заведение, определено може! Самите критерии за 

оценяване могат да бъдат близки, но да са адаптирани за съответните институции 

– детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие. 

Според Галин Цоков и изявление в електронно издание на вестник 

„Капитал“, споделя, че „ключов момент е и начинът на оценяване на знанията и 

уменията на учениците. И новата роля на учителя в процеса на обучение въобще. 

Учителят е не само преподавател, източник на знание, той е преди всичко 

активатор, координатор и мотиватор на дейността на учениците. Затова все по-

важни за учителите са умения като училищно лидерство, мениджмънт на класа и 

класната стая” [7]. Човек, който се идентифицира със своята професионална 

роля, превръща работата и централния жизненоважен интерес и се ангажира 

активно да участва в нейния курс, той отдава основно значение на всички 

проблеми, произтичащи от живота на работното място и свързани със 

съдържателните му взаимоотношения с колегите и развитието на Организация 

като цяло. Според К. Владимировав „практиката се приема понякога, че 

квалификацията на заетите се отчита с присъдените на основата на оценките за 

трудово представяне или изпит, в т. ч. атестация, степени, рангове, разряди и 
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други подобни. Други смятат, че тя намира израз в длъжностната йерархия, в 

трудовия или производствения стаж” [4, с.73]. На практика е така и оценката на 

труда е важна както за образователната система в страната, така и за 

институциите, директорите, наетите кадри в сферата, допринасят за 

повишаването и/или спада на оценяваното и рейтинга към тяхното портфолио. 

Друг изследовател в научната общност Д. Господинов определя, че 

„Оценяването е необходимост с оглед правилното разпределяне на трудовите 

задачи между членовете на персонала, отчитането на тяхното изпълнение, 

определянето от страна на работодателя на кадрите, които трябва да бъдат 

задържани и съответно освободени съответно поради недобри трудови 

резултати, заплащането, кариерното развитие, необходимостта от обучение и 

др.” [5, c.197]. В процеса на оценяване се има впредвид, какви са трудовите му 

права и задължения описани в длъжностната характеристика, какви дейности той 

трябва да изпълнява, като вътрешни или външни фактори заемащи позиции в 

образователната институция, като педагогическите или непедагогическите кадри 

(Фиг. № 1). 

 

Фиг. № 1. Фактори в 

оценяването на 

педагогическия,и 

непедагогическия 

персонал. 

 

От всичко изложено, 

до тук, разбираме какво 

трябва да се направи във 

връзка с атестацията. По-

важно да се предложат 

практически действия, 

адекватни за съответната институция критерии и методи за оценка на 

педагогическите кадри свързани с прилагането на Наредба №15 от 22 юни 2019 г. 

за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
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педагогически специалисти [2] и ЗПУО. Идеята е, да не се увеличава работата с 

документацията, а да имат възможност и достатъчно време педагогическите 

специалисти да обучават своите деца и/или ученици. 

Осигуряването на автономия на българските образователни институции, 

системата за формиране на учителските заплати основаващи се върху обективна 

вътрешно-институционна система за подбор и оценяване на учителите, това ще 

допринесе за насочване към учителските професии.  

Тук е моментът да се отбележат и рисковете при атестирането, както и 

грешките, които могат да се допуснат и да се опорочи самата процедура на 

оценяване. Ето и най-важните: 

 Първо - комисиите да не са разписали ясно и точно правилните 

индикатори; 

 Второ - да не са разписани правилно документите и атестационните 

карти за самооценка; 

 Трето - да се позволява прилагането на субективно отношение, което 

ще се избегне, ако правилата са ясни; 

 Четвърто - педагогическият колектив да не си подготви правилно 

портфолиото, да не събере необходимия и достатъчен доказателствен материал. 

Хубаво е до края на учебната година да се проведе едно специално обучение за 

изготвяне на портфолиото на педагогическия специалист. 

 Пето - членовете на комисията да не бъдат достатъчно компетентни, 

още по-лошо е, ако са приближени до директора и бъдат подложени на 

манипулация от него или нея. 

Светлозар Вацов е на мнение, че „за процеса оценяване би могло да бъде 

фатално, ако оценките само се съобщават, без те да бъдат обусловени и 

дискутирани. Смисълът на оценяването се губи, ако еди служител така и не 

разбера защо е получил слаба оценка и в какво се състоят грешките му” [4, с.88-

89]. 

Всички в сферата на предучилищното и училищното образование - 

директори, педагогически и непедагогически кадри в системата, не трябва да 

забравят, че учителите и служителите са най-важни, без учители няма да има 

качество в съответната образователна институция. Да си истински учител е 

трудно в днешни времена с настъпилите глобални и IT технологии, но любовта, с 

която ни даряват нашите деца, осмисля всеки един ден. Не трябва да се 

позволява на бюрократични процедури, да създадат среда за негативна емоция и 

изтеглянето от системата на качествените специалисти – учители. Независимо в 

коя образователна институция работи – детска градина, училище или център за 

подкрепа за личностно развитие. Не трябва да бъдете прекалено критични към 

колегите си и поставяйки висока оценка на тяхната работа, те ще се мотивират 

още повече, за по високи резултати в тяхната дейност, като специалисти. Сега е 

моментът да се прояви воля и да се работи като екип, всички заедно, за да не се 

получат неприятни изненади и излишно напрежение при атестирането на 

кадрите. 

Всички знаем, че да си учител е призвание. Но не трябва да се позволява да 

бъде наранено нечие достойнство и да се запазете, както своето, така и здравето 
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на колектива. Не си струва заради два или повече документа, да се рискува нечие 

здраве. Здравето е ценен дар и трябва да го пазим, особено след излизането на 

последните статистики, че учителите са подложени на голям стрес. 

Настоящето изследване има за цел да установи спецификата и нагласата на 

управляващите и управляемите педагогическите кадри в сферата на 

образованието и по конкретно за ЦПЛР. В изследването са обхванати директори 

– 64 и педагогически специалисти - 156, обхванатите лица са от всички краища 

на страната. Обработените данни от анализа са установени на Национално 

съвещание на директорите на ЦПЛР през м. октомври 2019 г., Велинград. На 

пръв поглед от проведеното анкетното проучване и посочените отговори на 

директори и педагогически специалисти работещи в ЦПЛР, води и до 

категорични отговори на зададените въпроси. 

На въпроса от анкетата, дали квалификационната степен е важен критерий 

за атестирането, само 20% не могат да преценят, докато останалите са на 

противоположни мнения 40% - за, а 40% - против. Учителите, които не приемат 

са на мнение, че не би следвало за квалификация, която финансират сами да бъде 

критерий за атестирането. Само 20% от директорите не приемат този критерий. 

Останалите 80% считат, че педагогическите специалисти не бива да разчитат 

единствено на бюджета на образователната институция за собственото 

самоусъвършенстване и броят на отговорите е обобщен на Таблица № 1. 

 

Таблица № 1. Приемате ли за необходимо да бъде квалификационната 

степен важен критерии за атестирането на педагогическите специалисти в 

ЦПЛР? 

 
Общ брой анкетирани в процентно съотношение 

Директори на ЦПЛР 

– 64 лица 

Учители в ЦПЛР 

– 156 лица 

Отговорили  

на въпроса 

51% 62% Да 

13% 62% Не 

0% 32% Не мога да преценя 

 

На въпрос: „Достатъчни ли са 3 броя кредита, за да бъде успешно 

атестиран педагогически специалист?” Учителите, участвали в анкетата 

отговорят по различен начин на въпроса за броя на кредитите. Интерес 

представлява съотношението - 48 % от учителите не могат да преценят, 46% 

считат, че този брой е напълно достатъчен, за да се приложи като доказателство, 

че учителят продължава да се квалифицира, а само 6% смятат че кредитите 

трябва да са повече за такъв голям период. При директорите мнението, че за 

атестацията са достатъчни 3 бр. кредита се поддържа от 60%, докато 40% от тях 

предлагат това да е инструмент за поощряване на участието в квалификациите. 

Броят на отговорите е обобщен и в процентното съотношение (Таблица. № 2). 

Таблица № 2: „Достатъчни ли са 3 броя кредита, за да бъде успешно 

атестиран педагогически специалист?” 
Общ брой анкетирани в процентно съотношение 
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Като резултат от проведената анкета и съвместната работа с друли колеги 

предлагаме в помощ на директорите и като ориентир за по-ефективен 

мениджмънт на извънучилищните центрове и за по-добра възможност за 

реализация и повишаване на квалификацията и условията за обучение на ЦПЛР в 

страната да се приложат общи правила за употреба (Таблица № 3), които са 

съобразени с нормативната база и адаптирани конкретно за центровете.  

 

Таблица № 3. Общи правила на квалификация в ЦПЛР. 

1. Общи положения: 

• чрез общите положения се определя начина, реда и 

финансирането на квалификацията на персонала в ЦПЛР; 

• определят се и набор от възможностите за реализация и 

повишаване на квалификацията, както и условията за 

провеждане на обучение в ЦПЛР. 

2. Кой може да участва 

в квалификационната 

дейност на ЦПЛР: 

• педагогически персонал; 

• непедагогически персонал. 

3. Принципи и 

критерии за участие в 

квалификационната 

дейност на ЦПЛР: 

 

• съобразителност и адекватност на обучението; 

• в каква степен е актуално обучението; 

• осигуряване на равен достъп до обучение на персонала 

(педагогически и непедагогически персонал), в зависимост 

от заеманата длъжност; 

• индивидуализация, предлагаща учебни форми и курсове, 

съобразени с личните възможности и интереси на персонала 

в ЦПЛР; 

• ефективност на обучението – резултатите от обучението 

да допринасят за повишаване на качеството на дейността на 

служителите в ЦПЛР; 

• педагогическите кадри се включват в организирани 

форми за повишаване на квалификацията, при следните 

условия: 

 се изразяват по собствено желание; 

 се изразяват по препоръка на работодателя; 

 се изразяват по препоръка на експерти и/или кмет на 

Общината; 

 се изразяват по препоръка на експерти от РУО; 

 се изразяват след оценка от атестирането. 

• приоритетно във формите за повишаване на 

квалификацията се включват педагогически специалисти, 

които заемат учителска длъжност в ЦПЛР и след прекъсване 

на учителския си стаж по специалността за повече от три 

учебни години; 

• при обявяване на повече от един квалификационен курс 

Директори на ЦПЛР 

 – 64 лица 

Учители в ЦПЛР  

– 156 лица 

Отговорили  

на въпроса 

38,40% 74,88% Да 

25,60% 9,36% Не 

0,0% 71,76% Не мога да преценя 



685 

 

да се ползва с приоритет този учител, който предходната 

учебна година не е посещавал такъв и има желание да 

участва в такъв квалификационен курс; 

• всеки учител и/или педагогически специалист участва в 

поне една квалификационна форма на обучение през 

учебната година; 

• учителите и/или педагогическите специалисти, преминали 

квалификационен курс, се задължават да разпространят 

резултатите от квалификационните обучения пред колектива 

от ЦПЛР в едномесечен срок след приключване на 

обучението; 

• за участие в процедурите за придобиване на 

професионално- квалификационни степени директорът на 

центъра осигурява ползването на поисканата от учителя част 

от редовния платен годишен отпуск за предишната година 

(ако има такъв); 

• разходите по процедурите за придобиване на всяка 

професионално-квалификационна степен се заплащат от 

учителите. 

4. Етапи при 

реализиране на 

квалификационната 

дейност в ЦПЛР: 

 

• анализ на кадровия потенциал; 

• проучване на потребностите от обучение и квалификация 

(прави се в началото на всяка учебна година с анкета); 

• създаване на условия и подсигуряване на предварителна 

информираност на педагогическите кадри за възможните 

теми за квалификация, обучаваща институция, времетраене 

за нуждите на информирания избор съобразно 

потребностите; 

• определяне на приоритетите за обучение и квалификация 

(избор на теми и форми за квалификация от предложенията 

на сертифицираните обучителни организации); 

• планиране на обучението (в началото на учебната година 

се обсъжда и съставя План за квалификационната дейност на 

съответния център в страната, който се приема на заседание 

на Педагогически съвет (ПС), като част от годишния план за 

дейността на ЦПЛР); 

• организиране и провеждане на обучението; 

• подкрепа от директора на центъра при методическо 

консултиране на учителите за подготовка за участия в 

конференции, подготовка на публикации, търсене на 

източници за самоподготовка, участия в различни 

квалификационни форми; 

• анализ и оценка на ефективността на обучението; 

• популяризиране на добри практики на извънучилищните 

дейности на педагогически специалисти с цел повишаване 

мотивацията на учителя за професионално развитие и 

творчество, както и повишаване на неговия авторитет. 
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5. Мотивация и 

стимулиране на 

персонала за участие в 

квалификационна 

дейност в ЦПЛР: 

• стил на живот; 

• възможност за кариерно развитие; 

• удовлетвореност от работата в съответствие с творческите 

заложби; 

• материално благосъстояние: допълнително заплащане на 

придобилите ПКС и/или степен доктор. 

6. Механизъм за 

финансова подкрепа на 

ЦПЛР: 

• средствата за квалификация на персонала се определят в 

началото на всяка календарна година в ЦПЛР и са в размер 

не по-малък от 1,2 % от ФРЗ на педагогическия персонал; 

• вътрешноквалификационна дейност се организира от 

ЦПЛР и е без финансиране; 

• финансирането на извънинституционалната 

квалификационна дейност се осигурява в рамките на 

бюджета на центъра за подкрепа за личностно развитие, 

средства от проекти и програми за квалификационна дейност 

и др.; 

• когато сумата за определена квалификационна дейност на 

даден служител надвишава финансовия лимит за 

квалификация в центъра, финансирането става с лично 

участие на служителя; 

• при изявено желание от определен учител (педагогически 

специалист) и/или служител за участие в квалификационна 

форма на собствени разноски, след съгласуване с директора 

на ЦПЛР, се предоставя тази възможност. 

 

7.Квалификационната 

дейност за 

непедагогически 

персонал в ЦПЛР: 

 

• Непедагогическият персонал в ЦПЛР има право да 

повишава образованието и професионалната си 

квалификация, както и да получава информация за 

възможностите за повишаване на професионалната си 

квалификация; 

• Квалификационната дейност се реализира със 

съдействието на Квалификационни институции, центрове за 

продължаващо обучение, неправителствени организации, 

участие в проекти и програми за квалификационни дейности 

за непедагогическия персонал; 

• Непедагогическите кадри в ЦПЛР се включват във форми 

за повишаване на образованието и квалификацията си: 

 по собствено желание; 

 по препоръка на директора на ЦПЛР; 

 по препоръка на експерти от съответната област; 

• Условията за участие във форми за повишаване на 

квалификацията (трудовоправни, финансови и др.) се 

договарят между непедагогическите кадри и директора на 

ЦПЛР, чрез нормативната база и по реда на чл. 234 от 

Кодекса на труда.  

8. Механизъм за 

обратна връзка и 

контрол на 

постигнатите резултати 

на педагогическите и 

• Организиране и поддържане на електронно и хартиено 

портфолио на квалификационната дейност в ЦПЛР, като се 

състои, чрез следното съдържание:  

 предоставяне на съобщение и/или писмено уведомление 

за провеждане на формата на обучение; 
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непедагогическите 

кадри в ЦПЛР: 

 

 подробна информация за темата, мястото на провеждане, 

час, име и длъжност на обучаващото лице; 

 списък на присъстващите с полагането на лични подписи; 

 справка за финансовите разходи за обучението и/или 

квалификацията; 

 предоставяне на работни материали; 

 сертификати (ако е приложимо); 

• Постигнатите компетентности се отразяват в 

професионалното портфолио на педагогическия специалист 

в ЦПЛР; 

• Тематичният контрол от Плана за контролната дейност на 

директора се обвързва с квалификационно-методическата 

дейност. 

 

В заключение трябва да се подчертае, че педагогическите специалисти не е 

да се страхуват от атестацията, защото хората от комисията са техни колеги и са 

толкова компетентни, колкото са и проверяваните. Затова правилно разписаната 

стратегия, точно разписаните индикатори и скали за оценка, гарантират 

спокойствието на учителите, ако директорът си свърши прецизно 

предварителната работа и управлява правилно дейностите по извършването на 

самата оценка. 
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ПРИНОСЪТ НА НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ТВОРЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

Ралица П. Базайтова 

 

 

ТHE CONTRIBUTION OF NATIONAL COMPETITIONS FOR THE 

CREATIVE DEVELOPMENT OF THE STUDENTS 

 

Ralitza P. Bazaytova 

 

 
Abstract: The article reflects on the contribution of the national competitions in 

Bulgaria for the creative development of the gifted and talented students. 

Keywords: national competitions, schools of arts, gifted and talented students 

 

 

Учениците в училищата по изкуствата и училищата по културата 

получават стипендии както всички останали ученици на основание 

Постановление на Министерския съвет № 207 за условията и реда за получаване 

на стипендии от учениците след завършено основно образование от 1994 г., 

заменено от Постановление № 33 от 2013 г., Постановление на Министерския 

съвет № 328 за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след 

завършено основно образование от 2017 г. (ПМС № 207…, 1994, ПМС № 33…, 

2013, ПМС № 338 ..., 2017) Стипендиите са за образователни резултати – за 

висок успех, както и стипендии за ученици без родители, ученици с увреждания, 

ученици от защитени професии и други. По реда и при условията на 

постановлението учениците от защитените специалности в училищата по 

изкуствата получават и допълнителни стипендии, с които да се подкрепят и 

насърчат да се включват в обучение редки и ценни за културата професии. 

Понастоящем защитените професии, определени със Постановление на 

Министерския съвет № 1 от 03.01.2020 г., обн., ДВ, бр. 2 от 2020 г. са: 

„Каменоделство“, „Полиграфия“, „Иконопис“ и „Художествена дърворезба“. 

Наредбата за приобщаващото образование също предвижда множество 

възможности за дейности  за обща и допълваща подкрепа на с учениците с 

изявени дарби, като също така  определя и възможността за определяне на 

стипендии награди за ученици с постижения. (Наредба за приобщаващото 

образование…, 2017) 

 Освен гореописаните стипендии, учениците с дарби получават стипендии 

на основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца с изявени дарби от 2003 г., която от своя страна е на основание на  чл. 5а от 

Закона за закрила на детето. (НУРОЗИД, 2003, ЗЗД, 2000) В подкрепа на деца и 

ученици с изявени дарби от държавните и общински училища в страната, които 

са класирани на първо, второ или трето място на авторитетни национални или 

международни конкурси Министерският съвет ежегодно приема с постановление 
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Програма от мерки за тяхното стимулиране чрез едногодишни стипендии и 

еднократно финансово подпомагане за участие в майсторски класове, курсове и 

пленери, на основание чл. 11 от цитираната наредба. Годишно повече от 200 

талантливи ученици от  държавните средни училища по изкуствата получават 

стипендии и еднократно финансово подпомагане от Министерството на 

културата. Стипендии и еднократно финансово подпомагане се отпускат на 

ученици, класирани на първо, второ или трето място на национални или 

международни конкурси, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби за съответната година.  

Програмата съдържа подробен списък на конкурсите с точно посочени 

наименования, организатори, място на провеждане и дата, подробно описани 

раздели, специалности, видове изкуства, за които са предвидени стипендиите. 

Програмата се попълва ежегодно въз основа на заявки от организаторите на 

конкурсите, които се разглеждат от Експертно-консултативна комисия в 

Министерството на културата.  В част 1  на Програмата „Мерки, предлагани от 

министъра на културата“ се предлагат специфичните мерки и се описват 

подробно конкурсите, на които могат да се явяват ученици от училищата по 

изкуствата. В случаите, в които ученик от общинско или частно училище също 

се класира на цитираните конкурси, той също получава стипендия, като 

закрилата се осъществява от кмета на съответната община, а средствата се 

получават  от държавния бюджет след изпращане на справка в Министерството 

на културата. Респективно в раздел 2 на Програмата са включени мерки, 

предложени от министъра на образованието и науката в сферата на изкуствата, 

науката и спорта, а в раздел 3 – респективно предложени от министъра на 

младежта и спорта – в сферата на спорта. В раздел 2  и 3 на Програмата са 

включени национални и международни конкурси, състезания и олимпиади, в 

това число такива, които се провеждат вън от територията на Република 

България. За конкурсите в раздел 2 на Програмата има изискване да не събират 

такси от участниците и да са включени в Националния календар на дейностите, 

утвърден от министъра на образованието и науката. 

Конкурсите в раздел 1 са национални и международни, но всички те се 

провеждат на територията на Република България. Цитираните конкурси са в 

сферата на музиката, танца и изобразителното изкуство, те се организират от 

училищата по изкуствата, от висши училища, от народните читалища, както и от 

неправителствени организации  в страната.  

Самите училища по изкуствата се явяват продуцентски центрове при 

реализацията на конкурси, фестивали, концерти, изложби, академии по изкуства, 

майсторски класове, пленери, като директорите им имат възможност да проявят 

способностите си в сферата на арт-мениджмънта.  Те организират самите 

национални и международни конкурси, на които се явяват учениците от 

съответното училище, от останалите училища в страната и от чужбина. Те 

успяват да организират сериозната подготовка на учениците си за представяне на 

конкурсите,  да мотивират и подкрепят участието им там, след което да 

популяризират успехите им. Високо се оценява и наличното възпитание в 

училищата по изкуствата, съчетано с малкото на брой ученици. Родителите 
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споделят, че в тези училища всички се познават и се прилага индивидуален 

подход към всяко дете, творчески подход, сигурност. Всичко това допринася за 

качеството на обучение и се цени от родителите. Това също така повишава 

интереса към училищата и броят на учениците се увеличава.   

Училищата по изкуствата имат своя принос и при провеждането на 

останалите културни събития в страната, които са организирани от 

неправителствени организации, сдружения, читалища, общини и други. 

Директорите и учители от училищата участват в организационните им комитети, 

участват като членове на жури, а учениците са сред основните индивидуални 

участници, а художествените състави – групови участници в тези събития – 

конкурси, фестивали, изложби, концерти. Художествено-творческата дейност е 

неразривно свързана с образователните цели и задачи на средните училища по 

изкуствата. В тях функционират различни художествено-творчески състави – 

оркестри, хорове, ансамбли, осъществяват се концерти, спектакли, изложби.  

Художествено-творческата дейност не е извъкласна или извънучилищна, а 

регламентирана и провеждаща се по време на самия учебен процес, произлизаща 

от учебния план и от включените там учебни предмети – оркестър, оркестрови 

трудности, камерна музика, клавирен съпровод, учебно-творческа практика и 

други. В моментите, когато зрители имат възможност да видят този художествен 

продукт, те обичайно се удивяват от професионалното му качество и  високо 

художествено ниво. Възможността да се представя пред обществеността 

създаваният от  училищата културен продукт, резултат от учебната дейност, 

също има значима функция. Значителна част от тези културни прояви са със 

свободен вход и насочени към широк кръг от зрители. Това допринася за 

рекламата на училищата, за информация за приема и постиженията, което оказва 

влияние на избора на родителите, особено на по-малките ученици. Училищата по 

изкуствата и училищата по културата, които имат добро управление, съумяват да 

изградят и подържат своите художествени формации, да имат богат календар на 

дейностите през учебната година в своето населено място, в страната и зад 

граница, да популяризират името на своето училище и българската култура. 

Училищата, които организират национални и международни конкурси, 

получават за тази дейност допълнителни средства от резерва по формулата за 

разпределение на средствата по единни разходни стандарти. При наличие на 

добър мениджмънт на училищата, те разработват проекти, с които кандидатстват 

на конкурсен принцип за подкрепа на своята творческа дейност в 

Министерството на културата, Национален фонд „Култура”, фондовете 

„Култура” и други програми за  финансова подкрепа на общините, 

неправителствените организации, фондация „Америка за България” и други. 

Богатата художествено-творческа дейност дава възможност на младите таланти 

да развият и демонстрират своите постижения, да укрепват и представят пред 

широката публика сериозен творчески продукт. Училищата по изкуствата 

създават съвместни проекти с училища по изкуствата от други държави, които са 

подкрепени по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз, както и по програмите 

за Трансгранично сътрудничество. Тези проекти дават възможност да се сравнят 

програмите и управлението на сродни училища в Балкански и други европейски 
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държави, сред които училищата в Ниш и Белград – Сърбия, Радом – Полша, 

Скопие – Северна Македония, Истанбул и Бурса – Турция. Училищата по 

изкуствата имаха значително участие в културната програма на Българското 

председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., както и в проявите 

на „Пловдив – Културна столица на Европа“ през 2019 г.  

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 художествения процес, имат значителни 

успехи и създават днешния ден на българската култура и прославят страната ни 

по света. Така те реализират в практиката натрупания опит и насърчението на 

способностите, които са получили като деца по време на първите си изяви на 

сцената на националните и международните конкурси. 

Но да се върнем на самите национални и муждународни конкурси и на 

тяхното провеждане в България. В страната понастоящем има повече от 3000 

фестивали и конкурси, отразени в Националния календар, който се поддържа от 

Министерството на културата. Повечето от тях се пораждат като регионални, 

постепенно прерастват в национални, а след това започват да се титуловат 

международни и дори световни. Всяка община и дори всяко населено място иска 

да има свой фестивал, да организира събития и да дава възможност за изява на 

хора от всички възрасти. Фестивалите поначало още при своето възникване имат 

жури, състезателен и конкурсен характер, раздават грамоти и награди на 

многобройните участници. Постепенно от фестивали се раждат конкурси. Част 

от конкурсите имат дълга история и развитие, други са нововъзникнали. 

Фестивалите и конкурсите подават информация, за да бъдат включени в 

Националния календар, кандидатстват за патронаж от министъра на културата 

или Министерството на културата, кандидатстват за финансова подкрепа на 

конкурсен принцип, на основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и 

развитие на културата (ЗЗРК, ) От всичките тях в Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби ежегодна са включени не повече от 40 

национални и международни конкурси. Те се подбрат и присъстват в раздел 1 на 

Програмата при спазване на  следните критерии: 

 Да се провежда в България; 

 Да бъде авторитетен, да е станал традиционен и с утвърден престиж от 

предишните му издания; 

 Да не е фестивал, преглед, празник на изкуството. Да не е регионален 

конкурс или регионален етап от национален или международен конкурс; 

 Да има издание през съответната календарна година; 

 В него да участват ученици от училищата по изкуствата; 

 Да има гарантирано финансиране на заявените в програмата прояви; 
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 Регламентът /статутът/ да предвижда участие на кандидати до 18 годишна 

възраст; 

 По регламент /статут/ да предвижда възможност за участие на деца от 

цялата страна – за национални конкурси; 

 По регламент /статут/ да предвижда индивидуално участие и класиране на 

участниците на първо, второ и трето място /награда/;  

 Регламентът /статутът/ да разписва ясно  възрастовите групи, жанровете и 

др. параметри, които са характерни за конкурса, състезанието, 

олимпиадата; 

 По статут да са лимитирани броят на наградите. Голямата награда се 

приравнява към класиране на първо място; Общият брой класирани на 

първите три места не трябва да е повече от трима ученици в съответната 

специалност; 

 Към всяко предложение за включване на конкурс, олимпиада или 

състезание да има приложено мотивирано искане и статут; 

 При включването на конкурсите да се следи за равномерното 

разпределение по райони и по видове изкуства. 

 За включване в Програмата съответният конкурс следва да има най-

малкото две поредни издания. 

 При констатирани нарушения при провеждане на конкурс, включен в 

Програмата на мерките за закрила през съответната година и при класирането 

на децата, конкурсът не се включва в Програмата до три години. 

Провеждането на  всички национални и международни конкурси в България, 

дори на тези, които не присъстват в Програмата на мерките за закрила на деца с 

изявени дарби, се явява сериозен стимул за развитието и подготовката на учениците 

по съответното изкуство, независимо дали тази подготовка се извършва в училище по 

изкуствата, както и в сферата на неформалното и информалното обучение – в школа, 

читалище, център за личностно развитие или дори частно. Наличието на конкурсите и 

техните статути/регламенти са стимул за преподавателите да преподават на учениците 

нов материал, да поставят конкретни задачи, да изучават и подготвят конкурсната 

програма. Учениците от своя страна са стимулирани да се представят възможно най-

добре, да са подготвени, да имат необходимата устойчивост за представяне пред 

публика. Те особено се вълнуват от получените награди, грамоти, стипендии, а най-

малките – и от получените метали и материални награди.  

При присъждането на наградите се борят две противоположни тенденции. При 

едната стремежът е да се даде награда на всяко дете и то да намери място в 

класирането, като така се дублират места и се предоставят множество поощрения и 

специални награди. Тази тенденция е свързана с битуващи особено при конкурси в 

съседни страни – Сърбия и Румъния системи за оценяване на конкурси, които са 

подобни на оценките в училище – отлични, много добри и добри – за всеки явил се 

участник. В България подобна система присъства при оценяването на участници в 

конкурси, които са в предучилищна и начална училищна възраст, до четвърти клас. 

Другата тенденция е за ясно оценяване и класиране на кандидатите на първо, второ и 

трето място, без дублиране, а останалите получават поощрения и специални награди. 
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По отношение на националните и международните конкурси, които са включени в 

Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби, това е задължетелно 

изискване. При цитираните конкурси в миналото се забелязваше още една тенденция 

– разделяне на отделни категории съобразно подготовката – в училище по изкуствата, 

в  друго училище или в читалище и школа. Понастоящем това деление е преодоляно, а 

водещо е само качеството на представяне на съответния кандидат.  

Провеждането на национални и международни конкурси има своето 

стимулиращо влияние не само върху самите участници и техните ръководители, не 

само върху училищата и организациите, които реализират събитията, но и върху 

населеното място, в което се провежда даденият конкурс.  Подобен  е и въздействието 

на фестивалите върху развитието и икономиката на селищата, разгледани сполучливо 

от Кутин в многобройните му анализи на този феномен в художествената  ни култура. 

Всеки конкурс привлича стотици участници, а в случая говорим за участници - деца, 

които пристигат непременно с придружители – родители и ръководители. По този 

начин се получава значителен икономически принос към населеното място и неговите 

места за настаняване, хранене и търговски обекти – сувенирни магазини и  дори 

магазини без пряка връзка с туризма. Това е значим принос, който се допълва с 

обогатяването на културния календар на даденото селище и носи нова възможност за 

досег до културен продукт за местното население, което е особено  важно в малките и 

отдалечени населени места.  
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ДИСТАНЦИОННАТА СОЦИАЛНА РАБОТА В ОБЩНОСТТА –  

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ   
  

Ренета А. Димитрова  

  

 

DISTANCE SOCIAL WORK IN THE COMMUNITY – THE 

CHALLENGE OF THE STATE OF EMERGENCY  
  

Reneta A. Dimitrova  

  

 
Abstract: The unfamiliar situation with the appearance of coronavirus pulled each of us 

out of our comfort zone. We need to preserve not only our physical, but also our mental health. 

We are exposed to daily stress and uncertainty, we often feel unprotected. Even more 

tangiblely, this is felt in people at a social disadvantage. It is they who need the social support 

provided in social services. The flexibility of social workers and the inclusion of alternative 

methods of supporting and staying in touch with consumers have helped at-risk groups to tackle 

the challenge.  

Keyword: social work, community, coronavirus, distance work  

   

  

Социалната работа в социалните услуги в общността е изключително 

разнообразна в своята същност с мисия да подпомага и посредничи на хора от 

рискови групи за преодоляване или минимизиране на съществуващ риск. В 

своята същност е насочена към оказване на подкрепа в кризисни и 

неблагоприятни състояния, в чиято основа стоят главно преките човешки 

отношения. Основнатта й цел е превенция и преодоляване на социалните 

проблеми на индивида, групата или общността. Дейност изградена от комплекс 

за развиване, повишаване или възстановяване на капацитета за разрешаване на 

проблеми, свързани с успешното функциониране на лица, семейства и групи. 

Социалната работа обхваща процес ангажиран с взаимодействие между клиента 

и неговата среда за постигането на промяната в качеството на живот и 

благосъстоянието на респондентите чрез прилагането на индивидуален или 

колективен подход, съответстващ на потребностите им. Базирайки се на 

многообразието от дейности, включени в социалната работа тя се разглежда като 

дейност от социален, икономически, психологически, педагогически, 

медицински и правен аспект, чиято основна цел обхваща поддържането и 

възстановяването на личния статус на индивида. Социалната работа може да се 

прояви като финансово подпомагане, посредничество, защита, обслужване, 

подкрепа, терапия и др. Според Международната федерация по социална работа 

тя се определя като „подпомагаща социалната промяна, разрешаването на 

проблеми в човешките взаимоотношения и овластяването и освобождаването 

на хората да подобрят своето благополучие”, акцентът е поставен върху 

взаимодействията на личността. [6] В последните законови промени в 

българското законодателство за същността на социалната работа акцента е 
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поставен върху зачитането на правата, повишаване качеството на живот и 

развитието на личния потенциал на всяко лице. Въвежда се следното 

определение посочено в чл. 4 от ЗСУ „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”. [1]  

Социалната работа е динамична, натоварена и изпълнена с всекидневни 

предизвикателства и преплетени човешки съдби. Най-осезаемо се усеща нейната 

значимост и необходимост в условия на социални кризи. Такъв пример е и 

актуалната световна обстановка. В продължение на повече от една календарна 

година обществото ни е изправено пред предизвикателството с появата и 

разпространението на коронавируса. Несъмнено това оказва влияние върху 

начина на живот на всеки един от нас. Несигурността в утрешния ден, неяснотата 

за трудова ангажираност в редица сектори, ограниченията в придвижването, 

страха от заразяване, притесненията за близките ни са ежедневни стресови 

ситуации, пред които сме изправени.   

 Необходимо е да се намери успешния път да защитим себе си и 

семействата си, не само физически чрез използване на различни предпазни 

средства и хигиенни мерки, но и да се погрижим за психичното състояние на 

работещите и на ползващите социални услуги в общността за преодоляване на 

социалната изолация, лишаване достъпа до различни ресурси, информациония 

натиск, хроничния стрес, както не редките случаи на изостряне на напрежението 

в семейната среда.   

Епидемиологичната обстановка оказва влияние и върху предоставянето на 

социалните услуги, най-осезаемо при почасовите услуги където подкрепата се 

осигурява чрез индивидуални и групови срещи. За близо два месеца се наложи 

чрез иновативни методи практиката да се адаптира към актуалната ситуация. 

Въведено бе прилагането на дистанционна форма на работа, едно изключително 

голямо предизвикателство пред екипите. След преустановяване пряката работа с 

потребители в социалната услуга, специалистите получиха указания за 

преминаване в предоставяне на дистанционна подкрепа на своите потребители, 

като насоките включваха главно мерки касаещи хигиената и дезинфекцията на 

сградите. Много от работещите се изправиха неподготвени и несигурни. 

Министерства и агенции дадоха указания социалните работници, терапевтите, 

арт-терапевтите, психолозите и логопедите да използват алтернативен подход и 

да изготвят опростен план със задачи, който да бъде предоставен на семействата 

на ползвателите на услугите, като дефакто всеки екип намери своя начин на 

организация на работния процес. Необходимо бе въвеждането на нови практики 

и адаптиране на ресурсите – човешки и технически.   

Едно от най-големите предизвикателства се оказа техническата 

осигуреност. Всеки екип анализира наличните технически средства, изградените 

интернет мрежи и комуникационни канали, по които може да работи. 

Необходимо бе актуализиране на плановете за телефонни услуги с цел 
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осигуряване на повече време за провеждане на телефонни разговори и 

консултации. Проведени бяха запитвания сред потребителите за предпочитания 

от тях начин на комуникация, както и периодичността на сесиите. Обсъждаха се 

използването на безплатните социални мрежи за контакт – skype, viber, whatsapp, 

messenger, email и др. За всяко лице потребител на социалната услуга бе изготвен 

оптимизиран план за дистанционна работа, по който се води екипа заедно с 

лицето и неговата подкрепяща среда. Въпреки усилията на екипа за осигуряване 

на различните канали за контакт, едни от най-големите трудности в този процес 

се явявиха липсата на технически средства сред голяма част от потребителите, 

тъй като закупуването на смарт телефон или компютър, често не е във 

финансовите им възможности. Това ограничи каналите за комуникация само до 

телефонни обаждания. [2]   

Усилията на много специалисти бяха насочени в коопериране, активно 

споделяне на ресурси в онлайн пространството, подготовка на видеоматериали с 

представяне на различни дейности, техники за занимания, физически 

упражнения и др. [3] Провеждаха се онлайн конферентни връзки между 

специалистите от различни услуги относно обсъждане на казуси във връзка с 

потребители, ползващи повече от една услуга. Много социални услуги разкриха 

свои виртуални пространства, където осигуриха възможност да предоставят 

онлайн консултации и провеждане на групови срещи. Организираха се виртуални 

тренинги и ателиета. Сформираха се групи за контакт и взаимопомощ между 

потребителите, място където макар и виртуално да споделят своите мисли, 

тревоги и съвети за справяне със ситуацията на изолация. Изграждането и 

поддържането на общност сред потребителите макар и във виртуална среда оказа 

положително влияние върху поддържане на психо-емоционалното им състояние 

и създадени връзки.  

Въпреки мобилизирането на специалистите, около половината от 

потребителите са били активни участници в дистанционната работа. Една част от 

лицата са предпочели изключително редки контакти, а някои от тях дори 

категорично са отказали такива. Пандемичната ситуация и ограничения пряк 

контакт не възпрепятсва в належащи ситуации, на риск за здравето и живота на 

потребителя и в интерес на лицето необходимостта от осъществяване на личен 

контакт. В случаите и на предоставяне на материална подкрепа, подписване на 

документация или необходимостта от придружаване до институции е 

осъществявана директна работа, спазвайки противоепидемичните мерки и 

непоставяйки в риск нито една от страните.  

Трудностите пред които бяха изправени повечето потребители през този 

период и потърсили помощта на подпомагащите специалисти със сигурност не 

бяха нови, но ситуацията доведе до тяхното изостряване, като финансови 

затруднения и недостиг на храна, напрежение във взаимоотношенията с 

близките, липсата на взаимодействие с социалната среда. Като найважна 

подкрепа през периода на извънредно положение се оказа поддържането на 

изградения контакт и доверителна връзка между специалистите и потребителите 

на социалната услуга. Разясняване на същността на актуалната ситуация, 

снемане на напрежението и несигурността, преодоляване на психическото 
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напрежение са други направления за осъществяване на подкрепа. Целта бе 

насочена да се поддържа интереса към външния свят, да се преодолее 

изолирането на хората.  

Дистанционната работа се осъществяваше основно чрез индивидуални 

сесии,  които бе важно да гарантират уединението на всеки разговор, да се 

създаде усещане за спокойствие и поверителност, за изградят и запазят своето 

пространство. Общуването в сесиите е едно от решаващите условия за протичане 

на социалната работа с бенефициента, то е взаимодействие между клиент и 

социален работник, насочено към клиента и неговите проблемни ситуации в 

момента. Целта му е израждането на емпатия, чрез което съпреживяване 

социалния работник може да вникне в проблемите на клиента, да се докосне до 

неговите чувства и преживявания, да му помогне да изкаже чувствата си и да 

намери оптимален изход от критичните ситуации. Въпреки това работата във 

виртуална среда лишава участниците от важни за „живото” общуване 

компоненти, то повишава усещането за споделеност и принадлежност, а това са 

едни от най-важните елементи за постигане на човешкото щастие.   

Макар и не успешна в своята пълнота, дистанционната работа намери 

своето място в общия модел на социална работа, а в бъдеще е необходимо 

надграждането и развитието й. Следва да бъде подсигурена с подобряване на 

техническата база на работещите в социалните услуги и техническата 

обезпеченост на потребителите, за успешното осъществяване на процеса.  

След изтичане на двумесечния ограничителен период, пряката работа с 

потребителите в социалните услуги бе възобновена при спазването на увърдени 

условия и алгоритми за организация, обособени са места за дезинфекция и др. 

Във всяка социална услуга се осигури наличността на информационни плакати с 

ключови послания към потребителите и служителите, брошури и официални 

листовки за основните хигиенни практики и COVID-19. Поставени бяха 

инструкции в санитарните и хигиенните помещения за правилно измиване на 

ръцете, сваляне и поставяне на ръкавици за еднократна употреба, сваляне и 

поставяне на маска, осигурени са дозатори с дезинфектант с необходимите 

инструкции за правилна дезинфекция на ръцете. Потребители със затруднения 

бяха подпомагани от членовете на персонала за спазването на въведените мерки. 

На членовете на персонала се провежда ежедневен инструктаж от определено за 

това отговорно лице. Създадени са условия за работа, осигуряващи спазване на 

физическа дистанция между персонала и потребителите. Всяко лице посещаващо 

социалните услуги подлежи на медицински филтър преди допускането му до 

работните помещения. Потребителите декларират, че са запознати и поемат 

отговорност за спазване на мерките в социалната услуга.   

Спазвайки разпоредбите и указанията, графиците за посещения в 

социалните услуги на всяко лице са претърпели сериозни корекции. В 

адаптирания алгоритъм за предоставяне на всяка социална услуга са осигурени 

редуциран брой часове на работа с потребители и работа в индивидуални сесии в 

отделни помещения с цел недопускане на рискови контакти между потребители 

и осигуряване на дезинфекцирана работна среда. На всеки от потребителите са 

осигурени индивидуални, дезинфекцирани пособия за занимания, които след 
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приключване на работата му се дезинфекцират отново. Осъществяват се 

предимно индивидуални срещи и консултации, а по отношение на сформираните 

групи за помощ при възможност се провеждат на открито, а когато това е 

неъвзможно при спазване на ограничения спрямо разстоянието между 

участниците, големината на групата и 30% заетост на помещението, в което се 

провежда срещата.   

В много от случаите бе необходима продължителна мотивация от екипа за 

подновяване на посещенията. Практиката показва, че лицата трудно преодоляват 

притесненията си от възможните рискове за заразяване, срещите извън семейния 

кръг, ползването на градски транспорт, за да стигнат до социалната услуга и др. 

Поетапно с подкрепа от екипите това се преодолява, всяко едно лице се убеждава 

в отговорното отношение на персонала за спазване на всички установени 

противоепидемични мерки, което изгражда спокойствие и доверие. Още след  

първите срещи по наблюдения на работещите в една част от потребителите се 

отчита регрес, като най-вероятна причина за това е прекъсване на придобития 

ритъм на работа, липсва мотивация и активно включване. Компенсирането на 

това ще отнеме значителен период и целенасочени усилия на екипите, което 

често е причина за демотивация в служителите.  

В този процес е важно да се обърне внимание и на подкрепата, която 

получават специалистите. Основната подкрепа за тях бе в осигуряването на 

предпазни и дезинфекционни средства, регламентиране на организацията чрез 

указания, заповеди, алгоритми и насоки. Провеждане на екипни срещи и 

супервизии, насърчаване активното взаимодейстие в организационната 

структура, споделяне на трудностите и предизвикателствата на дистанционната 

работа са основен метод за подобряване ефективността.  В много населени места 

екипите на социалните услуги се наложи да се включат дори в подпомагане на 

Домашен социален патронаж, ковид-отделения, подкрепа на специалистите в 

резидентните и специалиализирани институции.  

За много специалисти натрупването на хроничния стрес в личен и 

професионален план бе породено и от въвеждането на постоянно променящите 

се ограничителни мерки във връзка с разпространението на коронавирус, 

несигурността в бъдещещо, липсата на яснота за връщане към предишния начин 

на живот, води до емоционално изтощение, безпокойство, загуба на желание и 

смисъл в работата, засилване усещането за безсилност. Синдромът на 

професионално прегаряне „бърнаут” е изследван за първи път през 1974 година и 

въведен като термин от американския психиатър и психоаналитик Херберт 

Фройденбергер в статията „Прегряването: високата цена на високите 

постижения”, определяйки с него състоянието на „изчерпване на енергията при 

професионалистите в сферата на социалната помощ, когато те се чувстват 

претоварени от проблемите на хората, с които работят”. Неговите 

заключения са въз основа на наблюдения върху специалисти изложени на 

продължителен стрес, работещи в клиники за наркозависими в САЩ. Той 

забелязва, че колкото пообезкуражителни са усилията на работещите, толкова 

по-големи усилия полагат те, което води до засилване чувството им на 

безпомощност. Фройденбергер описва, склонният към професионално прегаряне 
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специалист като хуманен, съчувстващ, съпреживяващ, ориентиран към хората и 

взаимоотношенията, което е в основата на социалната работа. [4,5] Именно 

поради това социалната работа е застрашена от възникването на бърнаут 

синдром сред работещите, определен като „болестта на XXI век”.   

Въпреки предизвикателствата, пред които ни изправи появявата и 

разпространението на коронавируса в година изпълнена с непредвидима и 

постоянно променяща се обстановка, социалните работници доказаха, че 

социалната работа е кауза, която изисква себеотдаване и съпричастност. 

Професия, чийто възход и утвърждаване в обществото предстои.    
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ДИНАМИКА НА КОНКУРЕНТНАТА СРЕДА В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

СОЦИАЛНА РАБОТА НА ФОНА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ УСЛУГИ 

 

Росица П. Михайлова 

 

 

 

DYNAMICS OF THE COMPETITIVE ENVIRONMENT IN SOCIAL WORK 

EDUCATION ON THE BACKGROUND OF THE INTERNATIONAL 

MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 

 

Rosica P. Mihaylova 

 
Abstract: The need to study the dynamics of the competitive environment in the 

university education in Social Work is dictated by the emphasis placed on a pan-European and 

national scale on the development of the competitive environment. The article introduce a short 

competitive study of the social work education represented on international level.  

Keywords: social work education, competitive environment, international context 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

Съвремието ни изправя пред редица предизвикателства не само в 

социалната сфера, но и в обучението на бъдещите социални работници. 

Миграционните вълни, световните конфликти, демографски проблеми и здравни 

пандемии дават нов облик на функционирането на обществото ни, което 

обуславя и обследването на конкурентната среда на пазара на образователни 

услуги, за да може да се отговори адекватно на тези предизвикателства.  

В последните години все по-важен става и факторът за 

интернационализацията в обучението на студентите, акцент, който се поставя в 

редица национални и международни нормативни документи.  

Особен акцент на конкурентоспособността на пазара на образователни 

услуги поставят и „Стандартите и насоките за осигуряване на качеството в 

Европейското пространство за висше образование” (ESG), одобрени от 

Конференцията на министрите в Ереван (май 2015 г.). Особено внимание на 

конкурентната среда, в която висшите училища функционират се поставя в 

Стандарт 10 Циклично външно осигуряване на качеството и по-конкретно в 

10.1.2., където се обръща конкретно внимание на работата на професионалното 

направление в конкурентна среда. Стандарт 2 (2.1.4.) от системата пък разглежда 

конкурентоспособността от аспекта на съвместимостта на учебните програми на 

професионалните направления с други такива във висши училища в България и  

европейското пространство. Стандарт 5 разглежда и възможностите за 

международна и междуинституционална мобилност. Сравнителният анализ на 

аналогичните програми от други висши училища акцентира върху 
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възможностите за професионална мобилност на студентите, завършили дадените 

специалности. 

По данни от специализирани изследвания в момента в света има няколко 

хиляди висши училища за подготовка на специалисти в областта на социалната 

работа, както и специализирани факултети на университетите, подготвящи 

професионалисти за социалната сфера. Така, само в 20 западноевропейски страни 

има повече от 500 учебни заведения, предоставящи образование в областта на 

социалната работа. В по-голямата част от страните това образование се 

финансира от държавата, но има и немалък брой частни висши училища. 

Например, само в Италия и Франция техният брой е повече от 120. В някои 

страни частният характер на висшето училище за социална работа е обусловен от 

принадлежността им към едно или друго религиозно вероизповедание. 

Например, в Португалия, Испания и страните от Латинска Америка броят на 

висшите училища, принадлежащи на Римо-католическата църква значително 

надвишава броя на светските образователни институции. 

Като правило в обучението са представени и трите образователни степени: 

„бакалавър“, “магистър“ и „доктор“. Обучението в бакалавърска степен е с 

продължителност 3 (Полша, Чехия, Румъния, Белгия) или 4 години 

(Великобритания, Германия и др.). Образованието в магистърска степен е с 

продължителност от 1 или 2 години. Особеност на образователната система 

на Белгия например  е подразделянето на бакалавриата на професионален, с по-

практическа ориентация, и академичен, предоставящ достъп до по-нататъшно 

обучение в магистратура и докторантура. 

Във Великобритания се предлагат и 2-годишни курсове за допълнителна 

подготовка в областта на социалната работа. Право на обучение от 2 години имат 

завършилите или обучаващите се бакалаври със специалност в областта на 

обществените науки. Тези студенти получават квалификация за работа в 

социален патронаж, но без да им се присъжда образователна степен. Този подход 

може да се оцени като добра образователна практика, разширяваща обсега на 

образователното направление.  

Към кандидатите за прием в редица европейски университети, в това число 

университетите от Международната асоциация на училищата по социална 

работа, има специални изисквания. В Швейцария, за да бъде приет, освен 

високият успех от 12-класно средно училище, кандидатът трябва да има 

минимум едногодишен практически опит, да владее двата официални езика на 

страната, да разбира диалектите, които се различават от писмения език, да владее 

минимум един чужд език, да притежава компютърни умения. Предимство е по-

високата възраст и професионалния опит.  

Във Великобритания при подбора на студенти за специалностите от обсега 

на професионалното направление се оценяват не само академичните знания на 

кандидата, но и неговата лична пригодност. При кандидатстването се взема 

предвид балът от дипломата за средно образование , опитът от работа по 

съответния профил, резултатите от изпита (5 изпита от програмата на средното 

училище), а също така резултатите от събеседването. По правило кандидатите 

пишат обемисто есе по темата, защо той/тя  иска да стане социален работник. 
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Основните критерии за професионална пригодност са: високо ниво на 

интелектуално развитие, саморегулация и самодисциплина, търпение, 

настойчивост, чувствителност, способност да се понасят големи морални загуби. 

По правило като член на комисията влиза социален работник от местната 

агенция. 

Като цяло в Западна и Северна Европа са малко страните като Швеция и 

Финландия, в които няма специални изисквания към кандидатите, в това число и 

в индивидуално-психологичен план, което безспорно влияе върху ефективността 

на подготовката на обучаемите. 

В рамките на ЕС не се предлагат образователни програми за подготовка на 

специалисти по социална работа на английски език (изключение е Университетът 

в Купио (Финландия), който предлага магистърски курс на английски език по 

предмети, включително криминология, социология на малцинствата, социална 

работа в наказателната система, пробация и младежка система на правосъдието). 

Обучението се провежда изключително на националните езици. В съдържателен 

план по обясними причини то е много тясно обвързано със социалното 

законодателство в съответната страна. Подготовката на специалисти в областта 

на социалната работа се осъществява, като се вземат предвид социокултурните 

традиции и исторически предпоставки, които налагат своя отпечатък върху 

характера на обучението (например, съчетание на конфесионални и светски 

начала, приоритетност на държавните и частни социални служби). Всичко това 

изключително затруднява организирането на студентска мобилност с цел 

обучение в рамките на тези образователни програми. По-реално е участието в 

обучение в университети в Северна Македония (например, университета в 

Скопие) и в Турция (за които турският език е майчин). 

Много значимо е вниманието към практическата подготовка на 

специалистите в дадената област. Тя заема около 30-40 % от академичната 

заетост на студентите. В Стокхолмския университет, например практическата 

подготовка на социалните работници се осъществява на 2 етапа: в 3 семестър за 

практика са планирани 15 седмици, а в 6 семестър – 20 седмици (цял семестър). 

В Германия практическата подготовка е в края на 4-годишно обучение и обхваща 

една учебна година. Специално място се отделя не само на изработването на 

професионални навици но и на формирането на професионална етика, на 

личностното развитие на студентите. 

Като добра практика за привличане на мотивирани студенти може да се 

отбележи традицията за валидиране на придобития опит (VAE). Във Франция 

например, реформата по валидиране на квалификациите, влязла в сила със закона 

за социално осъвременяване от 17.01.2002 г., води до облекчаване на обучението 

и дори до възможността за директно получаване на държавна диплома. Става 

въпрос за признаване на професионален и личен опит на хора, които от поне 3 

години имат платен, неплатен или доброволен трудов стаж, свързан с 

изискваната диплома или академично обучение. 

Сравнения с учебни планове на специалностите в направлението в други 

страни е като цяло трудно да се правят, тъй като регламентите за придобиване на 

професионална квалификация „Социален работник” са различни. Освен това в 
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другите страни, където се обучават специалисти за социалната сфера има 

диференциация на професията социален работник и съответно диференцирани 

учебни планове и програми, които трудно могат да бъдат сравнени.  

Освен това за разлика от българските висши училища, които чрез своите 

сайтове предоставят подробна информация за своите образователни програми, в 

това число за учебните планове, по които се обучават студентите в отделните 

специалности, европейските висши училища най-често представят само 

названието на предлаганите специалности по образователни степени и 

структурни звена, в които се провежда обучението. Учебната документация няма 

публичен характер, което прави невъзможен анализът на конкретните им 

параметри. В някои случаи се дава по-обобщена информация за базовите 

специалности, предвидените специализации и характера на практическото 

обучение (най-често в страните от Източна и Централна Европа).  

Говорейки за чуждестранния опит, специалистите извеждат два основни 

модела за подготовка на професионалните социални работници: американския и 

европейския. 

Американската система за обучение по социална работа представлява 

експериментална форма на преподаване и обучение, при която студентът 

получава помощ по творческо пренасяне на получените знания в практически 

ситуации от професионалната дейност; отработка на професионални навици във 

вид на първоначален опит; изграждане на професионален етикет и ценности за 

социална работа; формиране на професионално важни личностни качества и 

индивидуален стил на професионална дейност. 

Приоритетни области в програмата за обучение на социални работници в 

САЩ са: политика и услуги в областта на социалното осигуряване, човешко 

поведение и социална среда, «многообразие на човешката природа», практика на 

социалното обслужване, изследователска работа в сферата на социалното 

обслужване и практическо обучение. 

В момента в САЩ повече от четиристотин университета и колежа 

предлагат програми, по които се осъществява подготовка на социални 

работници. Те подготвят специалисти на три образователни нива — бакалаври 

(при четиригодишно обучение), магистри (при шестгодишно обучение) и 

доктори (при осемгодишно обучение). Освен това, американските колежи 

предлагат двугодишни програми за подготовка на технически персонал за целите 

на социалната работа. 

Европейският модел на практическо обучение на специалисти в областта 

на социалната работа съществено се различава от американския. Във 

Великобритания студентите изучават социална работа на две равнища: колеж и 

агенция (аудиторен и практически курс). 

Изборът на един или друг модел зависи от образователното равнище. На 

завършващите средното училище се предлагат четиригодишни курсове за 

придобиване на степен бакалавър, а на завършващите висши училища — 

двугодишни курсове и едногодишна аспирантура. Що се отнася до не 

завършилите висшето училище, то за тях са предвидени две- или тригодишни 

курсове. 



707 

 

Във втората половина на ХХ век обучението по социална работа се 

провежда както във висши училища за социална работа, които са подразделения 

на университетите (както в САЩ) и подготвят социални работници със степен 

бакалавър, магистър или доктор, така и в университети, предлагащи програми 

или само за бакалавър, или само за магистър или само за доктор, а има и 

университети, акредитирани за издаване на сертификати за всички степени. Във 

водещите американски университети, като Католическия във Вашингтон, 

Колумбийския в Ню Йорке, Бостонския, Калифорнийския се подготвят 

специалисти в областта на социалната работа. 

Във втората половина на ХХ век: 

 Се създават множество асоциации на социалните работници; 

 Започва да излиза специална литература, професионални списания; 

 Разработен е и е приет Международен етичен кодекс на социалните 

работници. 

 Разширява се броят и типологията на социалните служби: държавни и 

частни, което засилва потребността от кадри 

В днешно време в Европа има около 500 висши училища, предоставящи 

образование в областта на социалната работа (в САЩ те са около 400). Това са 

държавни, и частни учебни заведения, а също учебни заведения, принадлежащи 

на едно или друго религиозно вероизповедание. 

В Германия в момента професионалистите от социалните служби се 

подготвят в институти от различен тип. Персоналът за детските градини, 

младежките центрове, центровете за домашна грижа за децата се подготвят в 

средните училища - в професионални специализирани училища. Социалните 

работници, както и педагозите се обучават в колежи и институти, които са част 

от системата на висшето образование. Курсовете за подготовка на социални 

работници и социални педагози предлагат също и някои университети в 

Германия. Университетите и колежите в Германия имат висока степен на 

автономност, което им позволява автономно да решават въпросите за учебните 

програми, учебните планове, подбора на студенти. Квалификацията, статусът, 

заплатата на преподавателския състав се регулира от федералното 

законодателство. В университетите се изисква професорите да имат докторска 

степен. Значителна част от университетските преподаватели в областта на 

социалните науки нямат практически опит. Колежите по социална работа 

изискват докторска степен и практически опит за зачисляване на 

преподавателския състав. 

Следва да се отбележи, че терминът «социална работа» като юридическо 

обозначение на професия получава развитие в Германия от 1959 г., когато са 

създадени първите висши училища за социална работа. Той заменя предишните 

термини - «работник в сферата на социалното осигуряване», «работник в 

благотворително учреждение»», «народен опекун». През 1980 г. в Германия е 

утвърден Закон «За висшето училище». И едва след това започва да се 

употребява наименованието «дипломиран социален работник». Сферата на 

дейност на СР в Германия обхваща държавните учреждения, обществени и 

частни организации, различни центрове и служби за социално осигуряване, 
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болници, предприятия, а в последно време също организации и групи за 

самопомощ.  

Във Великобритания основните направления на социалната работа са 

социална помощ за семейството, за отделни индивиди, групи; работа в приютите; 

работа с чуждестранни граждани; работа със социално ощетени или изоставени 

деца и възрастни; работа с престарели, инвалиди, болни; психиатрична социална 

работа; опазване на здравето. 

Въпросите за организацията на подготовката на социални работници се 

решават от Централния Съвет по образованието и подготовката в областта на 

социалната работа (ЦСОПОСР), създаден през 1970 година. Съветът 

осъществява дейността си чрез взаимодействието с държавни, обществени и 

частни организации (Министерството на образованието и науката, 

Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи). 

В Англия през 1970\71 година става преломна в подготовката на социални 

работници, тъй като през 1971 г. е приет «Законът за социалните служби при 

местните органи на властта». Според Закона всички тясно профилирани курсове 

се реорганизират в общи, като с това се цели в рамките на 2 годишно обучение 

студентите да се подготвят за работа с различни групи от населението. 

В момента обучението по социална работа във Великобритания се 

осъществява в университетите , а също така в други висши училища, в частност 

– в политехническите институти. Английските университети са много по-

малки от университетите в другите европейски страни. Това се отразява върху 

приема в курсовете по социална работа. За учебна година се приемат около 25 

обучаеми. 

Системата за подготовка и обучение по социална работа се финансира и 

подкрепя от общинските съвети, отделите за социално подпомагане, 

регионалните комитети по здравеопазване и социално осигуряване, обществени и 

частни агенции. 

Последните десетилетия в Европа се характеризират с увеличаване на 

приема в учебните заведения, които се занимават с подготовка на социални 

работници. Доколкото социалната работа изисква от своите представители 

определена опитност, мнозинството от обучаемите са на възраст 25, а 30% — 35 

и повече години. Една трета от обучаемите са мъже, макар че в социалната 

работа във Великобритания, както и в другите страни, преобладават жените. 

 

Извод: 
* Социалната работа на Запад се разглежда като професионална дейност по 

оказване на помощ: а) на индивиди, групи и общности; Б) за усилване или 

възраждане на способността на човека, групата, общността към социалното им 

функциониране и създаването на благоприятни условия за достигане на тази цел. 

* Практическата социална работа предвижда оказване на нужните услуги, 

консултиране, социално-медицинско обслужване, психотерапевтично 

въздействие. 
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* Огромно значение за развитието на професионалната социална работа 

играе международната асоциация на социалните работници и международната 

асоциация на социалните педагози. 

* Университетските програми за подготовка на социални работници 

съществуват в редица европейски страни: Великобритания, Исландия, 

Финландия , Швеция, Израел, САЩ, Канада и др. 

* В редица страни се прилага интегрален подход в подготовката на 

социални работници, т.е. обучението носи характер на допълнение към 

подготовката по други академични дисциплини или е привързано към практиката 

на социалната дейност. 

* Сериозно внимание, особено от страна на университетите се обръща на 

повишаването на престижа на професията на социалния работник. 

* Огромно внимание обръща на подготовката на специалисти в областта на 

СР Международната Асоциация на училищата за социална работа 

 

Може да се изведат някои общи тенденции в подготовката на социални 

работници в чужбина: 

 По-голямата част от студентите, които се обучават по специалност 

социална работа в колежите, университетите, лицеите са жени (тук има пръст 

традицията, доколкото социалната работа възниква и получава своето 

първоначално развитие като изцяло женска професия). Но в някои страни 

(Турция, Холандия, някои училища в Югославия) броя на жените и мъжете в 

студентския състав е приблизително еднакъв. Във Франция, Гърция, Финландия, 

Италия, Испания мъжете са много малко (около 10%). 

 В учебните планове около 30-40% от учебното време се отрежда на 

практическата подготовка. Тъй като във факултета по социална работа на 

Стокхолмския университет практическата подготовка на социалните работници 

се осъществява на 2 етапа (3 и 6 семестъра). В 3 семестър за практика са 

планирани 15 седмици, а в 6 семестър – 20 седмици (цял семестър). 

 методическите и практическите въпроси на обучението по социална 

работа са разработени на по-високо равнище от теоретическите аспекти на 

подготовката на специалисти в областта на социалната работа. 

 Подготовката на социални работници включва няколко нива и различни 

форми (курсове, училища, колежи, институти, университети ). 

 Подготовката на специалисти в областта на социалната работа се 

осъществява, като се вземат предвид социокултурните традиции и исторически 

предпоставки, които и налагат своя отпечатък върху характера на обучението 

(например, съчетание на конфесионални и светски начала, приоритетно на 

държавните и частни социални служби. 

 Срокът на обучение по социална работа се определя от предшестващото 

образование, наличие на опит в социалната работа, семейни обстоятелства, 

възраст на хората . 
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Румен В. Василев 

 

 

SOCIAL CONFLICTS AND SOCIAL SECURITY 

 

Rumen V. Vasilev 

 

 
Abstract: The article is an attempt to analyze some of the characteristics of the social 

environment and the opportunities that are created in it to generate social conflicts. The 
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Въведение 

Социалните конфликти са неизбежна и същностна част нашето битие. 

Процесът на цивилизоване на човечеството, на отхвърляне, намаляване или 

разрешаване на противоречията в него, на минимизиране на враждебността и 

деконструктивизма в поведението на хората, както и всички процеси със знак на 

позитивно развитие винаги са се разглеждали като процеси съпътстващи 

човешкото развитие. Човечеството винаги е носело със себе си прикрита или по-

малко прикрита агресия и враждебност, която при определени моменти и в 

определена среда са се проявявали. 

 

Исторически поглед 

В светът, в който понятията социален конфликт или социална сигурност са 

били неизвестни, основното в човешкото битуване са усилията за физическото 

оцеляване на семействата и на човешкия род. Вождът или старейшината на рода 

не са допускали наличие на разногласия или разномислие, което да породи родов 

или общностен конфликт. Над всичко е съществуването на идеята да се оцелее, 

да се оцелее физически, да се запази рода и хората в него, както и да се увеличат 

работещите под ръководството и влиянието на старейшината или родоначалника. 

Скрити зад тази основна цел старейшините, т.е. овластените  са били в състояние 

да налагат волята си, да недопуснат различно мислене и потенциални родови 

конфликти. Развитието на човешките взаимоотношения, усъвършенстването на 

оръдията на труда, формирането на следродовото, т.е. на общностното, а по-

късно и на националното стопанство, раждането и развитието на 

индустриализацията, на утвърждаващият се стопански сектор, 

усъвършенстването на науката и интелектуализирането на човешкия труд в 

голяма степен са плод на вслушването в съществуващите в обществото различно 

мислене и мнение. В исторически смисъл тези процеси са същностна част от 

социализирането на обществото, от раждането и развитието на социалната 

работа, от раждането на професията на социалния работник, утвърждаването на 

тяхната дейност и труд, в който контекст Я. Георгиев, Р. Нойкова и С. Георгиева 
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пишат: „ ... социалната работа не се свежда до предоставяне на услуги и помощи 

– всеки ден социалните работници защитават човешките права, справедливостта 

и дават глас на нечутите и маргинализираните хора“. [1]  

Създаването на държавността, на държавните конструкти е дълъг и сложен 

процес, също долкова дълъг и също толкова сложен колкото и процесите на 

социализирането на самото общество, но значим за социалната сигурност на 

рода, на племето и в крайна сметка на държавността, независимо от 

историчеките и политическите спорове, както и неафишираните като такива на 

социалните сблъсъци. 

Разнопосочността и историческото развитие на политическите тези и 

възгледи, на разнличните мнения и възможностите от тях да се породят спорове 

и потенциални конфликти е била налична и остава неизбежна в човешкото 

поведение, при това с презумпцията с еднаква сила да се създаде и да се овладее 

един конфликт. В същото време стремежът на обществото и на властващите 

винаги се е свеждал до възможностите да се създадат онези социални модели на 

властови, административни и политически конструкти, които да се доближават 

до безконфликтни общества подчинени им. Стремежът и усилия у властващите 

при наличието на все по-сложните и развиващи се социални отношения в 

обществата остават перманентни, но не особено успешни, защото различните 

възгледи във всяко общество водят до разногласия между хората в него. 

Нагласата за пораждащата се социална съпротива, за несъгласие с партизираните 

възгледи на властващите, за свобода и опазване правата на човека се развива със 

скорост по-силна от властовите решения в социалната сфера. В историческото 

време и пространтство различията и споровете за икономическото развите на 

обществата т.е. за бизнеса в тях, за социалния и икономическия ефект от него се 

породиха множество спорове. 

 

Влияние на политическите възгледи върху социалната система в 

обществото 

Утвърдените възгледи определящи политическите системи в държавите 

доведоха до нормалното в случая противоборство на мнения, до наличието на 

социални сблъсъци, стачки, конфликти и бунтове не само в тях. Икономическите, 

промишлените, аграрните и социалните политики се мултиплицираха, като 

лавина в множество страни предизвиквайки смесени чувства в гражданските 

общества и системи, но във всички тях доведоха до икономическо развитие, до  

развитие на аграрния и индустриалния сектор, до развитие на търговските 

отношения и на капиталовите пазари. Появата на системата на капитализма 

поражда у хората в обществата несъгласие за начините на придобиване на 

капитали и забогатяване. Според обществените нагласи той налага икономически 

системи и социални реалности, като игнорира моралните и етичните норми и 

ценности в икономическите и търговските отношения, нарушавайки в голяма 

степен трудовоправните отношения.  

Във времето и пространството в търсене на взаимност на чувства между 

хората и в техните социални отношения възникват вижданията и тезите за 

обществения морал като система от правила, които намаляват противоречията. 
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Тази социална тенденция се оказа значима заради факта, че социалните и 

моралните отношения са непреодолим фактор за стойността, развитието и 

значимостта на обществените отношения поради тясната връзка между правните 

норми и моралните отношеиня. Нещо повече можем да констатираме, че 

обществените взаимоотношения, които се материализират чрез позитивното 

право придобиват характер на правоотношения и се развиват на основата на 

морала, основавайки се изначално на разрешаването на спора между правдата и 

неправдата, между доброто и злото. Общите корени на правото с морала и 

неговите норми, защото идеята е да не се накърняват свободата, интересите и 

волята на хората в обществото в който смисъл са и днешните възгледи за 

духовността, като дейност, облагородяваща хората, изпълнявайки нормите на 

етичната рамка. В ежедневието ни и в темпоралността на мисленето ни често 

моралът се отъждествява с доброто, с добрината на хората, с добрите 

последствия от действията им, както и от добрите им намерения, което почти 

уеднаквява смисъла между морал и нравственост, защото се търси балансът 

между правилното и неправилното, и между позволеното и забраненото. Тези 

тенденции остават непроменени във времето въпреки, че техните характеристики 

се усложняват заради усложняващите се междуличностни отношения, и 

усложняващиге се отношения между човекът и държавата в гражданските 

общества, заради намесата в тях на стопанските, производствените, 

икономическите, пазарните и трудовите отношения, както и тези свързани с 

търговия със стоки и услуги, които промеят човешкото мислене и поведение. 

В предговора наречен „Главни тенденции в еволюцията на основните 

икономически школи и теории“, на второто допълнено издание на 

„Икономически теории. Антология.“ в неговия първи том Леонидов и Седларски, 

които са съставители и научни редактори, анализират Адам Смит по следния 

начин: „За Смит решаващо значение има желанието „на всеки човек да 

подобрява положението си“, „желание [, което] го съпътства от рождението до 

гроба“. Преследването на лични цели води до резултати, които принасят полза на 

обществото, въпреки че това е било извън намеренията на индивида. „… Той има 

предвид само собствената си изгода… [но] бива насочван от невидима ръка да 

съдейства за една цел, която съвсем не е влизала в неговите намерения“. В 

основните категории, върху които е построена политикономическата система на 

Адам Смит – „икономически човек“, „естествен строй“, „естествена свобода“ или 

„laissez-faire“, „невидима ръка“, се съдържа най-силният аргумент в 

икономическата наука в подкрепа на възможността за реализиране на либерален 

стопански ред чрез премахване на „изкуствените“ намеси и регулации на 

правителствата. За Смит успешното функциониране на такъв ред изисква 

конкуренция, която чрез механизма на цените, на търсенето и предлагането 

осигурява саморегулиране на икономиката, координация на плановете на 

отделните стопански субекти, оптимално разпределение и използване на 

ресурсите. Чрез действието на пазарния механизъм се постига хармония между 

частните интереси и интересите на обществото.“ [2] 

Докато идеите за пазарния механизъм, като регулатор на националното 

стопанство (публично и частно) са били налични и анализирани още в далечното 
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минало, то процесът на налагането им в обществата се оказа за много страни 

труден и твърде продължителен във времето и политическото пространтство.  

Трудностите и продължителността на този процес се определяха, а се 

определят и днес от политическите системи ръководещи съответните държави, 

т.е. от властовите структури. Различните тези на властващите партии и 

провежданите от тях политики породиха, а и пораждат несъгласия и конфликтни 

отношения между хората в обществото свързани с трудовата заетост, стойността 

на труда, условията на труд, работните заплати и споровете за тях, както и за 

социалният аспект на несъответствията между бедните и богатите.  

От гледна точка на съвремието ни възгледите на Смит свързани с пазарната 

икономика изглеждат непоклатимо стабилни. 

Проблемът е, че в различните държави властващите политически системи 

и ръководещите ги партии по различен начин анализират пазарната икономика и 

по различен начин прилагат нейните компоненти, което от своя страна е 

предпоставка за пораждане в обществата на социални несъгласия и социални 

конфликти. Въпреки потенциала за пораждане на спорове подобен род съждения 

могат да се разглеждат и като носещи позитивен ефект поради обстоятелството, 

че благодарение на тях, т.е. на възникналите социални вълнения, политически 

противоборства и социални конфликти, множество държави откриха за себе си 

функциите и влиянието на пазарната икономика и успяха да създадат условия за 

прилагането на този икономически модел. В политически контекст тези 

сътресения могат да доведат до стачни действия, до протестни вълнения, до 

референдуми, до поредни или до извънредни избори, т.е. да поставят държавата в 

условия на криза не само в социалната сфера, а на криза и в националната сфера. 

Въпросът е каква в такива случаи ще бъде обществената реакция, как обществото 

ще реагира в подобна кризисна ситуация, защото социалните кофликти с еднаква 

сила дестабилизират функциите на националното стопанство и сигурността в 

нейния национален аспект, поради което силата и влиянието им е възможно да 

доведат до деление в обществото на социални прослойки, на социални класи, 

което отслабва националната мощ, т.е. националната сила и сигурност.  

За стабилитета, същността и смисъла на националната мощ и сигурност, в 

свой анализ представен в доклад озаглавен „Базова концепция за националната 

мощ“ Денчев и Ангелов пишат: „Националната мощ на съвременната държава 

може да бъде натоварена с редица функции, чието основно предназначение е 

осигуряване на условия за отстояване на националните интереси и за изпълнение 

на националните цели. Затова националната мощ може да се разглежда като 

фактор за гарантиране на функционирането на обществото и държавата. Затова в 

съвременната политическа организация на света всяка държава умишлено или 

непреднамерено, пряко или косвено се стреми към постигане и поддържане на 

определено ниво на националната мощ. При реализирането на подобно 

стремление, на националната мощ могат да бъдат предписани различни функции 

и приложения. При класифицирането на значимите функционални възможности 

на националната мощ могат да бъдат обобщени следните основни функции:   

 Най-значима функция на националната мощ на държавата е постигане и 

отстояване на националните интереси, тяхното поддържане и разширяване. 
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 Използването на наличните материални и духовни ресурси на държавата за 

налагане на своята национална воля и постигане на националните цели и 

интереси. 

 Гарантирано удовлетворяване на потребностите и желанията на нацията и 

държавата. 

 Националната мощ като фактор за оцеляване и развитие на всяка нация и 

държава. 

 Реализиране на конкретни функционални цели чрез преднамерени мерки за 

въздействие в международната среда и превръщане на ресурсите на 

обществото в „приложна наука“ за създаване на най-добри военни и 

невоенни технологии. 

От посочените функции с най-значително приложение за националната 

мощ е постигането и отстояването на националните цели и интереси на 

държавите. В това отношение е налице широко разнообразие от интереси и цели 

на държавите, които също могат да бъдат обобщени: 

 защита на национална сигурност, редуциране броя и контролиране на 

заплахите за сигурността; 

 повишаване на националната мощ; 

 развитие и повишаване на националното благосъстояние; 

 защита на нацията и държавата; 

 международна защита на националните; 

 права извън границите на държавата; 

 поддържане на националния и международния престиж на държавата; 

 защита на националната независимост и предотвратяване на 

възможностите за външно влияние от други държави; 

 поддържане на международния мир и стабилност като средство за 

удовлетворяване на националните интереси и потребности; 

 защитеност на границите и предотвратяване на опитите за териториално 

разделяне;  

 повишаване на влиянието посредством различни икономически, културни, 

идеологически и политически аспекти; 

 задоволяване на националните потребности в рамките на границите с 

помощта на чуждестранни институции; 

 премахване на пречките пред свободното налагане на национална воля в 

границите и извън границите на страната; 

 постигане на власт и хегемония; 

 разширяване на територията на държавата; 

 намаляване на влиянието на други държави във вътрешните работи на 

страната; 

 подкрепа за външната политика на страната; 

 поддържане на националните ценности – животът, националната 

идентичност и гордостта на нацията; 

 защита на националната мощ и предотвратяване на национални конфликти. 
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Въпреки невъзможността за съотнасяне на тази класификация с 

националните цели и интереси на всички държави постигането или 

приложимостта им зависят от съответните условия във всяка държава, от нейната 

национална мощ и от създадените стратегии за тяхното постигане. Презумпцията 

е, че независимо от изпълнението на тази роля, националната мощ не може да се 

разглежда единствено като инструмент за постигане на национални интереси и 

цели, а би могла да се прояви и като национална цел.  

Отчитайки значимостта и подхода на националната мощ за поддържане на 

съществуването и за постигането на националните интереси и цели, всички 

държави се опитват да повишат въздействието на този инструментариум и да не 

допуснат неговото понижаване. Укрепването на националната мощ повишава 

шансовете за постигане на националните цели и нейното отслабване би довело 

до неуспех. Освен това страните използват националната мощ за постигане на 

своите национални интереси и необходимата национална сигурност с надеждата 

да я използват за защита и отстояване на своите национални интереси. В 

допълнение към посочените вътрешни и външни цели държавите използват 

своята сила за запазване на мощта и управлението си.“ [3] 

Тези фактори представляващи интересите и целите на различните държави 

можем да приемем, като същностни във всички национални системи и доктрини 

свързани с националната мощ и сигурност, включително и за нашата, защото 

основната им философия е свързана с интересите и сигурността в обществото. 

Целта им е да внесат спокойствие в обществото, да поддържат реда и 

правоприлагането в него.  

В днешното постмодерно общество сблъсъкът на интереси, произтичащи и 

свързани с политическите платформи и модели, икономическите и стопанските 

интереси, както и социалната активност на гражданското общество оформят 

целостта и смисъла на живота на хората, който не би бил завършен без тях, 

защото социалния свят и социалния конфликт предполагат и налагат сблъсък на 

различни възгледи и интереси в национален мащаб. Демократичната същност на 

обществата, тяхната особена и различна по същност социализираност предполага 

и допуска спорове и наличие на различни гледни точки, на различни виждания, 

на различни становища за развитието на почти всяка обществена сфера в тях, 

какъвто е продължаващия разговор в образователната сфера за същността и 

влиянието в нея на методите свързани с формалното и неформалното 

образование. 

С богатата си разнородност социалните конфликти влияят не само върху 

социалната среда и социалния стабилитет, но и върху националната сигурност, 

защото са в състояние да преодолеят (подменят, заменят, изменят), 

разположените и съществуващите в социалното пространство правни и социални 

норми. Социалните конфликти са в състояние не само да предизвикат кризи и 

социални сътресения, но и да достигнат до разрушаване на националната мощ и 

националния стабилитет, поради което е важно да се научим да усещаме 

социалните конфликти и да се опитваме успешно да ги разрешаваме, да 

преодоляваме възникналите поради тяхното влияние проблеми. За обществените 

отношения, за социалната рамка, за националната мощ и за социалната сигурност 
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са важни проблемите, които обществото ще реши с последствията от решаването 

на конфликтите, т.е. важно и значимо за държавите е как ще се отразят върху 

обществените отношения решенията след овладяването и отминаването на 

конфликтите, защото не конфликтът в неговата същност е нещо вредно за 

социалния и националния стабилитет, а посоката и силата на решенията след 

него, в който смисъл в публикацията си „Размисли за конфликтите – в 

регионалната и международната сигурност“, Слатински анализира: „Впрочем, 

Конфликтът не е изначално зло, той може да бъде двигател на развитието, може 

да спомага за преструктуриране на отношенията и за оптимизирането им. Ние не 

бива да бъркаме Конфликта с начина на неговото разрешаване, който може да 

бъде не-силов (мирен) или силов. 

И още - как да строиш отношенията с човек, ако той не е способен на 

компромиси, ако мисли само и единствено за собствените си интереси? 

Стратегически мениджъри, в т.ч. мениджърите на сигурността знаят, че 

има добри и лоши конфликтни личности (и добри и лоши конфликти). 

Способните стратегически мениджъри карат конфликта „да работи” за доброто 

на колектива, фирмата, държавата и региона. Те се стараят да „гасят” само 

конфликтите, които са контрапродуктивни и деструктивни.“ [4] 

Анализът на конфликта следва да е и анализ на постконфликта, защото е 

важна  и значима новата социална, икономическа и политическа среда след 

преодоляването на конфликта. Въпросът е в това дали и до колко обществото ще 

припознае и приеме новите политически послания, т.е. постпосланията, 

формирани на основата на обществената и политическата ситуация след 

преодоляването на конфликта, чиято цел обикновено е насочена към промяна в 

обществените отношения.  

И политическата и социалната история са изпъстрени с примери за 

случилото след конфликта, за развитето на обществата след конфликта, за 

функционирането на държавната конструкция и нейната същност след 

конфликта, следователно не можем и не трябва да разсъждаваме за конфликта 

само и единствено в негативен аспект, т.е. еднопосочно. По-скоро следва да 

анализираме конфликтите, като процес, от който ще произтекат събития във 

всички допустими посоки, насочени към социалните и правните рамки създавани 

за да стабилизарат и утвърдят демократичните процеси в обществата, защото 

потушаването на конфликта със сила, с недемократични мерки, с насилие и 

нарушаване на правата на гражданите не е знак за търсене на решение на 

проблемите, които са анонсирани в общественото пространство и са продукт на 

социалното недоволство. Подобен анализ следва да ни насочва към новата 

посока и новите идеи, които следва да са продукт от постконфликтната среда и 

които да се реализират в обществото като нови социални и политически 

конструкти. 

Към разрешаването на конфликтите следва да се подхожда с усилия за 

полагане на възможните цивилизационни и етични модели съдържащи опити за 

диалог, за търсене на мнения, становища и приемливи тези от всички страните в 

него, защото само с общите усилия на страните и в рамките на правните норми 

може да се стигне до разрешаване на конфликта, без да се влияе върху 
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националната мощ и националната сигурност, т.е., без да се стига до нарушаване 

националната правна рамка и в особен смисъл на правата на гражданите. В опит 

да се анализира понятието социален конфликт, както и видовете социални 

конфликти, установяваме че значението на термина е многоаспектен и по-широк, 

отколкото изглежда първоначално. Съществуващи са множество тълкувания на 

термина, заради факта, че в различните страни неговото осмисляне е различно, 

но във всички случаи става дума за  сблъсъкът на интереси, мнения и дори до 

сблъсък на човешки цели в обществените отношения.   

Сред основните въпроси пред обществото свързани с обществените 

отношения е възможен въпросът за негативното влиянието на социалните 

конфликти върху националната мощ и националната сигурност, подкопавайки 

националния стабилитет, защото основният стремеж на обществата е да създадат 

или осигурят социална среда, в която да съществува възможност за развитие на 

икономиката, на свободния пазар на стоки и услуги, на системата на 

здравеопазване и образование, на опазване правата на гражданите, защото тези 

социалнополитически компоненти са сред основните в оществата стремящи към 

приоритиране на демократичните ценности  и норми.   

В исторически аспект социалната сигурност, т.е. развитието на обществото 

в посока на неналичие или на предпазване от възникване на социални конфликти 

е фрагментарен процес, който във времето и пространството сплотява всички 

около себе си до превръщането си в завършен процес, по който начин се 

изгражда и системата за социална сигурност. Идеята за опазване на националната 

мощ и националната сигурност във всяка страна има за цел да гарантира 

достойни условия за хуманен живот на хората. Така анализирана социалната 

сигурност т.е. спасението от социални конфликти е сигурност за личността и 

сигурност за обществото, влияеща върху военната, политическата, 

икономическата, културната и образователната подсистеми в него.  

В смисъла за социализиране на обществената среда, за подобряване на 

условията на труд и за неналичие на социални конфликти най-напред са се 

произнесли организациите свързани със закрилата на труда на работещите, т.е. 

синдикатите, а в последствие техните национални и международни структури. 

Усилията на националните и международните организации на труда се 

увенчават с успех, защото налагат в своите нормативни актове, които са приети 

от съответните страни членки правна терминология свързана със социалната 

сигурност и с възможността да се минимизират социалните конфликти. 

Контекстът в който Международната организация на труда възприема и прилага 

термина социална сигурност е контекста на подобряване на условията на труд и с 

идеята да се игнорират възможностите за възникване на социални конфликти. 

Като страна членка на Европейския съюз от 01.01.2007 г. на 30.05.2008 г. 40-то 

Народно събрание на Република България прие със закон Конвенция № 102 на 

Международната организация на труда за социална сигурност (минимални 

стандарти), която влезе в сила от 15.06.2008 г., и според която смисълът на 

понятието социална сигурност, означава: „ ... полагане на постоянни усилия от 

страна на държавата за покриване неблагоприятните последици от настъпването 

на осигурителни събития, които се определят като „социални рискове” и още „В 
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сферата на социалната сигурност Международната организация на труда 

разработва международни норми, стандарти и програми под формата на 

универсални конвенции и рекомендации“. [5] 

Извън рамките на спомената конвенция в политическото и 

образователното пространство съществуват множество тези обясняващи смисъла 

на социалната сигурност, някои от които вече бяха посочени,  но в общ план 

всички са свързани с основните концепции за ненасилие и опазване от 

дискриминация на гражданите в обществото, както и опазването на сигурността 

и границите на държавата. Можем да приемем социалната сигурност, като 

елемент от вътрешната политика на всяка държава, защото е свързан с 

възпроизводството и със социалните ресурси в търсене на подкрепа и 

надеждност за националната сигурност. 

Разбира се и социалната сигурност може да бъде дестабилизирана, особено 

когато в основата на тези процеси стоят определени действия или бездействия на 

властващите или отделни политически личности. Когато тези личности са 

свързани с властта, с позиции в държавата от висотата на които могат и влияят 

върху процесите в обществото, върху обществените отношения и социалните 

системи. От такива случаи е възможно да се стигне до дестабилизаране на 

социалната система и съответно до дестабилизиране на социалната сигурност.  

Неслучайно в нашата Конституция законодателите от Седмото Велико 

Народно събрание създадоха Преамбюл, и неслучйано в него са представени 

основните политически приоритети за развитието на страната ни. В него е 

афиширан стремежът на народните представители независимо от разнопосочните 

си политически възгледи към утвърждаването в страната ни на трайни 

демократични ценности, принципи и модели. Народните представители от 

Седмото Велико народно събрание прогласиха чрез Преамбюла на действащата 

ни Конституция своята решимост: „ ... да създадем демократична, правова и 

социална държава ...“. [6]  

Този текст потвърждава факта, че демократизирането на държавността, на 

държавните конструкти, на социализирането на обществото и обществените 

отношения е процес, който подкрепя и се подкрепя от множество други фактори 

свързани с националната правна рамка, признаването и защитата на правата на 

човека, като основен фактор за легитимиране на наднационалното управление и 

социалната сигурност.  

Заключение 

В условията на демократично установени норми можем да приемем 

създаването на социална държава и на съществуването в нея на социалната 

сигурност или стабилитет като процес, който е в непрекъснато развитие, в 

търсене на нови социални висоти свързани с подобряване на качеството на 

живот, с подобряване на социалните стандарти, на социалният стабилитет и 

социалната сигурност.    

Проблемът за социалните конфликти и влиянието й върху социалната 

сигурност, както и възможностите за разрешаването им стои пред обществата с 

възникването на държавната конструкция. Социализирането на обществото и  

множеството социални проблеми в него влияят върху усещането на хората за 
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социална сигурност и справедливост. Във всички страни съществуват множество 

социални проблеми, защото темповете на социалното, икономическто и 

политическото развитие са високи, и техните стандарти променят социалната 

среда, а следователно и обществените отношения. Пред обществата се изправят 

нови и нови социални предизвикателства, оформят се нови социални проблеми и 

полета за възникване на нови социални конфликти, които са обект както на 

социалната политика, а следователно и на социалната сигурност. Тези проблеми 

засягат обществата в тяхната цялост.  

Нормите на действащите национални социални политики следва да имат за 

цел стабилизирането на социалната сигурност във всяка страна, да повишават 

националните социални стандарти, да постигат висок и устойчив праг на 

социалноикономически растеж и стабилни макроикономически показатели. 

Подобен политически и държавнически подход би имал принос за реализиране 

на приоритетите на политиките за осигуряване на повишена социална сигурност 

в обществата и невъзможност социалните конфликти да повлияят негативно 

върху социалната сигурност. 
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАЧАЛНА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В СУ ЗА НАГЛАСИТЕ ИМ КЪМ ЧАСОВЕТЕ 

ПО ФВС В УЧИЛИЩЕ  

 

Светла В.Жечева-Тупанкова 

 

 

A SURVEY OF THE STUDENTS’ OPINION FROM PRIMARY 

SCHOOL ABOUT THEIR ATTITUDES TOWARDS PHYSICAL EDUCATION 

IN SU  

 

Svetla V. Zhecheva-Tupankova 

 
 

Abstarct: The formation of habits for regular exercise and sports is an investment with 

long-term social, health and economic effects. In the Primary School, students create positive 

attitudes towards PE classes and towards sports in general. A survey showed that children from 

2nd and 3rd grade like PE classes , approve  the way they are conducted and willingly 

participate in them. Most of them like playing sports, playing with friends, but unfortunately 

they also like playing computer games and watching TV, and they don’t like reading books so 

much and studying. Gender in most cases determines the choice of sports such as football, 

gymnastics and dance. Pupils’ parents also have positive attitudes about PE classes and sports. 

Keywords: school, sports, primary education 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

Въведение  

Физическото възпитание е неразделна част от цялостния образователен 

процес. В съвременния етап от развитието на страната ни стратегическата цел на 

физическото възпитание е свързана с подобряване на здравето, психическата и 

физическата годност на населението чрез системни занимания с физически 

упражнения и спорт от всички възрасти [3].  Основна роля за ограничаване и 

премахване на негативните тенденции от този процес се пада на физическото 

възпитание и спорта. Възмoжностите за двигaтелна активноcт и участие в 

споpтни дeйноcти са прякo обвързaни cъс здравoсловното съcтояние на 

учeниците. Cъвременната и aтрактивна cпортна бaза трябвa да се pазглежда и 

катo възможноcт за прeвенция срeщу неблагoприятните тендeнции в 

здравословнотo съcтояние на пoдрастващите, поcледица от недоcтатъчната 

двигателнa активноcт. Физическото развитие и дееспособност на младото 

поколение е тясно свързано със здравния статус, укрепването на здравето и 

повишаването на жизнеността. Формирането на навици за системни занимания с 

физически упражнения и спорт е инвестиция с дългосрочен социален,  здравен и 

икономически ефект [5]. 
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Ефективността на учебния процес по физическо възпитание и спорт в 

голяма степен зависи от използваните методи, средства и активното участие на 

учениците [4]. 

В уроците по ФВС в начален етап на обучение се прилагат много 

подвижни и състезателни игри с топка. Във възрастта 6-12 години упражненията 

трябва да бъдат въведени под формата на игра, за да могат децата да се 

забавляват, да мислят творчески и да достигат сами до най-правилните решения 

[6]. 

Методика на изследването 

Целта на изследването е да проучим мнението на ученици от началната  

образователна степен при СУ от гр. Варна  за отношението им към часовете по 

физическо възпитание и спорт в училище и спорта. 

За постигане на целта си поставихме следните задачи за решаване: 

1. Да се проучат и анализират литературните източници свързани с нашата 

разработка. 

2. Да се изготви анкетна карта, с която да проведем анкетно проучване сред 

ученици 

от начален етап. 

3. Да обобщим и анализираме получените резултати. 

4. На базата на получените и анализирани резултати да предложим изводи 

и препоръки, които да послужат за повишаване знанията на ученици от 

началната образователна степен и техните родители по отношение на ползата от 

активното участие в часовете по ФВС в училище и заниманията със спорт в 

свободното време.  

 

Настоящото изследване е проведено в периода от м.септември  до м. 

ноември 2020 г.  

Предмет на изследване са нагласите на учениците от начална 

образователна степен в СУ към часовете по ФВС и заниманията със спорт.  

Обект на изследването е отношението и желанието на учениците за участие 

в часовете по ФВС в училище и за занимания със спорт в свободното време. 

Анкетирани са 135 момчета и момичета, ученици от II-ри и  III-ти клас при  

СУ от гр.Варна. Родителите на децата бяха информирани за провеждането на 

анкетата.  

За реализиране на поставената цел и задачите на изследването са 

приложени следните методи: обзорно проучване на специализираната 

литература и анкетен метод. 

Анкетен метод 

За да бъде проучено мнението на учениците в начална образователна 

степен по отношение за нагласите им за часовете по ФВС и за заниманията със 

спорт в свободното време е направено анкетно проучване. Анкетата е анонимна и 

е проведена през октомври 2020 г. Разработената анкетна карта включва 13 

въпроси, от които има два  с възможност за повече от един отговор. Резултатите 

от анкетното проучване са обработени с помощта на: честотен анализ – за 
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подредба на променливите спрямо техните честоти, сравнителен анализ на две 

независими извадки чрез χ-квадрат на Пирсън извършен със SPSS-23. 

При анализа на анкетната карта е спазена последователността на 

въпросите. 

 

Резултати и дискусия 

Резултатите от проучването показват, че на анкетната карта са отговорили 

общо 135 деца като 40 са във втори клас и 95 в трети клас, от тях  51,1%  са 

момчета и 49,8%  са момичета. 

 

Таблица 1. Процентно съотношение на отговорите на първите три 

въпроса от анкетната карта 

1. Оби

чате ли да спортувате? 

□ Да – 94,8%  □ Не – 0,7% □ Не мога да преценя – 4,4%  

2. Уча

ствате ли активно в часовете по Физическо възпитание и спорт /ФВС/ ? 

□ Да  - 94,1% □ Не - 4,4% □ Не, защото имам 

уважителни причини-1,5% 

 

3. Как

во е отношението на родителите Ви към заниманията със  спорт? 

□ Обичат спорта и 

искат да спортувам - 

74,8% 

□ Не харесват спорта и не  

желаят да спортувам – 

 2,2% 

□ Нямат определено мнение- 

8,9% 
 

□ Не 

знам - 

14,1% 

 

При анализ на Таблица 1 става ясно, че 94,8% от анкетираните деца обичат  

да спортуват, само 0,7% не обичат и 4,4,% не могат да преценят. Този отговор се 

потвърждава от мнението на 94,1% от децата, които  споделят, че участват 

активно в часовете по ФВС в училище, но има и 1,5% от анкетираните, които 

имат уважителни причини да не участват в тях. 

Нагласите и отношението към спорта се формира в семейната среда, затова 

попитахме децата: „Какво е отношението на родителите Ви към заниманията 

със  спорт?“. 74,8% от тях отговориха, че техните родители спортуват и обичат 

спорта, но има и 14,1%, които не знаят какво е отношението на техните родители 

към спорта, а 8,9% нямат определено мнение по този въпрос.Това ни дава повод 

да считаме, че в семействата на близо 23% от анкетираните не се засягат 

достатъчно темите за спорт и физическа активност. Съответно попитахме 

анкетираните: „Какво обичате да правите през свободното си време?“ като 

имаха възможност да посочат повече от един отговор, за това и общото 

процентно съотношение е над 100%.  Резултатите са представени на фигура 1.  
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Фигура 1. Процентно съотношение на отговорите на въпроса: Какво 

обичате да правите през свободното си време? 

 

Анализът на фигурата показва, че най-големи проценти на отговори са 

свързани с играта навън с приятели – 77% и заниманията със спорт – 69%, както 

и с играта на компютърни и електронни игри с приятели – 39,6%. Близо еднакви 

проценти показват, че децата обичат да четат книги  - 33,6%,  да гледат телевизия 

– 34%, докато само  25,2% обичат да учат в свободното си  време. 

Не винаги желанията на децата по отношение на спорта, съвпадат с тези на 

родителите. За това ги попитахме: „Какъв спорт бихте искали да спортувате?“. 

На фигура 2  са представени отговорите с желанията на децата за избор на спорт. 

Интересно е, че най-голям процент отговори са дадени за плуване – 37,8%, но 

считаме това за нормално предвид това, че анкетираните ученици са от морската 

ни столица – гр.Варна.  За  34,6% желанието е да тренират футбол, следват 

баскетбол – 29,9% , танци – 28% и гимнастика 23,4%.  

За нас бе важно да разберем доколко децата са информирани за ползата от 

активното участие в часовете по ФВС и от заниманията със спорт. За това ги 

попитахме:  „Полезно ли е да се спортува?“.Това, което ни радва е, че 99,3% от 

всички анкетирани са отговорили положително. На следващия въпрос: „Бихте ли 

тренирали някакъв спорт в училище след часовете?“, 63,3% от децата са дали 

положителен отговор, като 16,3% биха тренирали, но само  ако са с приятели на 

тренировката, но  има и 19,3%, които нямат време за тренировки. Конкретно 

попитахме учениците дали биха тренирали баскетбол. Отговорите показват, че 

31,9% биха тренирали баскетбол, 37,8% нямат желание за този спорт, 18% не 
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могат да преценят и 11,9% биха тренирали само ако родителите им ги запишат, 

което е по-скоро положителен отговор. Съответно близо 43% биха тренирали 

баскетбол. Това, което трябва да отбележим е, че анкетираните деца имат 

допълнителен модул „мини баскетбол“ в часовете по ФВС в училище и 

съответно имат познания за играта и съвпада с отговорите на въпроса „Какъв 

спорт бихте искали да спортувате?“, на който близо 30% са заявили желание за 

баскетбол. 

 

 
Фигура 2. Отговори на въпроса: Какъв спорт бихте искали да 

спортувате?  

За нас бе важно да разберем дали децата харесват часовете по ФВС и има 

ли нещо, което им харесва повече в тях, както и дали биха искали да има повече 

часове по ФВС в учебната им програма. Отговорите на тези въпроси (от 9-ти до 

13-ти ) са представени на Таблица 2. При анализ на Таблица 2 се установява, че 

94,1% от децата харесват часовете по ФВС, 3,7% не могат да преценят, а 2,2% 

изобщо не ги харесват. На въпроса: „Какво ви харесва най-много в часовете по 

ФВС?“, за 57% от анкетираните е важно, че има много игри и това много им 

харесва, за 35,6% е важно, че има игри с топка и 6,7% не могат да преценят. При 

отговор на въпрос№11 „Смятате ли, че в учебната програма трябва да има 

повече часове по ФВС?“, 62,2% искат да има повече часове, за 24,4% тези часове 

са си достатъчни и за 6,7% това не е необходимо. Отговорите на тези въпроси ни 

дават основание да считаме,  че учениците харесват часовете по ФВС и с 
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удоволствие участват в тяхното провеждане и даже имат желание за повече 

такива, което е добър атестат за работата на учителите по ФВС с тези класове.  

 

Таблица 2. Процентно съотношение на отговорите на въпроси №9 до 

№13  от анкетната карта 

9.Харесват ли ви часовете по ФВС? 

□ Да, много ми 

харесват – 

94,1% 

□ Не, изобщо не ми харесват 

– 2,2% 

□ Не мога да преценя – 3,7%  

10.Какво ви харесва най-много в часовете по ФВС? 

□ Това, че 

играем игри с 

топка – 35,6% 

□ Всички игри, които 

правим много ми харесват – 

57% 

□ Нищо не ми харесва, 

скучно е – 0,7% 

□ Не мога да 

преценя – 6,7% 

11.Смятате ли, че в учебната програма трябва да има повече часове по ФВС? 

□ Да – 62,2% □ Не  - 6,7% □ Достатъчно са – 24,4% □ Не мога да 

преценя – 6,7% 

12.Носите ли си екип за часовете по ФВС /гуменки, тениска, клин или къси панталонки/? 

□ Да, играя 

само с екип – 

49,6% 

□ Да, но не винаги имам 

пълна екипировка  - 38,5% 

□ Не нося, защото не искам 

да участвам – 0,7% 

□ Не нося – 

11,1% 

13.Родителите ви интересуват ли се какво правите и как се представяте в часовете по ФВС? 

□ Да, винаги – 

78,5% 

□ Не, никога – 9,6% □ Само ако имам ниска 

оценка или някакъв проблем 

в часа – 11,9% 

□ Смятат този 

час за губене на 

време - 0 

 

Разбира се, при провеждането на занимания по ФВС е необходимо да се 

спазва лична хигиена, която се възпитава от най-ранна детска възраст. 

Попитахме децата: „Носите ли си екип за часовете по ФВС /гуменки, тениска, 

клин или къси панталонки/?“, близо 50% от децата си носят екипировка за 

часовете по ФВС, разбира се, има и такива, които си забравят по нещо от нея – 

38,5%, и 11,1%  изобщо не си носят екипировка. Отговорите показват, че близа 

90% от учениците спазват въведените правила в училище за посещение на 

часовете по ФВС, независимо, че понякога се случва да не се носи нещо от 

екипировката.   

Възпитанието на децата за отношението им към спорта и часовете по ФВС 

се формира в семейната среда, затова ги попитахме: „Родителите ви 

интересуват ли се какво правите и как се представяте в часовете по ФВС?“, 

получените отговори показват, че съвременните родители отдават значение на 

часовете по ФВС и се интересуват от тяхното съдържание като това са 78,5% от 

родителите на анкетираните деца, все пак има и 9,6%, които не се интересуват, 

но има и 11,9%, които правят това само ако е възникнал проблем в часа. 

  За 

нас бе важно да установим дали фактора пол оказва влияние на отговорите при 

деца от тази възрастова група. Направените дотук анализи не дават достатъчно 

основание да се правят окончателни изводи, относно значимостта на различията 

в мненията на изследваните съвкупности по фактора пол. Приложили сме 
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процедурите за статистическа проверка на хипотези, като при сравняването на 

честотните разпределения е използван χ² - критерия на Пирсън. 

При учениците от II-ри   и III-ти клас при СУ в гр. Варна, резултатите 

показват, че при повечето въпроси стойностите на χ²emp са по-ниски от 

табличната стойност на сравнителния критерий. Следователно, с висока 

гаранционна вероятност (Pt ≥ 95%), може да се счита, че при тях е в сила 

нулевата хипотеза, т.е. съществуващите различия не зависят от пола на  

участниците в анкетата. Изключение се наблюдава при 5-ти  въпрос, при който 

χ²emp е по-висока от критичната стойност при отговорите за избор на спорт, а 

това са: футбол, гимнастика и танци. Това дава основание по отношение на този 

въпрос да бъде отхвърлена нулевата хипотеза и приета за вярна алтернативната, 

според която полът в значителна степен определя това „Какъв спорт бихте 

искали да спортувате?“. Момчета са категорични в своя избор - футбол, докато 

за момичета  това са танци и гимнастика. 

Независимо дали обичат спорта или не, децата трябва да бъдат приучени 

още от най-ранна възраст да бъдат активни, да посещават редовно часовете по 

ФВС и бъдат записани от своите родители на занимания със спорт през 

свободното си време.  

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[1]. В процеса на обучение по физическо възпитание и спорт 

трябва да се акцентира на значението на физическата дееспособност за здравния 

статус на младото поколение, както и да се стимулира активното участие на 

учениците в уроците по физическо възпитание и спорт, и участието на момчетата 

в системни извънурочни занимания с физически упражнения и спорт [2] . 

След направените анализи на проведеното от нас изследване можем да 

обобщим, че анкетираните от нас ученици са мотивирани и имат положителна 

нагласа за активно участие в часовете по ФВС и за занимания със спорт в 

свободното си време. Спортовете, които предпочитат са плуване, футбол, 

баскетбол, гимнастика и танци. Родителите също проявяват засилен интерес към 

протичането на часовете по ФВС и към спорта като цяло, което показва, че те са 

силно заинтересовани за правилното физическо развитие и за здравето на своите 

деца.  
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ТРИ АСПЕКТА НА ТРУДА НА МЕНИДЖЪРА  

 

Светлозар П. Вацов 

 

 

THREE ASPECTS OF THE MANAGER'S WORK 

 

Svetlozar P. Vatsov 

 

 
Abstract: А fully clarify the nature and content of the work of managers, it should be 

considered in three aspects - informational, problem-solving and functional, which arise from 

the internal logic of the management process in the organization. The report addresses these 

three aspects.  

Keywords: A work of managers,. informational, problem-solving and functional aspects. 

 

Съвременният ръководител, независимо дали той е от сферата на 

материалните или нематериалните отношения, се налага да проявява огромна 

активност. От него се изисква да осъществява многобройни контакти и да 

комуникира с голям брой субекти в своята организация и извън нея. 

Едновременно с това мениджърът трябва да поддържа непрекъснат диалог с 

органите и структурите в управленската йерархия, със субекти, които са на 

неговото равнище, или които са му подчинени. 

За по-пълното изясняване на същността и съдържанието на труда на 

мениджърите той може да бъде разгледан в три аспекта – информационен, 

проблеморешаващ и функционален, които произтичат от вътрешната логика на 

процеса на мениджмънт в организацията, като единство на получаване, 

преработване и предаване на информацията, подготовка, вземане и реализация на 

управленски решения и осъществяване на функции на управление. Изучаването 

на труда на ръководителя в тези три аспекта позволява той да се разглежда като  

диалектическо единство от три логически тясно свързани, припокриващи се и 

взаимно обуславящи се дейности – информационна, властническа и 

интегративна.. 

Информационен аспект на труда на мениджъра 

Мениджмънтът представлява един непрекъснат информационен процес. 

Този информационен процес се реализира основно чрез труда на мениджърите. 

Те имат за предмет на труда информацията. Както посочва Питер Дракър 

„мениджърът има специфичен инструмент: информацията. Той не “управлява с 

ръце” хората, той мотивира, ръководи, организира хората да вършат своята 

работа. Негов единствен инструмент - да прави всичко е говоримата или 

написана дума и езикът на числата”,  т.е. информацията [1, 418] 

Според Хенри Минцбърг [2,72] мениджърът се намира в центъра на 

информационния процес в организацията и представлява неговия нервен център. 
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Фигура 1. Мениджърът като център на разпределението на информацията в 

организацията 

Информацията играе изключително важна роля в дейността та мениджъра. 

Тя му позволява правилно да се ориентира в постоянно изменящата се външна 

среда  и в  процесите протичащи  в ръководената от него организация, 

своевременно да я възприема и анализира, да осъществява най-целесъобразни 

управленски въздействия. 

Работният процес на мениджъра в информационен аспект (фигура 1) се 

състои от три етапа: 

I. Получаване на информация 

II. Преработване на информация  

III. Предаване на информация 

Необходимата информация за реализиране на работния процес на 

мениджъра постъпва по три канала. По канал 1 мениджърът получава директивна 

информация:  от нормативни документи (закони и подзаконови актове); от 

висшестоящите организации; указания от прекия ръководител. По канал 2 той 

получава прескриптивна информация за ръководената от него организация 

(данни за състоянието на организацията, за смущенията в нея, за отклоненията от 

набелязаното състояние и т.н.), т.е. по този канал се реализира обратната връзка в 

цикъла на управленския процес осъществяван от мениджъра. По канал 3 

мениджърът получава информация за външната среда. 

В зависимост от канала, по който постъпва информацията, и от начина, по 

който тя се предава, получаването на информацията като първи етап от работния 

процес на мениджъра се реализира чрез следните процеси: 

1. Четене  на писмени източници на информация (официални и нормативни 

документи, отчети,  данни от изследвания, книги, списания, вестници и др.) 
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2. Слушане (при съвещания, разговори с подчинени, беседи с външни 

посетители, телефонни разговори, документални записи и др.) 

3. Гледане  (при проверка на място, графични материали, диапозитиви, 

документални видиозаписи и др)/ 

През втория етап от работния процес на мениджъра той преработва 

получената информация. Това става чрез: 

1. Техническа обработка на получената информация (подреждане, 

съхранение и търсене на информацията). 

2. Творческа обработка (/анализ и оценка на състоянието, разработване на 

варианти за решение, вземане на решения и др.). 

В резултат на преработването на информацията мениджъра създава и 

разпространява нова информация. 

През третия етап от работния процес на мениджъра той предава тази нова 

информация. Предаването се осъществява чрез следните процеси: 

1. Писане  на писмени материали (заповеди, доклади, отчети, сведения, 

писма, указания, директиви, становища и др.). 

2. Говорене ( при съвещания, лични комуникации, телефонни разговори, 

диктуване, и др.). 

Независимо по какъв начин се предава информацията, това се осъществява 

чрез три канала. По канал 1 се предава описателна информация към 

висшестоящите органи и организации (отчети, доклади, сведения, и други за 

резултатите от изпълнението на решенията, указанията и задачите постъпващи 

по канал 1.  По канал 2 се подава директивна информация към ръководената 

организация или част от нея (заповеди, указания, директиви, задачи и др.).  По 

канал 3 се предава информация към външната среда на организацията (към 

цялото общество за предназначението, мисията и лигитимността на 

организацията и за резултатите от дейността й, и към конкретни външни 

организации – партньори, конкуренти и др.). 

Информацията се използва от мениджърите като средство за организиране 

дейността на подчинените и за достигане на целите, стоящи пред организацията. 

Това се осъществява в процеса на разработване, вземане, и реализиране на 

управленски решения и тяхното контролиране.  

Правилното организиране на работата на мениджъра с информацията е 

много важен фактор за ефективната организация на неговия труд и за 

ефективната дейност на цялата ръководена от него организация. 

Проблеморешаващ аспект на труда на мениджърите  

Мениджърът осъществява цялостната своя ръководна дейност  чрез 

подготовка,  вземане, организиране изпълнението и контрол на управленските 

решения. Всяко управленско решение носи директивен, задължителен характер. 

Чрез тях мениджърът осъществява своите властнически пълномощия, 

необходими за успешното и ефективно изпълнение на задачите, стоящи пред 

ръководената от него организация за достигане на предварително набелязаните 

цели. Вземането на решения е една от най-отговорните негови дейности, 

изпълнявани в процеса на управление. По същество почти цялата дейност на 

мениджъра се свежда до вземане и на решения и организиране тяхното 
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изпълнение. Както посочва Питър  Дракър „мениджмънтът винаги е процес на 

вземане на решения” [1, 345].  Затова главно от обосноваността и качеството на 

вземаните от мениджъра решения и тяхното реализиране зависи ефективността 

на цялата ръководена от него организация. 

Решенията, вземани от мениджърите, са твърде много на брой и 

изключително разнообразни по характер. Те могат да бъдат класифицирани по 

различни признаци и критерии: според субекта, който разработва и взема 

решението; според обекта, за който е предназначено решението; според времето, 

през което решението действува; според характера на проблемите, които се 

решават; според начина на разработване и вземане на решението и т.н.  

За ефективната организация на труда на мениджъра класификацията на 

решенията има важно значение. Това позволява на ръководителите: да определят 

кои решения ще вземат сами и кои ще делегират на подчинените им да определят 

какво ще бъде тяхното участие в разработването и вземането на решения от 

различни класове; да създадат ефективна система за следене и контрол на 

изпълнението на решенията и т.н. 

Процесите на изработване, вземане и реализиране на управленските 

решения, независимо от изключителното им  разнообразие, имат много общи 

черти , което позволява да се изработи една обща процедура, установяваща най-

целесъобразната последователност от действия, разделяща процеса на редица 

последователни, взаимно свързани операции, наричана цикъл на решението.. 

Независимо, че досега в литературата по управление няма общо единно 

становище относно броя на етапите и тяхното съдържание, в най-общи линии 

съществува известно единство във вижданията. Една сравнително често 

подкрепяна теза за етапите в цикъла на решението е следната (фиг. 2): 
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Фигура 2.  Съдържание и последователност на етапите в цикъла на  

управленските решения 

 

Обособяването на отделните етапи на процеса на изработване, вземане и 

реализиране на решенията има важно методологическо и методическо значение 

за мениджърите. Това им дава възможност: да планират и координират работите 

по изработване и вземане на решенията;  да определят потребностите от 

информация на различните етапи; да формират ограничителни условия и 

критерии. Познаването на теорията и технологията на процеса на разработване, 

вземане и реализиране на управленските решения позволява на мениджърите да 

осъществяват ефективно своята дейност и да достигат целите, стоящи пред 

ръководената от тях организация . 

Функционален аспект на труда на мениджърите. 

Мениджмънтът като процес представлява процес на реализиране на 

функциите на управление. Този процес се  осъществявани от мениджърите във 

всяка една организация.  

Разглеждането на труда на мениджъра във функционалният аспект  

разкрива в най-пълна степен  (в сравнение с другите два аспекта) съдържанието 

на неговия труд.  Всеки мениджър планира, организира, ръководи и контролира. 

При изпълнението на всяка една от тези функции на управление мениджърът 

осъществява конкретните управленски дейности, посочени във  фигура 3. 

 

 
Фигура 3.  Функциите на мениджъра 

Чрез последователното осъществяване на функциите на управление 

мениджърът обединява усилията и трудовите дейности на отделните 

управленски работници в цялостния управленски процес, а чрез него усилията на 

всички работещи в организацията за достигане на нейните цели. По такъв начин 

мениджърът изпълнява основната си задача – да създаде едно истинско цяло, 

което е по-голямо, отколкото сумата на отделните изпълнители, организация, 

която има по-големи възможности и постига по-високи резултати от  вложените 

в нея ресурси. Така мениджърът изпълнява своята интегративна  роля. 

Посочените функции са еднакви за всички  мениджъри, независимо от 

тяхното място в йерархията и вида на организацията, в която те работят.  

Различията са в съотношението, в което тези функции се изпълняват. 

Пропорциите, в които се реализират различните функции, са специфични за 

мястото на мениджъра в йерархията. Функциите планиране и организиране са 
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застъпени най-силно на висше равнище и с понижаването на йерархическото 

равнище техният обем намалява. Това е свързано с характера на труда на 

висшите мениджъри. Те изработват  целите, стратегията и политиката на 

организацията, решават  организационните структури, вземат перспективни 

решения. Низовите мениджъри също реализират тези функции, но в значително 

по-малък обем.  Функцията ръководство увеличава своя обем с понижаването на 

йерархическото равнище. Това се дължи на факта, че средните и особено 

низовите мениджъри имат значително по-голям брой преки подчинени, което 

изиска повече време за непосредствено ръководство, организация на техния труд, 

мотивиране, решаване на конфликти.  

Анализът на труда на мениджърите в трите аспекта – информационен, 

проблеморешаващ и функционален, позволява  да се изясни по-пълно неговата 

същност и съдържание. Това дава възможност да се откроят факториите, които 

влияят върху организацията на техния труд. 
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Според схващанията на съвременната автоматизация, корозията е сред 

процесните параметри, които следва да се контролират в реално време с цел 

рационализиране на производствените процеси [7, с. 108]. 

През последните години все по-успешно се използва технологията за 

оценка на корозията, базирана на трансмитери за корозия, съдържащи 

патентовани, интелигентни алгоритми и техники за анализ на данни, които също 

прецизно измерват степента на общата и локалната корозия, наричана още 

точкова корозия. Тази технология превръща в реалност стремежа за разглеждане 

на корозията като процесна променлива. В тази връзка анализът на 

хармоничните изкривявания се прилага, за да се повиши ефективността на 

възприетия в промишлеността метод на линейно поляризационно съпротивление, 

използван за измерване на корозията. Тук допълнително в трансмитера е 

въведена специфична за приложението стойност на Стърн – Гири (β-стойност), 

която е подбрана с оглед на съответствието ѝ с геометрията на конкретната тръба 

и характеристиките на веществото или материала, който се транспортира или 

съхранява. В тази връзка споменатата β-стойност е съотношение на възбудените 

потенциали към измерения корозионен ток, резултатът от което представлява 

поляризационно съпротивление. То от своя страна е употребено за определяне на 

нивото на общата корозия, като точността на метода на линейно поляризационно 

съпротивление съществено зависи от използването на точната β-стойност, 

поради което този метод се счита за ненадежден за определяне на степента на 

корозия. Казаното предполага да бъде отбелязано, че по време на измервателния 

процес, трансмитерът излъчва уникален електрохимичен шум, измерването на 

който, в комбинация с данните за степента на корозия, позволява определянето 

на локалната корозия, като в края на всеки измервателен цикъл, съответната 

степен на корозията (или големината на точковата корозия) се калкулира и 

предава на оператора под формата на сигнал 4-20 mА [1, с. 88; 2, с. 3; 4, с. 178; 7, 

с. 108 – 110, с. 116]. 

За дълго време методът на линейно поляризационно съпротивление е 

наложен, като промишлен стандарт за мониторинг (систематично, 
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продължително/периодично и непрекъснато събиране, анализ и използване на 

информация за целите на управлението и взимането на решения относно 

конкретни процеси или интервенции, даване на препоръки и предприемане на 

коригиращи мерки) на общата корозия и е базиран на уравнението на Стърн – 

Гири за т.нар. корозионен ток, към което интересът е от 1970 г. насам, т.е.: 

 

 
 

където: 

βа – анодна константа на Тафел [В]; 

βк – катодна константа на Тафел [В]; 

Rп – поляризационно съпротивление (наклон на кривата на поляризация) 

[Ом] [7, с. 108 – 110; 9; 10, с. 67, с. 396 – 398, с. 399 – 402]. 

В тази насока анализът на хармоничните изкривявания е следващ етап от 

развитието на метода на линейно поляризационно съпротивление, като чрез 

прилагане на нискочестотна синусоидална съставна към измервателния ток, 

съпротивлението на разтвора, предизвикващ корозия, се изчислява посредством 

анализ на хармониците в резултантните сигнали. Така чрез двата параметъра – 

съпротивлението на поляризация и съпротивлението на разтвора, предизвикващ 

корозия, значително по-точно се извършва определянето на степента на обща 

корозия [7, с. 108 – 110; 9; 10, с. 67]. 

Определянето на степента на местна корозия е възможно чрез метода на 

електрохимичния щум, който в същността си е измерване на спонтанните 

трептения, генерирани в корозиралата повърхност метал – разтвор. Това 

измерване е възможно единствено чрез триелектродна сонда и се използва за 

определяне на наличието на местна корозия [7, с. 110]. 

Използването на управляващ сигнал 4-20 mА предоставя удобства на 

оператора да тълкува корозионния статус на изследваната повърхност в реално 

време и същевременно има възможност да сравни предишните нива на корозията 

с текущото, както и бързо да определи, напр. промени в качеството на водата, 

промяна в химическия състав или действието на инхибитора (инхибиторите са 

вещества, които се добавят към определена химична реакция, за да забавят 

протичането ѝ. В противоположност на инхибиторите действат катализаторите – 

те ускоряват протичането на химичната реакция, а от своя страна инхибиторите 

имат съществено значение за антикорозионната защита, тъй като корозията е 

химична реакция и нейното развитие може чувствително да бъде забавено с 

използването на подходящи вещества). Представените промени влияят върху 

корозията на тръбопровода и всяка от тях би могла ефективно да бъде 

проследявана и контролирана с помощта на система за мониторинг на корозията 

в реално време. В тази посока, като познава текущото състояние на 

съоръженията персоналът би могъл в значителна степен да рационализира 

графика за поддръжката им. Именно технологията за изследване на корозията, 

базирана на трансмитери за корозия се развива и позволява мониторинг в реално 

време на общата и локалната корозия [1, с. 88; 7, с. 110 – 112]. 
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Съвременните методи позволяват корозията да бъде контролирана като 

всеки друг процесен параметър – подобно на налягането, разхода, нивото, 

температурата и други, за разлика от принципите за определянето ѝ през 

определен период от време, използващи техники за анализ на купони. Това 

предполага, че във функцията на процесна променлива корозията се подлага на 

мониторинг чрез използването на стандартен интерфейс. В тази посока 

съществено предимство на технологията, базирана на трансмитери за корозия е 

способността да бъде изследвана и локалната корозия дори и в приложения, при 

които нивото на общата корозия е ниско. Това е от първостепенно значение за 

рационалната и безаварийна работа на съоръженията, тъй като локалната корозия 

би могла да бъде особено опасна при условие, че не бъде открита и 

неутрализирана в ранен стадий. Следва да бъде отбелязано, че значителен по 

своята същност е онлайн контролът на процесни променливи, като налягане, 

ниво и температура за коректното протичане на всеки технологичен процес. В 

тази връзка включването на корозията сред контролираните процесни параметри 

в реално време, във всеки момент е от изключително значение. Причината е, че 

опасностите, свързани с неконтролируеми химични реакции и разливи на вредни, 

отровни и взривоопасни вещества, поради корозирали тръби са съществени, за да 

се контролира корозията само през определен период от време. Характерен е 

принципът на работа на трансмитерите, основан на отчитане и анализ на 

генерираните токови сигнали от трансмитера през период от няколко минути, за 

да бъде дадена точна и коректна информация за степента на корозия на 

съоръжението, а сред условията трансмитерите да работят рационално е 

веществото или материалът, които се съхраняват или транспортират, да 

съдържат минимум 1% вода. В тази посока трансмитерите за корозия са 

подходящи за употреба в широк диапазон от промишлени приложения – от 

пречистване на отпадни води до химически производства и нефтопреработка. 

Тук съществен критерий при избора на трансмитер за корозия е 

взривобезопасността на приложението, т.е. щом трансмитерът ще бъде използван 

за анализ на степента на корозия в пожаро- и взривоопасно производство, то 

видът му следва да бъде съобразен със спецификите на конкретното приложение. 

Казаното предполага, че и начинът на монтаж на трансмитера, както и 

съответстващият му токов контур следва бъдат изпълнени в съответствие с 

действащите в страната регулаторни изисквания. Следва да се отбележи, че за 

взривобезопасни приложения трансмитерите за корозия безпроблемно се 

свързват към аналогов вход на системата за управление на конкретния 

производствен процес [7, с. 112, с. 114]. 

В световен мащаб в редица отрасли, напр. нефтената и газовата 

промишленост, химическата индустрия, енергетиката, корабостроенето, 

транспортната инфраструктура и др. за защита на металните повърхности от 

различни корозивни агенти като влага, химикали и сол се използват специални 

антикорозионни покрития. Те действат като бариера между повърхнините и 

агентите и удължават живота на конструкциите, повишавайки и тяхната 

ефективност. В тази връзка според функцията си антикорозионните покрития 

могат да бъдат подразделени в три основни групи, т.е.: 
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 първа основна група антикорозионни покрития: бариерни – тези 

покрития образуват предпазен непорьозен слой върху субстрата, който блокира 

възможността на фактори от околната среда да причинят щети върху основния 

метал. При условие, че върху него се нанесе единствено бариерно покритие без 

друга защитна система или филм и то бъде повредено от удар или вследствие на 

химическо въздействие, субстратът остава незащитен, а дебелината на филма и 

неговата твърдост значително влияят върху дълготрайността на защитата; 

 втора основна група антикорозионни покрития: инхибиторни – тези 

покрития образуват пасивен слой върху субстрата, който реагира с метала и 

влажността, докато тя прониква във филма, като защитата от корозия, предлагана 

от инхибиторните покрития, значително намалява с течение на времето. Затова 

тези системи обикновено се използват в грундове, които функционират като 

междинен филм между субстрата и друга защитна технология. Инхибиторното 

(забавителното) действие се проявява в намаляване или съвършено прекратяване 

на скоростта на корозионните процеси и именно това се използва в практиката 

като антикорозионно средство; 

 трета основна група антикорозионни покрития: защитни – тази група 

предпазни покрития е базирана на определен елемент, като алуминий или цинк, 

който се окислява, за да гарантира, че защитената конструкция отдолу не влиза в 

досег с корозивните агенти. За разлика от бариерните покрития, защитните 

системи остават ефективни дори когато филмът е повреден, като осигуряваното 

ниво на защита зависи от съдържанието на добавката и вида на използваното 

свързващо вещество [3; 5, с. 46 – 47; 6; 8, с. 329 – 330; с. 251, с. 263; 11, с. 402]. 

Представеният накратко преглед предполага да бъде синтезиран извода, че 

корозията, като процес се подлага на мониторинг в реално време, чрез 

използването на стандартен интерфейс и предимство на технологията, базирана 

на трансмитери за корозия е способността да бъде изследвана и локалната 

корозия, което е от първостепенно значение за рационалната и безаварийна 

работа на съоръженията. 
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ЗНАЧЕНИЕ НА ИМПРИМАТУРАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО 

ЖИВОПИС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ПЕДАГОГИКА НА 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО” 

 

Светозар Й. Чилингиров 

 

 

IMPRIMATURE IN THE PAINTING TRAINING OF STUDENTS OF 

THE SPECIALTY "PEDAGOGY OF THE FINE ART" 

 

Svetozar Y. Chilingirov 

 

 
Abstract: Imprimatura, from Italian - first color layer, is a classic term in painting, 

which refers to the toning (coloring) of a white primer laid on a canvas or other type of base 

with a translucent or transparent color layer applied  before the actual painting. Students 

quickly and easily apply this technic after only a few performances. With the help of 

imprimatura, they more easily achieve three-dimensionality of the image and the desired color 

synchrony in their works. 

Keywords: Fine art education, imprimature, pictorial activity 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Арт структури“ РД-

08-116/03.02.2021 г. 

 

 

Живописта заема изключително важно място в обучението на студентите 

от специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” в ШУ 

„Еп. Константин Преславски”. Методическата система на работа, заложена в 

програмата по дисциплината изисква динамична и интензивна учебно- 

изобразителна дейност още от първата постановка. "По този начин учащите 

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."  [3;339] 

Качественото натрупване на знания, умения и навици, зависи най- вече от 

равнището на осъщественото педагогическо взаимодействие, диалогът между 

студент и преподавател в процеса на обучение.  

Учебната програма по живопис за студентите от специалността в основата 

си съдържа три големи раздела: 

1. Композиции – натюрморти в топла, студена и контрастна гама. Техника: 

маслени бои. Разделът обхваща първи и втори семестър, като се изпълняват осем 

постановки с време на изпълнение 12 часа. Формат 55/46 см. 

2. Живопис  Етюд – глава от натура. Реализират се общо осем постановки 

(трети и четвърти семестри) при всяка от които се поставят конкретни задачи, 

свързани с конкретна гама (топла, студена, неутрална, контрастна) или пък с 
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извеждане на конкретно психологично състояние, предизвикано от конкретния за 

постановката модел.  Формат 55/46 см.  Техника: маслени бои. 

3. Живопис Фигура (голо и облечено тяло) от натура. Този раздел обхваща 

пети, шести и седми семестри, като в последния постановките включват 

композиции от две фигури. Постановките включват права, седнала и легнала 

фигура в силен ракурс. Техника: маслени бои. Формат 100/81 см. 

В програмата са фиксирани конкретните задачи на разделите и на 

отделните постановки, както и задачи, произтичащи от необходимостта за 

цялостно методическо реализиране до отделното занятие.  

Всяка отделна постановка започва с анализ на представената пред 

студентите композиция. „В хода на работа, основният метод - живописване от 

натура – прилагано от студентите, както и от преподавателя, се допълва от 

отделни методи на описание, анализ и интерпретация на образите, както в 

учебните постановки на различни етапи от тяхното изграждане, така и на 

живописните произведения от епохи с характерни стилови белези.” [2;9] 

Личното творческо- професионално израстване на обучаваните, зависи от 

много фактури, но сред тях неизменна константа е познаването и умелото 

използване на изразните възможности на материала и техниките 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.” [4:349] 

Творческият процес обикновено започва с нанасянето на първите щрихи 

върху бялото платно.  Студентите, а и повечето художници днес, приемат 

белотата на грунда за даденост, която не подлежи на коментар. Белият цвят, 

обаче,  може да изопачи тоновете и цветовете на картината, особено на тези, в 

началните етапи на живописване. Повечето цветове изглеждат по- тъмни на бял 

фон, отколкото на фона на други багри. Това подлъгва студентите и те нерядко 

използват в работата си по- светли от желаните тонове. Резултатът е слаб 

контраст по отношение на тъмно – светло, или пък избелено (с недостатъчна 

наситеност) цветно решение.  Тук на помощ може да бъде призван един добре 

познат в миналото и за съжаление малко популярен днес технически похват, 

известен с името „имприматура”.  

 Имприматура (imprimatura), от италиански – първи цветен слой, е 

класически термин в живописта, с който се обозначава тонировката 

(оцветяването) на белия грунд, положен върху платно или друг вид основа с 

полупрозрачен или прозрачен цветен слой, нанесен преди същинското 

живописване. Известна на фламанци и нидерландци, като технически похват, 

имприматурата добива широка популярност в европейската, а и в световната 

живопис,  благодарение най- вече на художниците от венецианската школа 

(Тициан, Джорджоне, Тинторето, Веронезе и др.). Те я използват в качеството ú 
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на среден тон, обезпечаващ общото тонално  оптическо единство на 

художественото произведение още в началните етапи на работния процес. Така 

художниците от епохата (XV-XVI в), разполагали с мощно помощно средство, 

осигуряващо по- лесно установяване на цветовите съотношения между най- 

светлите и най- тъмните оттенъци, както и на преходите между тях. Предвид 

естеството на използваните методи на живописване тогава (велатурна техника), 

имприматурта се явявала обобщаващо звено, своеобразен свързвател на 

изображенията (елементите) на композицията, като по този начин вземала дейно 

участие и в общия краен живописен ефект на творбата. Наред с тази си основна 

роля, тя изпълнявала и други немаловажни по отношение на работния процес 

функции:  защитавала лежащия под нея ескиз (обикновено изпълнен с разреден 

туш или темпера), като го запечатвала при изсъхването си, силно ограничавала 

попивателната способност на грунда (особено при постните такива), отразявала 

светлината и задържала блясъка на по- горните цветове.  

Имприматурата, като цвят може да бъде най- различна: топла (охриста, 

червена, кафява) студена (синя или зелена), или пък просто решена в неутрален 

цвят (сива), както и всевъзможни комбинации между тях. Съобразява се с обекта 

на творбата, като обикновено е в неутрален нюанс между най- светлите най- 

тъмните от избрания за творбата колорит. Добре е той да бъде ненатрапчив (не 

много активен и силен) за да не доминира над цветовете на живописния слой, 

особено що се отнася до тези, касаещи светлината в творбата. Противното (ярка 

имприматура) би довело до нежелания от художниците ефект „избелване” на  

цвета. Ако в постановката преобладават тъмни цветове може да се използва по- 

тъмна имприматура, а при по- светли такива, съответно по-светла имприматура. 

При един по- универсален подход най- подходящи са бледите тонове на земните 

цветове, като венецианско червено, натурална сиена, охра, печена умбра, както и 

меките сиви (по- топли или по- студени) и зелени оттенъци.  

При постановки, свързани с етюд „голо тяло”, особено подходящи за 

имприматура са меките зелени тонове (например постигнати при смесване на 

жълто и черно), като такава подложка би смекчила и обогатила излъчването на 

топлите телесни тонове. 

Прозиращата пък, тъмно червена подложка, би съживила пейзажа в 

преобладаващо зелени багри.  

Нанасянето на имприматурата върху грунда се осъществява най- често с 

широка четка, но това успешно може да бъде направено и с немъхесто парче 

плат, тампон или валяк. Произволните нееднородни маски са много по-ефектни 

от гладката подложка. След няколко минути (ако се работи с маслени бои) 

имприматурата се претрива с чист парцал, така, че оцветеният слой да прозира. 

Маслената имприматура съхне за ден- два, а акрилната за минути, което я прави 

изключително удобна за работа и непосредствено преди изобразителния процес.  

Ако цветът на подложката прозира на места, той ще играе ролята на 

хармонизиращ елемент, който обединява останалите цветове. Работата с много 

плътни пастьозни слоеве боя, би заличило имприматурата, а оттам и 

обезсмислило нейното прилагане въобще!  
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Студентите бързо овладяват и прилагат с лекота този технически похват 

само след няколко постановки. С помощта на имприматурата, по- лесно постигат 

триизмерност на изображението и така желаният цветен синхрон в творбите си.  
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ОСНОВАНИ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОДХОДИ  

ПРИ НАРУШЕНИЯ ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР 

 

Севджихан А. Еюбова 

 

 

EVIDENCE-BASED THERAPEUTIC APPROACHES 

IN AUTISM SPECTRUM DISORDERS 

 

Sevdzhihan A. Eyubova 

 

 
Abstract: Autism spectrum disorders are characterized by significant deficits in social 

communication, as well as limited behavioral patterns and interests. Modern therapeutic 

approaches aimed at overcoming these deficits include various psychosocial and behavioral 

therapies. In addition, there are various types of alternative treatments and the evidence to 

support them is still limited. The effectiveness of a therapeutic approach, resp. intervention, is 

determined by reviewing scientific publications and evidence presented from studies conducted 

in peer-review journals. The article discusses the therapeutic interventions with proven benefits 

and a distinction is made between the so-called non-biological and biological therapies by 

reviewing studies from prestigious scientific organizations such as Cochrane Collaboration and 

The National Professional Development Center on Autism Spectrum Disorder in the United 

States. 

Keywords: autism, review, evidence-based interventions 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Нарушенията от аутистичния спектър се характеризират със значими 

дефицити в социалната комуникация, както и с ограничени поведенчески модели 

и интереси. Съвременните терапевтични подходи, насочени към преодоляването 

на тези дефицити, се свеждат до различни психосоциални и поведенчески 

терапии като например приложен поведенчески анализ (Applied Behavioral 

Analyses – ABA). Прилагането на психофармакологични средства (или т.нар. 

биологично лечение) е с потенциални ползи спрямо намаляването на честотата 

на стереотипните поведения, раздразнителността и автоагресията, но има 

съобщения и за по-висока честота на проявяваните странични ефекти от 

прилагането на определени медикаменти при деца и юноши с аутизъм. В 

допълнение съществуват и различни видове алтернативни лечения като 

доказателствата в тяхна подкрепа са все още ограничени. Ефективността на един 

терапевтичен подход, респ. интервенция, се определя чрез преглед на научните 

публикации и представените доказателства от проведени проучвания в списания 

с независими рецензенти (peer-review).  

Националният център за професионално развитие по въпросите за 

нарушенията от аутистичния спектър (The National Professional Development 
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Center on Autism Spectrum Disorder - NPDC) 17 е организация с научна цел, 

финансирана от Службата за специални образователни програми към 

Министерство на образованието на САЩ. Дейността на NPDC е резултат от 

сътрудничество между три университета - Университета на Северна Каролина в 

Chapel Hill, Университета на Уисконсин в Медисън и Института MIND, 

Калифорнийския университет в Дейвис. Основна цел в работата на NPDC е да се 

насърчи използването на базирани на доказателства практики за деца и младежи 

с нарушения от аутистичния спектър и да се посочат специфичните особености 

на практиките за различните възрастови групи. 

Основаните на доказателства интервенции, съгласно NPDC са резултат от 

проучвания, които отговарят на следните основни критерии:  

 представени са чрез рандомизирани или квази-експериментални 

проучвания, проведени от поне двама независими един от друг изследователи 

или две различни изследователски групи; 

 резултат са на единични проучвания (single-subject research) за ефекта от 

специфичен терапевтичен подход – за доказателство могат да бъдат приети поне 

пет подобни проучвания, проведени от трима различни изследователи или 

изследователски групи и общият обем на извадката за всички проучвания е поне 

20 участници; 

 представени са, чрез комбинация от доказателства – едно 

рандомизирано или квази-експериментално проучване и минимум три единични 

проучвания, изпълнени от поне трима различни изследователи или 

изследователски групи. 

Освен изброените критерии за основани на доказателства интервенции има 

и допълнителни условия, на които трябва да отговарят терапевтичните подходи 

при нарушения от аутистичния спектър в ранното детство [10]. Тези условия 

могат да бъдат обобщени по следния начин: 

 да са комбинация от поведенчески подходи и програми за развитие на 

конкретни умения, както и да започнат възможно най-рано (преди 3-годишна 

възраст); 

 ефективната ранна интервенция включва семейството и/или полагащите 

грижи – след подходящо обучение родителите могат да участват в интервенцията 

като котерапевти, както и да определят цели и приоритети в програмата за 

обучение или терапията на детето си; 

 интервенциите трябва да са насочени не само към подобряване на езика, 

когнитивното представяне и поведенията, но и към подобряване на социалната 

комуникация, която е в центъра на дефицитите; 

 организациите и специалистите, които предоставят услуги по ранна 

интервенция, следва да се съобразяват със социокултуралните особености на 

семейството и нуждата от допълнителна подкрепа; 

 различни изследователски и професионални съсловия (Националния 

изследователски съвет, 2001 и Американската Педиатрична Асоциация, 2015) 

препоръчват интензитет на интервенциите от минимум пет часа на ден, пет дни 

                                                           
17 https://autismpdc.fpg.unc.edu 
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седмично [10]. Тази препоръка може да бъде променена според вида на 

интервенцията, която се прилага и часовете да са по-малко, както и седмичното 

натоварване – особено ако родителите участват в интервенцията; 

 въпреки че съдържанието на програмите за интервенция задължително 

включва занимания за развитие на споделеното внимание, както и умения за игра 

и имитиране, хетерогенността на нарушенията от аутистичния спектър 

предполага индивидуализиране на програмите за интервенция според клиничния 

профил на детето; 

 на всеки етап от предоставяне на ранна интервенция следва да се 

събират данни за ефективността на прилаганите методи и да се търсят 

възможности за проследяване на ефекта от интервенциите и резултатите в 

дългосрочен план, както и при необходимост да се въвеждат корекции и нужните 

промени. 

 

Таблица 1. Терапии с доказана полза при нарушения от аутистичния 

спектър 

Небиологични терапии Биологични терапии 

ПРИЛОЖЕН  

ПОВЕДЕНЧЕСКИ АНАЛИЗ 

(АВА) 

 

DTT 

VBA 

EIBI 

PRT 

СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ 

С ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧНИ 

СРЕДСТВА 

 

Антипсихотици 

Risperidone/Rispolept 

Amiprimazol / Abilify 

 

Прегледът на различните видове интервенции и публикациите, които ги 

представят дават възможност терапиите при нарушения от аутистичния спектър 

да бъдат разделени на две групи – биологични и небиологични терапии [5]. Всяка 

от тези групи терапии, в зависимост от значимостта на научните доказателства, 

които подкрепят или отхвърлят ефективността им, позволява да бъдат 

класифицирани като терапии с доказана полза, терапии с възможна полза и 

терапии без доказана полза. В статията са разгледани  подробно терапиите с 

доказана полза като е направено разграничение между т.нар. небиологични и 

биологични терапии (вж. Таблица 1).  

 

Приложен поведенчески анализ (ППА) / Applied Behavioral Analysis 

(ABA)  

Програмите, основани на приложен поведенчески анализ (Applied 

Behavioral Analysis/ АВА) – метод, който представлява интензивна поведенческа 

интервенция, са едни от най-популярните съвременни интервенции при аутизъм. 

АВА е метод за преподаване на желани поведения чрез разделяне на задачите на 

малки отделни стъпки и обучение по систематичен начин. АВА включва 

конкретно представяне на стимули с отговори, последвани от незабавна обратна 

връзка, интензивнa подкрепа, събиране на данни и систематизирани 
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последователности от инструкции. Приложният поведенчески анализ се използва 

за ограничаване на дезадаптивните поведения, за повишаване честотата и 

подкрепа на желаните адаптивни поведения, за обучаване в нови умения, както и 

за генерализирането и въвеждането на усвоените умения и поведения към нови 

ситуации и обстановки. За разлика от децата с типично развитие, при децата с 

аутизъм се отчитат затруднения да се учи чрез имитиране и слушане. Високо 

структурираният формат, характерен за АВА, посреща нуждите от рутина и 

инструкции при децата с нарушения от аутистичния спектър. Техниките могат да 

бъдат използвани в различни ситуации както в естествени моменти от 

ежедневието (например по време на хранене или игра у дома), така и в 

структурирани ситуации (например обучение в класна стая), а също и при 

индивидуална работа или в ситуация при работа в група. 

 

Примери за подвидове АВА 

 

 Обособено последователно обучение / Discrete trial training (DTT) 

DTT реално представлява обучение, при което се различава  

последователност от пет елемента:  

1) насочване; 

2) напомняне (подсказване); 

3) отговор; 

4) последствие; 

5) времеви интервал, в който се планира научаването на даден елемент от 

очаквания отговор или поведение.  

Знанията, които трябва да се усвоят при DTT, са разделени на най-

простите им части и се въвеждат с позитивна подкрепа – правилният отговор или 

желаното поведение се възнаграждават. Неправилните отговори се игнорират. На 

Фигура 1 е представена примерна схема на провеждане на обособено 

последователно обучение.  Първото научно проучване относно ефективността на 

ABA е проведено през 1987 г. и в него се съобщава за значителни подобрения в 

измерения коефициент на интелигентност при децата, на които е приложена 

АВА [2]. DTT се нарича още и метод на Lovaas, като името на създателя си 

проф. Оле Айвър Ловаас – американски психолог. Методът на Lovaas се 

осъществява под формата на много интензивна и структурирана програма за 

обучение. Съгласно DTT аутизма е комбинация от дефицити и преодоляването 

им ще повиши социалната адаптация на детето [1:251]. 
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Фигура 1. Схема на провеждане на обособено последователно обучение  

(Discrete Trial Training / DTT) 

 

Мета-анализ върху 22 проучвания показва, че дългосрочната ефективност 

на приложния поведенчески анализ при децата с аутизъм е с умерена към висока 

значимост по отношение на интелектуалното функциониране, езиковото 

развитие, придобиването на необходими ежедневни умения и функционирането в 

социална среда на децата с аутизъм [9]. 

Резултатите за подобрения в езиковото развитие са с най-голяма значимост 

в сравнение с резултатите в другите описани области. Налице са достатъчно 

доказателства, които подкрепят използването на АВА като терапевтичен метод 

при деца с нарушения от аутистичния спектър.  
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 Вербална поведенческа интервенция / Verbal behavioral intervention 

(VBI) 

Вербалната поведенческа интервенция е насочена към развитието на 

вербалните умения. Тази интервенция е също форма на приложен поведенчески 

анализ. Посредством вербалната поведенческа интервенция детето научава, че 

чрез думите и комуникацията получава желани предмети, заявява потребности и 

обменя идеи. 

 

 Ранна интензивна поведенческа интервенция / Early Intensive 

Behavioral Intervention (EIBI) 

Този тип ранна интервенция се основава на принципите на АВА, прилага 

се при деца до 3-годишна възраст с натовареност от 20 до 40 часа седмично. През 

2012 г. изследователи от Кокрейн Колаборейшън [6] правят систематичен 

преглед на наличните рандомизирани контролни проучвания и контролираните 

клинични проучвания върху ранната интензивна поведенческа интервенция и 

правят извод, че съществуват доказателства за терапевтичния ефект на този 

метод. Същият екип актуализира данните и анализа си през 2018 г., но поради 

недостатъчен брой рандомизирани проучвания, малък размер на извадките и 

липса на данни за ефективност след прекратяване на интервенцията авторите 

заключават, че доказателствата в подкрепа на ранната интензивна поведенческа 

интервенция са слаби [7].   

 

 Обучение за основни реакции / Pivotal response training (PRT) 

Обучението за основни реакции (PRT) е модел на поведенческа 

интервенция, основан на принципите на приложния поведенчески анализ. Тази 

интервенция се фокусира върху „основни или главни“ поведения като мотивация 

и иницииране на комуникация с други, които повлияват широк спектър и други 

значими поведения като отклик към стимули и знаци от средата и грижа за себе 

си.  

Целта е да се постигне положителна промяна в „основните“ поведения, 

което, от своя страна, води до подобряване на социалните умения, уменията за 

игра и комуникативните умения и позволява на детето да следи и управлява 

собственото си поведение.  

PRT се използва и за намаляване на самостимулиращото и разрушителното 

поведение. Обикновено се осъществява от обучени специалисти, които могат да 

имат различен профил – психолози, логопеди, специални педагози и др.  

Една PRT-сесия съдържа шест сегмента, в която езиковите, социалните и 

игровите умения се развиват посредством структурирани и неструктурирани 

взаимодействия. Всяка следваща сесия надгражда предходната. Натоварването е 

около 25 часа седмично и това е причината всеки, който участва в живота на 

детето, да бъде насърчаван да използва методите на PRT.  

Много често PRT е описван като начин живот на цялото семейство и може 

да бъде срещнат в научната литература и като форма на семейно-медиирана 

интервенция. Натрупани са съществени и значими доказателства от проучвания 
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за PRT, валидизиращи метода като терапия, основана на доказателства и 

повлияваща социалните умения на децата с аутизъм [4].   

 

Симптоматично лечение с психофармакологични средства   

Не съществува лекарство, което да “лекува” аутизма, а по-скоро лекарства, 

които да облекчат симптомите. Психофармакологичните средства са полезно 

допълнение към останалите (поведенчески) интервенции при аутизма. Може да 

се обсъжда прием на лекарства, ако: симптомите причиняват значително 

нарушение във функционирането; проведено е лечение за възможните 

медицински причини; започнати са педагогически и поведенчески интервенции; 

взето е предвид влиянието на фактори от средата. Медикаментозното лечение е 

препоръчително при поведенчески разстройства, самонаранявания, агресия, 

натрапчиви и повтарящи се поведения, разстройства на настроението, проблеми 

със съня, тревожност, хиперактивност, раздразнителност и разрушителни 

поведения. При обсъждането на това дали да бъде включен медикамент за 

повлияване на конкретни симптоми, следва да се съпоставят потенциалните 

ползи и рискове за всеки отделен случай.   

 Рисперидон / Risperidone (атипичен антипсихотик). Рисперидон е един 

от най-често използваните антипсихотици за лечение на поведенчески 

разстройства, включително и при деца с аутизъм. Има ефект при 

симптоматичното лечение на раздразнителност, самонараняване и агресивни 

поведения при деца над 5-годишна възраст. Приложението на Рисперидон при 

деца, за лечение на симптоми на ХАДВ и поведенчески разстройства е 

подкрепено от рандомизирани контролни проучвания  [8]. Един от значимите 

странични ефекти, който трябва да се има предвид, е свързан с наддаването на 

тегло.   

 Ариприпазол / Aripiprazole (атипичен антипсихотик). Ариприпазол е 

показан при лечение на раздразнителност при деца с нарушения от аутистичния 

спектър на възраст от 6 до 17 години. Две двойно-слепи рандомизирани и 

плацебо-контролирани изследвания с лекарството са проведени за период от 

осем седмици [3]. Резултатите, измерени с Чек-лист за аберантни поведения (the 

Aberrant Behavior Checklist) и Скала за тежестта на общите клинични 

впечатления (Clinical Global Impressions-Severity scale), показват редуциране на 

стереотипните поведения, раздразнителността и хиперактивността при деца с 

аутизъм на възраст от 6 до 17 години. Нежеланите лекарствени реакции 

включват повръщане, сънливост, наддаване на тегло и умора [3]. Въпреки това 

медикаментът като цяло е приет за безопасен и с добра поносимост.  

Нарушенията от аутистичния спектър представляват  первазивни 

разстройства в детското развитие с мултифакторна етиология, които 

продължават да изискват много усилия при ранното идентифициране и поставят 

редица предизвикателства както пред децата с аутизъм и техните семейства, така 

и пред специалистите. Етиологията на аутизма не е категорично установена и 

към момента не съществува лечение, макар и някои от представените 

интервенции да са ефективни в облекчаването на симптомите и подобряването на 

уменията. В дългосрочен план целта на всяка форма на интервенция при 
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нарушенията от аутистичния спектър е да се помогне на децата и семействата им 

да повишат качеството си на живот. Изключително важно е всички специалисти, 

които работят не само в сферата на ранната интервенция и здравните услуги, но 

и в сферата на образованието да бъдат запознати с основаните на доказателства 

интервенции, за да могат семействата на децата с аутизъм да получат най-

добрите и ефективни услуги за своите деца. 
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АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИЗОБРАЗИТЕЛНАТА 

ДЕЙНОСТ ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ 

 

 

Сезел С. Ферад 

 

 

ART-THERAPEUTIC POSSIBILITIES OF ART ACTIVITY IN 

CHILDREN WITH AUTISM 

 

Sezel S. Ferad 

 

 
Abstract: Today, in practice, we increasingly meet children with autism. One way to 

integrate them, as far as possible, into their environment is through art. Using art as an art-

therapeutic approach, we try to support the development of the child's personal potential. 

Keywords: children with autism, art as art-therapy, art activity, children with special 

educational needs. 

 

 

Аутизмът е разстройство на социалното развитие, което засяга развитието 

на мозъка, а от там и поведението на човек. Аутизмът е „спектърно“ 

разстройство, група от смущения със сходни признаци, но със симптоми, 

вариращи от дете до дете. „Спектърът“ на аутизма се отнася до разнообразието и 

комбинацията от симптоми, а не от степента на тежест. 

Докато признаците на аутизъм варират, една обща тема в спектъра на 

аутизма е трудността със социалните взаимодействия. Аутизмът е силно 

променливо неврологично разстройство, което оказва влияние върху социалните 

контакти, вербалната и невербалната комуникация.  

Днес все по-често на практика се срещат деца със специални образователни 

потребности, не малко от тях са именно деца с аутизъм. Много деца с аутизъм 

имат затруднения в ученето, почти винаги заради забавените умения за обработка 

на езика. Сред различните дефицити на развитието, които могат да се наблюдават 

при деца с аутизъм, дефицитите в комуникацията и въображението са много 

видими. Въпреки че мнозинството аутистични деца развиват език, употребата на 

езика често пъти е особена и може да включва ехолалия, повтаряне и забавено 

обработване. Докато за едно нормално дете бананът може да е телефонна 

слушалка, метлата с дръжката – да представят кон за игра, за аутистичното дете, 

те си остават банан и метла. При децата с аутизъм, играта не включва наужким. 

Примерите показват тежестта и сложността на нарушението, свързано с 

дефицитите в общуването и въображението, характерни за аутизма. 
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Изобразител

ното изкуство и в 

частност 

изобразителната 

дейност оказва 

огромно значение 

за развитието на 

умствените, 

познавателните и 

общо-развиващите 

процеси при 

детската личност. 

Съчетаване на 

изобразителната 

дейност в 

образованието, 

диагностиката и 

терапевтичната 

практика, паралелно с медицинските методи за лечение, води до положителни 

резултати. Участието на изобразителната дейност и използването на арт-

терапията като корекционно и профилактично средство, решава не само 

медицински, но и образователно-педагогически задачи.  

Арттерапията е форма на психотерапия, която си служи с ресурсите на 

изобразителното изкуство като основен начин на общуване. Арттерапевтът, в 

случая учителят,  не прави диагностична оценка на образите и символите, които 

децата създават. Неговата цел е да подпомогне детето за извършване на промяна 

и за развитие на личностния му потенциал чрез използването на художествени 

материали и похвати в една сигурна и защитена физическа и социална среда. 

Арттерапията се различава от другите психотерапевтични подходи по това, че 

процесът на взаимодействие има три посоки: в него вземат участие детето, 

терапевтът/учителят, създалият се продукт (образ). Това дава много възможности 

за изразяване и общуване, особено за децата, които изпитват трудности при 

вербално изразяване на мислите и чувствата си.  

Арттерапията е творчески процес при лица, които се намират в особено 

състояние, нюансирано с аутистична симптоматика, депресия, дълбока 

емоционална травма или житейски несполуки. Тя включва разнообразни видове 

художествени дейности: музикална, изобразителна, театър, танц, поезия и проза. 

Насочен към детето, той дава възможност то да даде израз на своите 

преживявания и проблеми, да погледне на тях от друга позиция и да намери път 

към разрешаването им. С помощта на творчеството се улеснява себепознанието, 

преодолява се стресът. Този тип дейност се основава на мобилизирането на целия 

творчески потенциал на детето и му помага да разкрие възможности, за които 

дори не подозира.  

Използването на изкуството като терапия разкрива идеята, че само 

художествено творчество създава терапевтичен ефект, както и насърчаването на 
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личностното израстване. Тя включва и концепцията за символично общуване и 

изразяване на личността, емоциите и други аспекти на опита на човешките 

същества. Доказано е, че арт-терапията постига предложените цели в много 

психологически и психически състояния, които изискват терапия, част, от която 

може да се приложи и от педагог. Важното, в случая, е да се разбере развитието 

на нормалното рисуване в детството, преди да се види как състоянието на 

аутизъм го повлиява.  

При самата изобразителна дейност се използват различни рисувателни 

техники, които се явяват инструмент за изследване на подсъзнателните процеси 

на децата. Касае се за свободно изразяване на собствените преживявания, 

посредством дейността. Особено ценни се оказват при децата с нарушения в 

поведението, като средство за диагностика и лечение на отклоненията им.  

Смята се, че най-важните мисли, чувства и преживявания са породени в 

подсъзнанието на човека и поради това те могат да намерят по-ясен израз във вид 

на образи, отколкото да се изрекат с думи. Изобразителната дейност отвлича 

детето от състоянието, в което се намира. Тя довежда до понижаване на 

тревожността и напрежението, до формирането на оптимистичен поглед за света. 

Благодарение на създаването на художествени образи, детето се отвлича от 

своите физически недостатъци и концентрира вниманието си върху това, което 

му помага да се освободи от своите тревоги. 

Арттерапията има редица преимущества, които могат да бъдат използвани 

при работа с деца, а именно: 

- Арт-терапия може да се използва без ограничения от възрастта и пола им. 

- Арт-терапията е средство с предимно невербално общуване, при него се 

използва т. нар. символно общуване; чрез изкуство, детето може да изрази себе 

си, както и своите емоции, влечения, потребности, страхове и нагони. 

- Този подход дава възможност за съвместна работа на психолози и 

педагози. 

- Арт-терапията се явява важно средство за самоизява и самопознание – тя 

има откривателски характер, предполага атмосфера на търпимост, на доверие и 

внимание към вътрешния душевен свят на детето. 

- Арт-терапията дава възможност да се проникне в подсъзнателните 

процеси, като се актуализират латентни състояния и идеи и се поемат мечтани и 

желани социални роли и поведение. 

- Продуктите на детското творчество в областта на изкуството са обективно 

свидетелство за настроения, мисли и емоционални състояния и могат да се 

използват от специалистите за динамична оценка на състоянието на му. 

- Изобразителната дейност поражда у децата положителни емоции, тя 

подпомага преодоляването на апатията, като формира положителна жизнена 

енергия. 

- Арт-терапията мобилизира творческия потенциал на детето, тя 

активизира, регулира и съхранява ценностите у индивида.  

За разлика от учебните занимания, в арт-терапията не е важен крайния 

резултат, а самият творчески процес, същото е в сила, когато работим и с деца 
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аутисти. Този процес може да се сравни с лекарство, с помощта на което се 

случва изцеление от болест, освобождаване от проблеми.  

Цели на арт-терапевтичния подход при работа с деца аутисти: 

- Откриване на скрити и потиснати чувства, мисли, емоции. 

- Обучение на детето на концентрация над собствените чувства и усещания. 

- Формиране на комуникативни умения. 

- Развитие на въображението, творческите способности. 

- Повишаване на самочувствието на детето.  

Тук съвсем не е важно може ли детето да рисува. Особеността е, че в 

дадения случай творчеството е спонтанно. Важното е, че чрез това свободно 

творчество детето има възможност да изразява себе си, да получава емоционална 

освобождаване и удоволствие от процеса. В процеса на арт-терапевтичните 

упражнения лявото и дясното полукълба на мозъка работят заедно, вследствие на 

което се случва осъзнаване на детето и коригиране на неговите вътрешни 

комплекси, задръжки и страхове. 

Творческият процес и като цяло изобразителната дейност, прави ученето 

забавно и лесно и развива важни умения. В общуването с децата са необходими 

психологически умения, проблемите с ученето са проблеми от емоционалния 

свят на детето, 

развитието му се 

нуждае от въображение, 

игра, творчество, 

разбиране и 

пространство. 

Изкуството е начин, по 

който да се поощри 

гъвкавостта както на 

училищната система, 

така и на самото дете. 

Творческите подходи са 

ресурсни както за 

учителя, така и за 

детето със специални 

нужди и за всички в 

класа. Установяването 

на ред не се случва чрез налагане, а чрез привличане интереса на ученика. Ако 

учителят има цялото му внимание с нещо, което активира всичките му сетива, 

въображението, тялото му – тогава и детето е способно да възприема по-добре, да 

усвоява, да следва. 
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ТЕОРЕТИЧНИ ПОДХОДИ КЪМ ПОНЯТИЕТО „МИТ“ НА 

КРЪСТОПЪТ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА 
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THEORETICAL APPROACHES TO THE NOTION OF “MYTH” ON 

THE CROSSROADS OF EAST AND WEST 

 

Sirma V. Kostadinova 

 

 
Abstract: The present paper focuses on the theoretical approaches to the notion of 

“myth” as presented by European, American, and Iranian scientists. It discusses characteristics 

of myth such as its narrative, characters, and ancient beliefs, which it reflects. Aim of the paper 

is to note common comprehensions of “myth” of scientists like Eliade, Bascom, Miletinski and 

notable Iranian linguists and culturologists such as Amouzegar, Bahar, Esmailpour. In order to 

define the term, they also concentrate on drawing a line between its distinctive features and that 

of epos. 

Keywords: myth, epos, Iranian cultural studies, Persian language 

 

 

В основата на митовете залягат представи за действителност отвъд 

човешкия свят и за способности, които надхвърлят тези на хората. Постепенната 

промяна в начина на мислене, в нуждите, ценностите и културата в древността, 

както и отслабването на влиянието на жреците, преодоляването на табутата в 

ежедневния живот и десакрализацията на заобикалящите човека елементи се 

отразяват в трансформирането на мита и преливането на образи от 

митологичната тъкан в съдържанието на легендата и на епоса. Епосът често 

генерира нови на пръв поглед мотиви, в чиито недра обаче присъстват по-древни 

символи. 

Внушителен брой трудове на учени от цял свят са посветени на изследване 

на митологията, на подходите към изучаването ѝ, както и на видоизменянето на 

митовете през епохите. Част от тези трудове си поставят за задача да обхванат 

възможно най-подробно съдържанието на понятието мит. Цел на настоящата 

статия е да очертае подходите към изучаване на същността на понятието мит, 

като се набелязват пресечните точки в това поле на науката в трудове на 

европейски, американски и ирански изследователи. Наред с характерните 

особености на мита се разглеждат и елементите, които го отличават от епоса.  

Учените се обединяват около мнението, че в тълковните речници трудно се 

открива едно значение, побиращо изчерпателно съдържанието на думата като 

научно понятие. Джон Хинелс пише: „В ежедневния език митът обозначава нещо 

въображаемо или неистинно, употреба, насърчена от Oxford English Dictionary, 

където дефиницията на понятието започва с думите: „Чисто въображаем 

разказ…“ Този подход е изключително подвеждащ. Той предполага, че митовете 
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трябва да се разглеждат като привидно действителни истории, които са и истина, 

и лъжа.“ [16:25] 

В тълковни речници на персийския език откриваме сходно схващане за 

мита като измислица и разкази с абстрактни сюжети. В авторитетни речници 

като тези на Деххода и Моин понятието остуре ‚мит‘ е обяснено като 

„фантазии“, „измислици“, „отвлечени и безполезни слова“ [13, 15]. 

Жале Амузегар разглежда произхода на понятието остуре, което в 

персийския език съответства на мит, като арабизирана форма на гръцката дума 

historia. Тя уточнява, че докато в европейските езици с цел да бъде предаден 

смисълът на понятието мит се използва гръцката дума mytos, то този термин е 

без еквивалент в персийския [11:3]. От друга страна, в персийския език като 

съответствие на история се употребява понятието тāрих, което се разграничава 

от остуре с няколко основни речникови значения: „време на извършване на 

действие или събитие“, „конкретно и известно време“, „науката на отбелязване и 

описване на минали събития“, „писмено свидетелство за минали събития“. 

Понятието мит отговаря на значението на остуре, a като съответствие на 

митология в персийския функционират ӓсāтир и остуре шенāси. 

Базовото значение на понятието мит, което се открива в речниците, 

изисква значително разширяване, мотивирано от разнообразната му употреба. 

Мирча Елиаде описва мита като „изключително сложна културна реалност“ и 

смята, че към дефиницията и тълкуването на понятието може да се подходи от 

различни и взаимно допълващи се гледни точки [2:10]. Амузегар е на мнение, че 

обичайно първата асоциация с понятието е неистина, фантазна мисловна дейност 

– значение, което е засегнато и в тълковните речници. Тя допълва, че въпреки 

това митът трябва да се разглежда и като разказ за духовно минало, чийто 

произход не ни е известен, представлява описание на действия, убеждения, 

характери или природни явления в миналото, като поне част от тях възникват от 

традиции и предания и са неотделимо свързани с религиозни ритуали и 

представи. Според Амузегар митът предава събития от най-древни времена, а 

също и повествува за това как възниква всяко нещо и как то продължава 

съществуването си. „Героите в мита са сътворени от висши природни същества, а 

положителните герои винаги са белязани с ореола на свещеното. Събитие, 

отразено в мита, се възприема като реално събитие, тъй като винаги следва 

логиката и се отнася към действителността.“ [11:3] 

Мехрдад Бахар включва в дефиницията на понятието мит „свещени 

предания“ за божества, за по-висши от човека същества, както и за удивителни 

събития, които се случват в древни времена, „чиито характеристики се отличават 

от характера на нашето време – в резултат на Сътворението на света и неговото 

управление“ [12:371]. Този подход към мита е близък до формулировката, която 

извежда Елиаде: „Митът разказва една свещена история; той съобщава за 

събитие, станало в първичното Време, приказното време на „първоначалата.“ 

Елиаде поставя в центъра на разбирането за съдържанието на мита описването на 

„сътворение“, на делата на Свръхестествените Същества, в резултат на които 

възниква някаква реалност [2:10-11]. 
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Абулгасем Есмаилпур отнася към материята на мита разкази, свързани с 

богове, ангели, висши природни същества; а зад външната форма на разказите 

стои познание за света, с което определен народ дава обяснение на 

съществуващото. „Митът разкрива праведно и свещено минало, което се случва в 

правреме, посредством символи, образи и въображение разказва за възникването 

на нещо, за неговото съществуване и край“ – идея, която е в унисон с възгледите 

на Елиаде за свещения характер на събитията – „първоначала“, представени в 

мита. Есмаилпур допълва още, че митът изследва света по пътя на алегорията. 

Религиозните представи на първите хора започват с мита, след което в по-късни 

епохи се формират религиите. Според учения митът разкрива познанието не само 

за света и космоса на първите хора, но и за техния личен вътрешен свят. 

„Познание, което е интуитивно, опира се на наблюдение, има символен характер 

и е отвъд законите на науката на следващите епохи,“ обобщава Есмаилпур 

[14:13-14]. С това схващане кореспондира идеята на Франц Боас, според когото 

митология, теология и философия би трябвало да се разглеждат като понятия, 

имащи отношение към един тип влияние, което оформя процеса на развитие на 

човешката мисъл и определя характера на опитите на човека да обясни 

природните феномени. Възникването на „природните митове“ според учения се 

основава на асоциирането на наблюдаваните космически феномени със събития, 

типични за хората, със социалния живот, познат на творците на митове [7:222, 

241-242]. 

Амузегар разглежда мита като „реакция на неспособността на човек да 

възприеме срещата с непонятното, на безсилието му да постигне някои свои 

желания и на страха от събития извън неговия контрол“. По този начин според 

нея възникват представите за божествата, които впоследствие се трансформират 

в земни владетели и герои, а понякога се наблюдава и обратният процес – от 

образ на историческа личност или обикновен герой бива формиран митологичен 

образ [11:4]. 

В много от трудовете на ирански изследователи на мита бихме могли да 

проследим влиянието и сходствата с идеите на европейската наука за митовете. 

Обща характеристика в подходите на посочените европейски и ирански учени е 

схващането за мита като отражение на светогледа и начина на мислене на човека 

от древността. Съдържанието на мита обхваща отношението към космоса и 

обкръжаващата индивида среда, както и опита за описване на природата и 

нейните феномени. Митологичните нишки обвързват невидимото и видимото, 

митът проектира свещеното върху ежедневни, реално съществуващи и възможни 

за възприемане процеси. В унисон със собствените си нужди, представи, 

страхове човек сътворява мита. Необяснимите събития и феномени, настъпващи 

на земята, биват мотивирани от действията на свръхестествени същества и сили, 

а героите са идеални образи, към чиято смелост и мъдрост се стремят да 

подражават творците на митове. 

Що се отнася до формулирането на значението и ползата от изучаване на 

митовете, често прилаган подход е разграничаването на два аспекта – значението 

на митовете за човека в митологичното време и значението на митовете за 

митологията като наука и изучаването ѝ в съвременността. 
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По отношение на първия аспект, ако се опитаме да си представим света 

през сетивата на човека от митологичното време, вероятно бихме достигнали до 

усещането, че познаването на мита е от жизненоважно значение за него – без 

това познание той не може да разгадае тайните на необяснимия иначе 

обкръжаващ го свят, да подреди външния свят в синхрон с вътрешната си 

реалност и опит. 

Според Мехрдад Бахар за човека от митологичното време митовете са като 

мост между него и явленията в света, които чрез мисленето го свързват със света. 

Те представляват доктринна основа, отвеждаща към обичаите, поведението, 

моралните норми, реда и структурата в обществото и семейството. Бахар 

акцентира на това, че митът отразява както външната, така и вътрешната 

действителност [12:372]. 

В този план на значението на мита можем да откроим и схващането на 

Мирча Елиаде, според което за архаичния човек не е достатъчно самото 

познаване на мита за произхода на света и всеки елемент в него – той рецитира и 

преживява мита и по този начин „човек излиза от профанното хронологично 

време и навлиза във време с различно качество, „свещено“ Време, което е и 

първично, и възстановимо до безкрайност“ [2:21]. 

Знанието за произхода намира място и в разбирането за значението на мита 

за човека от митологичното време, представено от Жале Амузегар в История на 

митологията на Иран [11]. „Дамата на иранската митология“, както е популярна 

самата Амузегар, смята, че ролята на митовете е да намерят обяснение на 

произхода и съществуването на човека и на света около него, на всичко реално 

наблюдаемо, както и на фигурата на Създателя [11:4]. 

Вторият аспект на значението на митовете е свързан с науката, която се 

концентрира върху изследване на културата в древността. Учените подхождат от 

различни гледни точки както към дефинирането на понятието мит, така и към 

схващането за важността на митовете. Изучаването и опознаването на митовете е 

начин съвременният човек да се докосне до пластове от миналото, които никоя 

друга наука не би могла да обхване. Митологията ни предоставя възможност да 

преоткрием светогледа и убежденията на народите от древността. Както 

митовете, така и традициите и изкуствата, свързани с тях и съхранявани до днес, 

ни насочват към тайната на тяхната приемственост и устойчивост. 

Амузегар отбелязва, че древните повествования, които принадлежат на 

иранския народ, сътворени в епохи преди хиляди години, първоначално се 

предават чрез устната традиция, а впоследствие се допълват от писмени 

паметници. Според нея текстовете, с които науката за мита днес разполага, ни 

предоставят картини от времена, чиито отпечатъци са непроследими в обхвата на 

историята или на археологическите находки. Амузегар подчертава ползата от 

митологията за опознаване на историята на цивилизациите, за осветяване на 

тъмните ъгли на формирането на обществото в праисторическото време и за 

разкриване на начините на мислене и убежденията на хората от тази епоха. 

„Науката за митовете може да идентифицира много от първоначалните 

структури в отминалите епохи на човешката цивилизация, както и връзките 
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между отделни народи, да хвърли светлина върху неразгадани все още аспекти в 

изучаването на древността.“ [11:5-6] 

Мехрдад Бахар разглежда значимостта на митовете за опознаване на 

историята на развитието на цивилизацията, на културата на народите, но освен 

това смята, че ролята на митовете трябва да се търси и там, където много 

традиции и убеждения, въпреки че не съответстват на духа на съвременните 

религии и цивилизация, неизменно се съхраняват и намират своето място в 

духовната реалност на съвременния човек. „Такова познание ни проправя път 

към нашите обичаи и традиции от далечното минало, които все още са живи сред 

нас,“ твърди Бахар [12:17]. 

Есмаилпур също акцентира на съдържанието на митовете като извор, от 

който може да се почерпи информация за древни вярвания и традиции, както и за 

модели на поведение. „Изучаването на митовете ни запознава с аспекти на стари 

обичаи и архетипи, все още живи и действащи сред нас. Като използваме 

познанието за митовете, ние сме способни да разучаваме и да анализираме 

общественото поведение, културата и психологията на народите.“ Есмаилпур 

допълва, че митовете са изключително плодотворни за изкуствата и литературата 

и посочва като пример, че в много от класическите литературни произведения се 

откриват митологични корени. „От Шах-наме на Фердоуси до Илиада и Одисея 

на Омир, Мантег от-тейр на Аттар Нишапури и Гилгамеш, смятан за първия 

епос в света – всички тези произведения се градят на митологични основи.“ 

[14:16] 

На друго място в труда си, посветен на изучаване на митовете и тяхната 

символика, Митът – израз на символи [14], Есмаилпур подчертава, че с помощта 

на митовете човекът от далечното минало дава обяснение на тайнствените 

въпроси в света и природата под формата на символи и образи. „Това алегорично 

и символично изразяване прави по-понятно общественото устройство на 

племето. Посредством тълкуване на митовете съвременната наука може да 

открива и осветлява вярванията и социалната структура на древните народи.“ 

[14:19] 

 В предговора към Речник на митологията и повествованията в 

персийската литература [16] Мохаммад Джафар Яхаги посочва митологията и 

изкуството като две страни на една монета, които имат обща цел и 

предназначение. Според автора легендите и митовете са отблясък на културата, 

имат пряка връзка с обществената креативна енергия и тяхна цел е творение, 

което е вид изкуство. Това, което ги разграничава, според Яхаги, от една страна, 

са изразните средства. От друга, митологията е продукт на съзнателното 

колективно творчество, докато при създаване на произведение на изкуството 

определяща роля има личностното творчество. Авторът заключава, че обща цел и 

на двете е да служат на обществото и на културата [16:6]. 

В този контекст на взаимовръзката между митовете и изкуството може да 

отбележим и схващането на Люба Златкова за изкуството като „закодирано 

знание в символна форма“ и за символа, свързан и с митологията, и с религията – 

като начин за запазване и предаване на знанието. Според Златкова 

„историческата памет на човечеството се поддържа жива чрез архивиране с 
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помощта на предметите на изкуството, писаното слово, сградите, както и с 

легендите, митовете, песните“ [3:20]. 

Съществена част от познанието за мита получаваме и благодарение на 

разграничаването му от легендата и епоса, при което се съпоставят времевите и 

пространствените особености на повествованието, на характера на героите, както 

и на отношението към събитията като свещени и достоверни. На базата на 

анализа върху тези елементи се откроява спецификата на прехода на 

митологични образи, сюжети и мотиви към епическия текст.  

Американският фолклорист Уилям Баском обединява понятия като мит, 

легенда и фолклорна приказка под общото название „прозаически наративи“ – 

определение, което ги отличава от поговорките, пословиците, гатанките, 

баладите, поемите и други форми на устното творчество на базата на стриктни 

формални характеристики. В стремежа към дефиниране на мита и легендата като 

форми на прозаически наративи, ученият подхожда от гледна точка на времето, 

мястото, характера на героите (хора или не-хора), отношението към 

повествованието като свещено и като достоверно. Баском определя митовете 

като „прозаически наративи, които в обществото, в което се разказват, се смятат 

за достоверно предаване на събития от далечното минало“. Те са свещени, често 

асоциирани с теология или ритуал. Основни фигури в тях не са човешки 

същества, макар да притежават човешки характеристики, „това са животни, 

божества или културни герои, чиито действия се отнасят към по-ранен свят, 

когато земята е била различна от вида, който има днес, или към друго 

пространство като небето или подземен свят“ [6:4]. 

Легендата, според Баском, може да се разглежда като прозаическо 

повествование, което както и митът се смята за достоверно от разказващия го и 

от неговата публика, но се свързва със събития от по-близкото минало, когато 

светът е по-сходен със съвременния. Типичен за легендата е по-скоро светският, 

отколкото свещеният характер на наратива, който разкрива предимно човешки 

образи – особеност, значима и за епоса. Докато митът разказва за произхода на 

света, на човечеството, за техния край и за смъртта, за особеностите на птици, 

животни, географски обекти и природни феномени, в легендата се разгръщат 

събития като миграции, войни, битки и победи, подвизи на герои, лидери и 

владетели от миналото, генеалогията на управляващи династии, включват се 

местни предания за заровени съкровища, духове, вълшебни същества и светци. 

Баском отбелязва, че при преминаването на митовете или легендите от едно 

общество към друго, те могат да бъдат възприемани, без да се смятат за 

достоверни от приемащата група, което ги доближава до спецификата на 

приказката. Фолклористът посочва и функционирането на друг процес в 

преобразуването на мита - постепенната загуба на вярата в мита в рамките на 

едно общество, особено в периоди на скоростна културна промяна на цяла 

система от вярвания, чиято митология бива поставена под съмнение [6:4-8]. 

Според ирански изследователи на мита разликата между мит и легенда 

може да се търси на първо място в предполагаемата истинност и чистота на мита, 

които контрастират с липсата в легендата на какъвто и да е намек за святост. 

Бахар отбелязва, че легендите, чиито събития се развиват в неопределено време в 
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миналото, представляват останки от забравени митове от древни времена. В 

резултат на материални и духовни промени в обществото и на възникването на 

религиите, митовете губят свещената си роля и биват съхранени като несакрални 

повествования в общността. Много от тези легенди, изгубили свещения си 

характер от миналото, включват обичаи, които макар вече да не функционират, 

повествованията, свързани с тях, продължават да съществуват в устна форма и се 

трансформират в магически разкази, детски приказки или фолклорни песни 

[12:375]. 

По отношение на разграничаването между мит и легенда Есмаилпур 

посочва, че под понятието легенда в разговорния език обикновено се разбира 

традиционно предание, което има исторически или полуисторически произход. 

От това твърдение авторът извежда ясна разлика между мита и легендата – митът 

разкрива действията на висши природни и свещени същества, а легендата 

изобразява човешки фигури, чиято идентичност е полуисторическа или вероятно 

измислена. Есмаилпур разглежда легендата като повествование за любими 

народни персонажи – герои или светци и уточнява, че макар легендарните образи 

да представят необикновени хора от този свят, народите правят разлика между 

митологичните образи (божества и природни сили) и легендарните образи. 

„Докато първите притежават чистота, то главни характеристики на вторите са 

популярността и привлекателността им сред народа. Митът е истинно и правилно 

минало, а легендата – неистинско и образно минало.“ Легендата според автора 

описва измислени събития, които имат слаб корен в историята на народа. Митът, 

дори времето, в което се разгръщат митологичните събития, е израз на епоха, 

различна от тази на човечеството, докато легендата винаги се отнася към 

приблизително конкретно време от познатата история. „Митът може да навлезе в 

легендата, но по никакъв начин не може да се наблюдава обратният процес“, 

заключава Есмаилпур [14:35-36]. 

Мелетински, от своя страна твърди, че за разлика от приказката 

героическият епос не се възприема като измислица и в този смисъл митът и 

епосът почти в еднаква степен могат да бъдат противопоставени на приказката 

[4:385]. 

Богдан Богданов отбелязва, че носител на митизацията в епоса е 

колективната проблематика, която поставя героя в статус, подобен на този в 

първобитния мит – той е средство за решаване на външни за митологичната 

фабула колективни задачи. Относно класическия героически епос посочва, че е 

демитизиран по начин, различен от приказката, тъй като обсъжда контактите 

между племена, разказва за войни и градове, които се ситуират исторически. „В 

класическия героичен епос попадат действителни личности, чиято 

изключителност е реална - те са „рицари“, князе, аристократи, чиято съдба 

естествено изразява съдбата на техните подчинени. От друга страна обаче, тези 

реални отношения попадат в контекста на старите митологични фабули, тяхната 

колективно-родова проблематика става език за изразяване на новата племенно-

народностна проблематика, а новите герои се оформят по модела на старите“ 

[1:28]. 
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Българският учен разглежда движението от мит към демитизирана 

повествователна форма като непостъпателно, посочвайки че по-древната по 

произход вълшебна приказка е по-немитическа от класическия героически епос. 

„Колкото и да си приличат, героят на вълшебната приказка е просто герой на 

фабула, а героят в епоса е средство за решаване на колективни проблеми. За да 

има мит, е нужна колективна проблематика. Независимо дали се поставя вътре в 

митическото повествование, тя трябва да се включва в някакъв културен 

контекст“ [1:28]. 

Разглеждайки сходствата и различията между мит и епос, Мехрдад Бахар 

изразява схващането, че епическите произведения, чийто извор е устната 

традиция, представят народни повествования, които ни отвеждат до епохата на 

формиране и утвърждаване на народа – създател на епоса. Епическият разказ 

също е възможно да се предава в определен период от време по устен път, след 

което традицията се допълва и от писмени фиксации. Според Бахар „епосът 

претендира да преразказва реални събития от миналото на народа и в този 

смисъл се доближава до мита. Основна разлика между двете форми обаче е 

времето на случване на включените в епоса и мита събития – докато в първата 

форма то се асоциира с далечни, неопределени времена от съществуването на 

народа, то в мита това е изначалното време.“ [12:373] 

Есмаилпур допълва наблюдението върху разликите между епос и мит във 

времево отношение и с разминаването в схващането за пространственото 

разположение на събитията: „Времето в мита не е историческо. Времето в него е 

изначално и вечно. Всъщност митът е без време и място. Мястото, където се 

развива повествованието в мита, също е изначално – може да бъде в небесата, в 

светлината, в Слънцето, Луната, звездите или в бездънен океан, които са свещено 

и духовно пространство.“ [14:23] 

По отношение на характера на героите учените се обединяват около 

мнението, че централна роля в мита изпълняват най-често не-хора – божества, 

необикновени същества, докато епосът, както и легендата, разчита на фигури, 

близки до образите на хора от реалната действителност, макар и носители в 

някои случаи на необикновени качества и сили. Нортръп Фрай отбелязва, че 

героят в мита е божество, което „по вид надвишава както другите хора, така и 

средата им“. Героят в романса, съответно в легендата и приказката, „надвишава 

другите хора и своята среда по степен, … неговите действия са чудотворни, но 

той самият може да бъде определен като човешко същество. Героят на такова 

произведение се движи в свят, където обикновените природни закони в известна 

степен са невалидни.“ За разлика от тях епическият герой превъзхожда 

останалите хора по власт, мощ и авторитет, но не и естествената си среда и в 

този случай той е водач. „Той притежава власт, страсти и сили за изява далеч по-

големи от нашите, обаче извършеното от него е обект както на социална критика, 

така и на природния порядък.“ [5:61-62] 

Томас Грийн разширява погледа към способността на героя да действа, 

като отбелязва, че при анализа на този елемент в епоса би трябвало да се отчете и 

спецификата на ограничеността в действията на героя. Според Грийн 

преминаването от митическо към човешко, наблюдавано още във вавилонския 
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епос за Гилгамеш, е свързано със заместването на преклонението към божества с 

човешко страхопочитание – страхопочитание към действията на героите в епоса, 

които са удивителни, но все пак човешки. [8:197-201] 

Относно сходствата в ролята на мита и епоса в обществото Бахар 

отбелязва, че и двете категории обикновено имат идеологическа, нравствена и 

поведенческа насоченост. „Повечето културни архетипи принадлежат на 

конкретна общност и са способни да се изявяват индиректно в традиционното 

общество – чрез своята роля в идеологията, етиката и поведението. Освен че 

много от принципите на развитие на мита са активни и при епоса, съществува 

изключително тясна връзка между съдържанието на мита и на епоса.“ Бахар 

посочва като пример ролята, която играят боговете в сърцевината на епоса – 

много от божествата в митологичните представи на древните народи присъстват 

във вид на владетели или герои в епоса [12:374]. Тук бихме могли да допълним, 

че митологичните образи, натоварени с отрицателна символика и роля в 

древните представи, също се явяват модел, по който се разгръщат част от 

персонажите в епоса. Чудовищата от митовете като триглавия змей придобиват 

човешки вид и характеристики, като същевременно запазват ключовата си роля в 

антагонизма между Доброто и Злото, отразен в съперничеството между добрите 

шахове и тираничните герои като Заххак, чието властване в Шах-наме на 

Абулгасем Фердоуси е белязано от безредие и хаос в света. 

В допълнение към спецификите на трансформациите, които претърпяват 

образите от митовете при адаптацията им в епическото платно, съществена 

разграничителна линия може да бъде прокарана и между времевите 

характеристики на повествованието в мита и в епоса – обект на изследване в 

статията When Myth Meets Epos – on the Transition of Perceptions of Time 

(Костадинова 2021). Повечето теми, намерили своя път от мита към епоса, са 

лесно разпознаваеми, макар части от тях да се крият в символните пластове на 

литературния текст. 

Въз основа на изложените дотук тези можем да обобщим, че митовете 

представят първите опити за формулиране на първоначалото, на събитията, 

обусловили облика на света и същността на човека. Епосът, чието съставяне се 

отнася към по-късни периоди от историята спрямо митотворческото време, е в 

унисон с нови нужди и светоусещане. Повествованието в него се съсредоточава 

върху зараждането или конкретен момент от развитието на цивилизацията и в 

това отношение се различава от мита, събитията в който обикновено се осмислят 

като Първоначало на времето и пространството. В контраст със свещения 

характер на митологичните събития, които се възприемат като достоверни и 

реални от творците на митове, както и на фигурите на божествата, пребиваващи 

в тях, епическите и легендарните сюжети се отличават с присъствието на 

персонажи, носители на типично човешки черти и начин на поведение. В 

центъра на мита застават богове, чиито способности са неограничени и 

превъзхождат както останалите същества, така и природата, като контролират и 

насочват процесите в нея. Епосът от своя страна разкрива образите на реални 

хора, макар и понякога с необикновени характеристики, но в крайна сметка 
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ограничени в действията си от обстоятелства, настъпили в митологичното време 

и изменили човешката природа. 
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УЧЕНЕ ПО СТАНЦИИ – ИНОВАТИВНА ФОРМА НА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА В 

НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ 

 

Снежана Л. Борисова 

 

 

LEARNING IN STATIONS – AN INNOVATIVE FORM FOR 

ORGANIZATION OF HUMAN AND NATURE TRAINING IN PRIMARY 

SCHOOL 

 

Snezhana L. Borisova 

 

 
Abstract: This article presents a new form of open learning, namely "learning in 

stations". It is borrowed from the field of sports, but can be adapted to different subjects in 

school. "Learning in stations" has a specific work organization. An important feature is the 

creation of stations, each of which performs a specific task. Students work in groups, each 

passing through all stations sequentially. After the work is completed, the results of the groups 

are discussed. „Learning in stations“ is a form that allows for a smooth transition from 

traditional to open learning and can be more widely used in the study of the natural 

environment in primary school. 

This material also offers ideas for conducting a lesson on man and nature for 4th grade 

through this innovative form of learning. 

Keywords: learning in stations, education, primary school. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Глобализацията на съвременното общество, динамичните промени в 

обществения живот и бурното развитие на иновациите и технологиите определят 

нашето съвремие и налагат темповете на развитие на детето като цялостна 

интегративна личност. За да бъде успешна и конкурентна една личност в 

съвременните условия, е необходимо в процеса на обучение ученикът да развие 

редица компетентности и нагласи за учене през целия живот. 

Традиционното обучение има важна роля в този процес, но то не е 

достатъчно ефективно за постигането на очакваните резултати. Зннието в 

неговия академичен вид, запаметяването и възпроизвеждането на факти вече не 

са предпоставка за реализация и постигане на успех в съвременното общество. 

Единственият начин образованието да е истински полезно за децата е да създава 

среда и условия за всестранно усъвършенстване и реализиране на неограничения 

потенциал на човека за комуникация, за креативно и иновативно мислене чрез 

нови начини на обучение. Ориентираното към детето преподаване – активното 

учене, променя позицията на учителя и на ученика, отношенията между 

учениците и дидактическата среда [1]. 
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Днес сме свидетели на реформи в българското образование, които са 

насочени към включването на технологии, методи и средства, чрез които да се 

повиши интереса и познавателната активност на учениците. Това налага 

обучението в съвременното училище да създава такива условия на учениците, че 

те да бъдат активна страна в образователния процес, да имат възможност за 

изява. Съвременният учител трябва да съумее да събуди естественото 

любопитство на децата и да поддържа техния стремеж към откривателство като 

използва такива форми и методи на обучение, при които да се акцентира на 

практическата дейност и свобода при изпълнение на поставените задачи, на 

развитие на качества като самостоятелност, отговорност, сътрудничество. 

Възможност за такова обучение е „ученето по станции“. 

 „Ученето по станции“ е съвременна иновативна форма на обучение, 

заимствана от областта на спорта. Станционната комбинация е създадена от Р. Е. 

Морган и Г. Т. Адамсон през 1952 г. Основната идея е спортистите, разделени на 

групи да преминават през различни станции, на които да изпълняват упражнения 

за определено време. По-късно тази форма започва се прилага и в обучението по 

различни учебни предмети. В българското училище тя се популяризира от Ил. 

Мирчева (1997; 2006; 2013) като ефективна форма на обучение при запознаване 

на учениците с природната и обществената среда.  

При използването на тази форма на организация на обучението, учениците, 

разпределени в малки групи преминават последователно през поредица от 

учебни центрове или станции. Под станция се разбира „едно учебно 

предложение, отделен учебен аранжимент, който се предоставя на децата в 

рамките на ученето по станции“ [6; 27].  

При ученето по станции на обособени за работа места в класната стая (или 

извън нея), учениците изпълняват за определено време задачи, свързани с 

учебното съдържание, като използват предоставените им материали. 

Препоръчително е задачите да бъдат различни по вид и сложност, и при тяхното 

изпълнение да се използват различни сетива.  

На всяка от станциите се поставят: наименование и/или номер, задачите, 

които трябва да се изпълнят и необходимите материали.  

 

 

 

Станция  1  

Наименование 

нителна станция 

Станция  3 

Наименование 

танция  1  

Наименование 

анция 
Допълнителна 

станция 

Станция  4  

Наименование 

Допълнителна 

станция 

Станция  2 

Наименование 
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Фиг.1. Примерно разпределение на станциите в класна стая 

 

Всяка група ученици получава маршрутен лист, в който е указана 

последователността на станциите, която групата трябва да следва. Тези станции 

са задължителни за всички групи. Броят на групите и броят на задължителните 

станции е еднакъв. Тъй като всяка група започва работата си от различна 

станция, задачите не трябва да бъдат логически свързани, за да не се изисква 

спазване на строга последователност при преминаването през станциите.  

 
 

Първа група 

 

 

    

 

Втора група 

 

 

    

 

Трета група 

 

 

    

 

Четвърта група 

 

    

     

Фиг. 2. Примерен маршрутен лист за всяка група 

 

На всяка станция групите работят със собствено темпо, като задачите може 

да се изпълняват индивидуално, по двойки или групово. Необходимо е  да се 

предвиди и поне една допълнителна станция, защото не всяка група приключва 

работата си в един и същ момент. Така учениците от по-бързо работещите групи 

имат възможност да изпълнят още една задача, докато изчакват освобождаването 

на своята следваща задължителна станция. Допълнителната станция не е 

задължителна за всички групи. 

Предварителната подготовката на урок, при който се използва учене по 

станции включва: 

- избор на темата на урока и формулиране на неговите цели; 

- избор мястото на станциите – в класната стая или извън нея, но в 

рамките на училището; 

- определяне на броя на групите – в зависимост от броя на учениците в 

класа и избраната тема – съобразно основните акценти в нея и компетентностите, 

които трябва да се постигнат. Влияние тук оказва и продължителността на часа – 

40 минути или до 60 минути за иновативни паралелки. 

- формулиране/съставяне на задачите за всяка станция (включително и 

допълнителната). Те  може да бъдат свързани с придобиване на нова 

информация, за практическа работа, игра, формиране на умения, експеримент и 

др., може да бъдат за индивидуално изпълнение, по двойки или групи, т.е. 

Станция 2 

 

Станция 2 

 

Станция 3 

 

Станция 3 

 

Станция 4 

 

Станция 4 

 

Станция 3 

 

Станция 4 

 

Станция 1 

 

Станция 1 

 

Станция 1 

 

Станция 4 

 

Станция 2 

 

Станция 2 

 

Станция 3 

 

Станция 1 
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задачи, които са разнообразни по сложност и вид. Важно условие е изпълнението 

на задачите по станциите да изисква приблизително еднакво време. За всяка 

станция „задачите се оформят като работни листи, като насоки за работа с 

работните материали за откриване на информация“ [6; 46] от научно-популярна 

литература,  откриване на информация от наблюдавани кратки видиофилми или 

инструкции за работа при извършване на опити; може да се включат и задачи, 

свързани с рисуване, оцветяване, създаване на текстове и др. Учениците се 

запознават със света по различни начини, така че е важно дейностите и задачите 

на станциите да бъдат разнообразни, за да може всеки ученик да получава и 

обработва информация по начин, който е най-подходящ за него [7]. 

- подбор и подготовка на необходимите материали за работа на всяка 

станция – енциклопедии, атласи, статии от вестници, списания, 

илюстрации/снимки, при възможност компютър/таблет с осигурен достъп до 

интернет, презентации, кратки видеофилми и др.  

- изготвяне на работните листи със задачите за всяка станция  и 

листи/бланки за резултатите от изпълнението на задачите за всяка група. 

Работата по станции преминава през следните етапи [по 5; 97-98]: 

•  подготовка за работата по станции - учителят въвежда учениците в 

темата, обяснява различните типове задачи, които са предложени по станциите, 

разделя класа на групи, дава указания за преминаване през станциите. Всяка 

група получава маршрутен лист, в който е записана последователността на 

преминаване през всички задължителни станции. Обяснява се, че ако някоя от 

групите се справи по-бързо със задачите на дадена станция и станцията, на която 

трябва да премине все още не е свободна, то групата преминава през 

допълнителната станция.  

•  работа на групите по станции – учениците изпълняват задачите на 

отделните станции; отбелязват получените резултати и решенията на всяка 

задача на предоставени от учителя работни листи, като се осигурява възможност 

за самоконтрол и проверка на изпълнението. В случай на затруднение на 

учениците при изпълнение на задачите, учителят е на разположение да окаже 

съдействие и да даде допълнителни насоки. 

•  обобщение на резултатите – провежда се разговор, по време на който 

учениците от всяка една група докладват резултатите от изпълнението на 

задачите на отделните станции. След това информацията се обобщава и се 

създава възможност за задълбочена дискусия, която позволява темата да бъде 

изведена на ново познавателно ниво. 

На този етап „фазата на рефлексия е от голямо значение, тъй като 

учениците споделят не само резултатите от свършената работа, но и трудностите, 

през които са преминали“ [5; 98]. За целта могат да се използват въпроси като: 

Кое ви затрудни най-много? Можехте ли да изпълните задачите по друг начин, 

какъв? Удовлетворени ли сте от работата си? Какво ви достави най-голямо 

удоволствие? 

От казаното дотук се очертава основната трудност, свързана с 

подготовката и реализирането на работата по станции, а именно – обмислянето, 

подбора и подготовката на задачите за всяка една станция. Други трудности, 



772 

 

които се посочват са „невъзможност за директно оценяване на децата, по-трудно 

преценяване на общото ниво на класа, нежеланието на някои деца да поемат 

отговорност“ [6; 29-30]. 

Предимствата при тази форма на организация на обучението са: 

- задачите са с различна степен на трудност и могат да се съобразят с 

индивидуалните способности на децата, което дава възможност за 

диференциация на обучението; 

- учениците от всяка група работят по свой индивидуален план и в 

своето темпо; 

- развива се чувство за самоконтрол и отговорност у учащите; 

Към тях може да се добавят и посочените от Ил. Мирчева [4; 341]: 

- Ротационният принцип позволява всички ученици чрез самостоятелна 

дейност да обхванат различните гледни точки от разглежданата тема и в края на 

работата в обща за класа дискусия да обсъдят получените резултати; 

- Периодичната смяна на отговорниците в групите дава възможност на 

всеки ученик да поема отговорности, да се учи да поставя задачи,  да следи за 

тяхното изпълнение, да изказва своето мнение и да уважава чуждото, да предлага 

идеи за отбелязване на получените резултати. 

Ученето по станции е форма на организация на обучението, която може да 

намери по-широко приложение в българското начално училище. Подходяща е за 

използване при уроци за затвърдяване на знанията и формиране на умения и при 

уроци да обобщаване и систематизиране на знанията. Тя дава възможност за 

осъществяване на плавен преход от традиционното обучение към съвременното, 

отворено за опита и действие обучение.  

Учебните предмети, запознаващи учениците с природната и обществената 

среда в началния етап на основната образователна степен предоставят богати 

възможности за реализиране на „учене по станции”. В следващите редове ще 

бъдат представени някои идеи за задачи, които могат да бъдат приложени в 

часове по човекът и природата в началното училище при използване на тази 

иновативна форма за организация на обучението. 

 

Тема: Познаваме организмите и техните приспособления за живот във 

водата (учебник по човекът и природата 4. клас, изд. „Просвета - София“) 

Тип на урока: за затвърдяване на знания и формиране на умения 

Цели на урока:  

- да се затвърдят знанията за организмите, обитаващи водна среда и 

техните приспособления за живот във водата; 

- да се усъвършенстват уменията за класифициране на организмите в 

зависимост от  местообитанието им и техните приспособления. 

В началото на урока се поставя темата и се провежда кратка беседа, чрез 

която се актуализират знанията за организмите, обитаващи водна среда. 

Учителят дава информация за начина на организация на работата през часа 

и задачите, които трябва да се изпълнят (по отделните станции) и разпределя 

учениците по групи (за този урок може да се определят 5 станции и една 
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допълнителна). Всяка група получава своя маршрутен лист и преминава на 

станцията, която е указана. 

 

Станция 1. Водни басейни 

Водната среда включва сладководни и соленоводни басейни. Какви са 

условията за живот в тези басейни? Попълнете таблицата. 

Как влияят условията за живот в различните водните басейни върху 

разнообразието от организми? 

 

Водни 

басейни 

Уловия за живот Организми, които обитават 

басейните 

 

Сладководни 

 

  

 

Соленоводни 

 

  

 

Станция 2: Растения в сладководните басейни 

Водното лютиче има два вида листа. Какви са те на повърхността и какви 

са във водата? Каква е причината за това? Нарисувайте растението. 

        
 

Станция 3: Растения в соленоводните басейни 

Запишете под всяко число съответната буква 

от азбуката и ще откриете наименованието на 

растение, което се среща в океаните и моретата. 

Какви са неговите приспособления за живот във водата? 

(Информацията може да е предварително подготвена или учениците сами 

да я намерят – в енциклопедия или в интернет – напр. чрез QR-код, след като 

открият наименованието на растението.) 

 

Станция 4: Животните в сладководните басейни 

Разгледайте картите. Изберете само тези, на които са представени животни, 

които може да срещнете, ако сте рибар на реката. Запишете по две техни 

приспособления. 

(Подготвят се предварително 10-12 карти/снимки, на които са изобразени 

животни, обитаващи сладководни или соленоводни басейни. Учениците трябва 

11 6 12 16 

        



774 

 

да изберат само тези от тях, на които са изобразени животни, които обитават 

реките.) 

 

Станция 5: Животните в моретата и океаните 

Сравнете голямата бяла акула и косатката. Запишете приликите и 

разликите, като използвате информацията от текста и снимките. Отбележете 

какви приспособления използват голямата бяла акула и косатката за улавянето на 

храната си. (За тази задача учениците в групата може да се разпределят по 

двойки.) 

 

 
 

Муцуната на акулата е много 

чувствителна, което ѝ позволява да 

усети колония от тюлени от повече от 

три километра. Криейки се под 

повърхността на водата, голямата 

бяла акула чака удобен момент, преди 

да се изстреля нагоре през водата със 

скорост до 40 км/ч. Тя използва 

острите си зъби като оръжия за 

еднократна употреба – акулата губи 

по няколко зъба при всяка атака, 

която извършва. Зъбите са 

разположени на няколко реда и всеки 

счупен зъб се заменя много бързо. 

Акулата може да има 30 000 - 50 000 

зъба за целия си живот. 

Силата на ума на косатката 

отговаря на мощта на тялото ѝ, като 

повечето учени са съгласни, че тези 

страховити животни са способни на 

сложна комуникация помежду си. Те 

използват  високата си интелигентност 

във всяка от ловните си техники и често 

се събират в групи (стада) за лов на  

тюлени. Те събарят тюлените от 

ледените блокове, създавайки мощна 

вълна с опашките си.  Всички косатки 

заедно, за да не позволят на тюлените да 

се изкачат на повърхността  на друг 

леден блок,  създават силни подводни 

течения, които зашеметяват тюлените. 

Така те хващат лесно плячката си. 

Косатките имат само по 40 зъба.  

 

Допълнителна станция: Подредете пъзела. Какво получихте? Кой воден 

басейн обитава?  
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(Пъзелът е от 9 части – на обратната страна може буквите да са написани 

така, че при правилно подреждане да се получи и наименованието на 

представителя.) 

 

            
 

След като учениците от всички групи преминат през всяка задължителна 

станция, се провежда заключителна беседа за обобщаване на резултатите от 

работата. 

„Ученето по станции“ дава възможност да се разнообрази процеса на 

обучение по човекът и природата. Работата в група при тази форма на 

организация предоставя на учениците повече възможности за съвместна работа и 

включване в различни дейности, като по този начин съдейства за постигането на 

по-висока степен на мотивация, ангажираност и активност на учащите. 

Използването на учене по станции допринася както за усъвършенстване на 

познавателните и практическите умения на учениците, така и за формиране на 

редица ключови компетентности. Всичко това има важно значение за 

изграждането на личността на ученика и за неговата успешна реализация в 

живота. 
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любопитна  информация за 
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ЗА ПРОВОКАТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТА КАТО 

ОЦЕНЪЧНО-ОБУЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ПРИ УНИВЕРСИТЕТСКАТА 

ПОДГОТОВКА НА ПЕДАГОЗИ  

 

Снежанка Д. Георгиева 

 

 

THE TEST USED PROVOCATIVELLY AS EVALUATION-

EDUCATIONAL TOOL IN UNIVERSITY PREPARATION OF STUDENTS OF 

PEDAGOGICS 

 

Snezhanka D. Georgieva 

 

 
Abstract: The author of the research presents results from testing among students 

specialising Preschool and Primary School Pedagogic and Preschool Pedagogic of Faculty of 

Pedagogic in University of Shumen Bishop Konstantin Preslavski. The diagnostic programme is 

initially created for measuring language development of the children in the transition between 

last preparatory group and first grade. The test is used in unusual context- as a test of the skills 

of students who would be teachers in kindergarden ( primary educational stage) to solve it. The 

analysis of the test and results is made not only in the context of cognitive effects but in order to 

develop skills and professional abilities in working with speech development in children/first 

graders. 

Keywords: test, statistic’s data, educational practise, analytical context, perspectives. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в образованието – традиции и иновации“ – РД-08-120/03.02.2021 г . 

 

Целта на променящата се през последното десетилетие българска 

образователна система се свързва не с механично усвояване и възпроизвеждане 

на готови масиви от знания, а с формиране на умения за работа с динамично 

променящата се информация, с развитие на ключови компетентности, с 

усвояване на метакогнитивни стратегии. Актуален в този образователен контекст 

е въпросът за целесъобразността на тестовите проверки като възможност не само 

за диагностициране на равнища на компетентност, а и като средство за речево 

развитие, за усвояване на модели за обработка на информация и работа с 

инструкции, като средство за професионално развитие.  

Компетентностната ориентираност на обучението по български език и 

литература е характеристика и на предучилищното, и на училищното 

образование. Ефективната му реализуемост още от детската градина и началния 

образователен етап предполага, от една страна, връзка в моделите на когнитивно 

и речево развитие на децата, от друга страна, професионална компетентност на 

учителите, работещи в посока на резултатни процеси на образование, възпитание 

и социализация на децата. Езиковото развитие в детската градина е свързано с 

работата по шест образователни ядра, като основната функция на обединяващото 

ги образователно направление „Български език и литература“ „е задоволяването 
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на потребността на детето от речева активност, което предизвиква положителни 

емоции и се превръща в стимул за изграждане на умения за комуникиране и 

общуване: готовност за директно и адекватно на речевата ситуация изразяване“ 

[4]. Установяването на готовността за обучение по български език и литература в 

началото на първи клас предполага търсене на диагностични модели, 

позволяващи проверката на тази готовност не само като „годност“ на детския ум 

да усвоява определени езикови знания, умения, начини на действие, а и като 

психическа, интелектуална и емоционална подготвеност за подобен тип 

усвояване, като постигнато равнище на речева компетентност. В контекста на 

запознатост с апробирани в България (от Г. Бижков, Ф. Даскалова, П. Калчев и 

др.) модели за диагностициране на езиковата готовност на деца при прехода 

детска градина – училище [1, 3] от автора на изследването е създаден авторски 

инструментариум за подобна тестова проверка, апробирана в началото на 

2018/2019 учебна година, анализът на чиито резултати вече е представян [2: 203 

– 213]. 

Университетското обучение на учители, на които предстои да преподават 

български език и литература в детска градина или начален образователен етап в 

училище, е целесъобразно да се съобразява с отговорността на тези учители 

както за формиране на ключовата компетентност общуване на български език, 

така и с дейности, експлициращи възможностите чрез използването на този език 

обучаваните да се интегрират успешно в социума, да се себеизразяват, 

себезащитават, себепредставят като хора, като достойни граждани. Подобни 

нагласи предполагат университетско образование в контекста на обучителни 

модели, свързани с повече активност, самостоятелност, прагматичност – т.е. 

модели като учене чрез разбиране, чрез рефлексия, чрез решаване на 

проблеми/казуси/практически задачи. Актуален е и въпросът за технологичните 

модели на придобиването от студентите и на когнитивно, и на метакогнитивно 

познание, на разбиране на значимостта на комуникативните, афективните и 

когнитивните стратегии за изучаване на език, на придобиване на умения за 

педагогическа практика по езиково обучение в този контекст. Обвързването на 

професионалната комуникативна компетентност на бъдещите учители с 

прагматичните контексти на лингвистичната, дискурсната, стратегийната и 

социокултурната компетентност предполага работа за професионално развитие 

по посока на усвояване на българския език като предпоставка за личен и 

професионален просперитет. Един от аспектите на успешната професионална 

подготовка на студентите с педагогически профил е формирането на 

компетентности за работа с текст, както и развиването на умения за формиране 

на речеви компетентности у бъдещите им ученици. Актуални при ефективната 

професионално-педагогическа подготовка на педагози са не само проблемът за 

качествената им езикова и литературна компетентност, а и въпросът за 

придобиването на адекватни на съвременните изисквания методически умения, 

включително и доцимологични.  

С оглед на гореизведеното статията представя една нетрадиционна идея за 

проверка на равнището на знания на студентите – проверка чрез тест, 

първоначално създаден за деца/ученици (при прехода им детска градина – 
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училище). Задачите, които си поставя представеният експериментален модул, са 

четири:  

 да се установи знанието на бъдещите педагози по въпроси, предназначени 

за работа с деца в четвърта група за задължително предучилищно 

образование;  

 да се проведе рефлексивен практикум за самовглеждане в равнището на 

справеност на студентите педагози с на пръв поглед елементарните задачи;  

 да се провокират студентите за откровена беседа относно качествата на 

предложения им за решаване тест като средство за проверка на знанията и 

уменията на децата при постъпването им в първи клас и възможностите на 

предложения от теста модел за ефективно речево развитие в детската 

градина/началния образователен етап;  

 да се организират резултатни дейности сред студентите за продуциране на 

тестови  задачи, както и модели на цялостни тестове за проверка на 

компетентностите на децата по образователно направление „Български 

език и литература” при прехода детска градина – училище.  

При експерименталната процедура са следвани етапите:  

 дефиниране на целта на тестовата проверка; подбиране и компилиране на 

задачи като единен и логически свързан цялостен тест;  

 апробиране на първоначално създадения тестови вариант сред ученици (в 

началото на първи клас);  

 осъществяване на тестова проверка сред студенти, подготвяни за учители в 

детска градина/училище (начален образователен етап), със същия 

доцимологичен инструментариум;  

 реализиране на анализационно-рефлексивна дейност върху теста и 

постигнатата резултатност от обучаваните (ученици – студенти);  

 обсъждане на предложени от студентите варианти за доцимологична 

дейност в подобен съдържателно-формален контекст. 

Тестът включва 13 задачи, три от които съдържат допълнително 

подусловие (т.е. получават се 16 отговора за оценяване). Съдържателната рамка 

на предпочетения тестови формат е съобразена с очакваните резултати по пет 

ядра на образователно направление „Български език и литература“ за последната 

група на задължителното предучилищно обучение (Таблица 1). 

 

Съдържателна рамка на теста 

Таблица 1 

 
 Образователно 

ядро 

Езиково 

равнище 

Очаквани резултати (за деца от детската 

градина) според ДОС 

1 Звукова 

култура 

Фонетично Определя звука в началото и в края на думата 

2 

2.1. Речник 

 

Лексикално Назовава правилно предмети, лица, явления, 

събития 

3 Лексикално  

Текстово 

 

Описва подробно даден предмет или явление 

(респективно – познава по описание конкретен 

предмет или групата, към която принадлежи; 
4 



780 

 

бел. авт. ст.) 

5 Лексикално Разбира и използва думи с абстрактно значение 

6 Граматически 

правилна реч 

Синтактично 

Фонетично 

Разбира разликата между дума и изречение 

7 Възприемане 

на 

литературно  

произведение 

Текстово 

 

Възприема гатанки (разпознава правилния 

отговор – бел. авт. ст.) 

 

7.1 Граматически 

правилна реч  

Синтактично Съставя въпросителни изречения (респективно 

– разпознава, бел. авт. ст.) 

8 Граматически 

правилна реч 

Морфологично 

Текстово 

Образува правилно множествено число на думи 

и обратно. Съгласува по род и число 

прилагателните и съществителните 

9 Свързана реч Текстово Притежава необходимия речник за описване на 

места и посоки... 

9.1 Граматически 

правилна реч 

Синтактично Разбира разликата между дума и изречение. 

Различава изречение от текст 

10 Възприемане 

на 

литературно  

произведение 

Текстово Разпознава епизод от познато литературно 

произведение. Определя по илюстрации 

последователността в сюжета на литературно 

произведение 

11 Текстово Разбира съдържанието на кратки литературни 

произведения 

12 Текстово Различава в литературното произведение 

начало и край 

13 Свързана реч Текстово Проявява култура на речево общуване... 

Разбира основния сюжет в различни познати 

текстове (респективно – ситуации; бел. авт. ст.) 

Съотнася постъпките на герои от литературно 

произведение към собствения си опит 

 

В традиционните си тълкувателни контексти (нормативистичен подход в 

диагностиката и тестирането) тестът е показателен за равнищата на постижимост 

на обучаваните, като предпоставя възможността за съпоставително тълкуване на 

резултатите на ученици и студенти. Общата резултатност от теста на студенти и 

ученици представя таблица 2. 

 

Обща резултатност от решаването на теста 

Таблица 2 

 
Типове 

резултати  

Ученици Студенти 

Брой Процент Брой Процент 

Верни отговори 835 47,88% 1472 88,46% 

Частично верни 

отговори 

469 26,89% 115 6,91% 

Грешни 

отговори 

150 8,6% 6 0,36% 

Без отговор 290 16,63% 71 4,27% 
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Логично е категорично по-доброто представяне на студентите. В техните 

тестове средноаритметичният брой верни отговори е 14,16 (към 0,69 за задачи 

без отговор). При учениците средноаритметичните стойности за верни отговори 

са със значително по-ниски показатели – 7,66 (към 2,66 за задачи без отговор). 

Тревожна е статистиката, че процентът на верните отговори при учениците е под 

50%. Обезпокояващият факт – с четири пъти по-големият процент задачи без 

отговор при учениците, може да се тълкува в два контeкста – прекалена трудност 

на тестовите задачи за ученици или недостатъчно добро равнище на създадени 

навици за решаване на разнообразни задачи (неусвоени стратегии за учене, за 

спазване на поднесени по различен начин инструкции, за прилагане на знания в 

нетрадиционен контекст). 

Прави впечатление, че различни типове задачи се оказват с най-висока и 

най-ниска резултатност за студентите и учениците (Диаграма 1). Проблемни за 

първокласниците са задачи 1, 2 и 3 (две задачи от образователно ядро „Звукова 

култура” и една от ядро „Речник”). Студентите допускат най-ниска резултатност 

при задачи 1 (Звукова култура), 2.1. (Речник) и 10 (Възприемане на литературно 

произведение). Различни са измеренията на ниската резултатност. При 

студентите само една задача е с процент неверни отговори над 50% – задача 1 

(54,81%), останалите две задачи с минимални стойности на постижимост имат 

много по-малък процент нерешеност – задача 2.1 – 27,88%  и задача 10 – 26,92%. 

При учениците задачите с минимална резултатност имат съвсем различни, много 

по-високи стойности, съответно: задача 1 – 99,08%, задачи 2 и 3 – по 89,91%. 

Различни са количествените параметри и за задачите с най-добра резултатност. 

При студентите това са задачи 6, 8 и 11, при които верните отговори са 100%. 

Максимална резултатност първокласниците постигат при задачи 2.1. (речник – 

75,23%), 6 (граматически правилна реч – 75,23%), 13 (свързана реч – 74,31%).  

 

Резултатност от теста ученици – студенти 

Диаграма 1 
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Показателни за равнището на текстова компетентност са данните за 

постижимост по задачите, отнасящи се за/към текст (Диаграма 2).  

 

Равнище на текстова компетентност при ученици – студенти 

Диаграма 2 

 

 

 

Установяването на равнището на речево развитие е предпоставка за 

изследване на резултатността на ученици и студенти при задачите, свързани с 

текст (задачи 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). При посочената група резултати 

студентите дават 774 верни отговора (93,03%), 46 частично верни (5,53%), 2 

грешни (0,24%) и оставят общо 10 позиции без отговор (1,20%). При решаването 

на същите задачи от учениците са посочени 467 верни отговора (53,56%), 230 

частично верни (26,38%), 76 грешни (8,72%) и те не отговарят на посочения тип 

задачи общо 99 пъти (11,35%). Сравнително по-ниският процент на верните 

отговори при първокласниците и високият процент задачи без отговор от 

разновидността е показателен за трудността на съответните задачи и е повод за 

размисъл със студентите, бъдещи педагози, относно възможностите за речево 
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развитие на децата от задължителните групи за предучилищно образование и 

учениците от начален образователен етап по посока на перманентно и 

целенасочено използване на разнообразни по тематика, жанр и сфера на употреба 

текстове.  

Интересни са количествените параметри при съпоставката на справеността 

със задачите от конкретните групи: група 1 звукова култура (задачи 1 и 2); група 

2 речник (задачи 2.1, 3, 4, 5); група 3 граматически правилна реч (задачи 6, 7.1, 8, 

9.1); група 4 свързана реч (задачи и 13); група 5 възприемане на литературно 

произведение (задачи 7, 10, 11, 12). Средните стойности на резултатите по 

въпрос показват абсолютната фаворитност на студентите – много по-добра 

справеност със задачите и от петте групи (таблица 3 и диаграма 3). 

 

Постигнати резултати от ученици и студенти по петте групи задачи   

Таблица 3 

 
Групи 

задачи 

Група 1 

Звукова 

култура 

Група 2 

Речник 

Група 3 

Граматически 

правилна реч 

Група 4 

Свързана реч 

Група 5 

Възприемане на 

литературно 

произведение 

Включени 

задачи от 

теста 

1, 2 2.1, 3, 4, 5 6, 7.1, 8, 9.1 9, 13 7, 10, 11, 12 

Ученици 

Напълно 

верни 

отговори – 

брой 

12 226 251 138 208 

Напълно 

верни 

отговори – 

процент 

5,50% 51,84% 57,57% 63,30% 47,71% 

Грешни 

отговори – 

брой 

160 171 76 30 182 

Грешни 

отговори – 

процент 

73,39% 39,22% 17,43% 13,76% 41,74% 

Без 

отговор – 

брой 

46 39 109 50 46 

Без 

отговор – 

процент 

21,10% 8,94% 25% 22,94% 10,55% 

Студенти 

Напълно 

верни 

отговори – 

брой 

130 374 398 189 381 

Напълно 

верни 

отговори – 

62,50% 89,90% 95,67% 90,87% 91,59% 
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процент 

Грешни 

отговори – 

брой 

61 11 3 18 28 

Грешни 

отговори – 

процент 

29,33% 2,64% 0,72% 8,65% 6,73% 

Без 

отговор – 

брой 

17 31 15 1 7 

Без 

отговор – 

процент 

8,17% 7,45% 3,61% 0,48% 1,68% 

 

В групата на грешните отговори в по-горе представените данни са 

включени напълно и частично неправилно решените задачи. 

 

Постигната резултатност по групи задачи  

Диаграма 3 

 

 

С максимален брой грешни отговори и при ученици, и при студенти са 

задачите от образователно ядро „Звукова култура”. Но докато при студентите 

процентът нерешени задачи е 29,33%, то при учениците той е 73,39%. 

Обезпокояващо ниски са резултатите на учениците и при решаването на задачите 

от ядро „Възприемане на литературно произведение” и „Речник”. При 

студентите решението на задачите от три образователни ядра е с процент, по-

висок от 90% (съответно задачите от образователни ядра „Граматически 

правилна реч”, „Свързана реч” и „Възприемане на литературно произведение”).  

В центъра на проведения експеримент не е обобщаването на персоналната 

резултатност на студентите и анализирането ѝ в контекста на съпоставителността 

с постигнатото от учениците като цяло. Логично е търсенето на отговор на 

въпроса – защо и доколко тестът е провокация. Тестът е провокация като 

оценъчен вариант в няколко аспекта – проверява равнището на знания и умения 

на студентите, бъдещи учители, в контекста на очакваните за децата резултати 

при завършване на детска градина; предполага самооценка на равнището на 

персонална постижимост на всеки студент педагог и споделяне на степен на 

удовлетвореност от равносметката за постижимост. Тестът провокация крие 
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образователен потенциал не само в процесите на обсъждане на констатираната за 

студентите, бъдещи учители, резултатност. Провокативността на използването 

му като средство за проверка на студентски умения за решаване на подготвени за 

деца задачи е допълнена от последващи образователни предизвикателства към 

обучаваните в университета. Логично и полезно се оказва продължаването на 

тестовата проверка с рефлексивно-анализационни и доцимологично-

конструктивни дейности. В непринудена дискусионна среда студентът може да 

сподели удовлетвореност/неудовлетвореност от постигната резултатност. По-

важното е активното му включване в образователни дейности чрез участие в 

панелна дискусия по ключови въпроси на оценяването:  

 може ли тест, непредполагащ създаването на текст, пълноценно да 

проверява равнището на речево развитие на децата в края на детската 

градина/началото на първи клас;  

 доколко решаването на задачи за различните езикови равнища 

(образователни ядра) предполага активиране на знания и за текстовото 

равнище поради експлицирането на съответното езиково явление в текст 

или речева ситуация; 

 какви е целесъобразно да бъдат критериите за оценка на качествата на един 

тест, предназначен да проверява равнището на знания и умения по 

образователно направление „Български език и литература”. 

Основен акцент при обсъждането на създадения за ученици (предложен за 

решаване и от студенти) тест е доколко той като единно цялостен оценъчен 

формат може да дава представа за речевото развитие на учениците. Тестът 

действително не съдържа задачи за продуциране на текст, но не изключва 

(напротив, предполага като продължение на диагностичния тест в едно 

лонгитюдно изследване) проверовъчни дейности по отношение на 

текстопродуктивните умения на първокласниците в началото на школския им 

път по речево развитие. Решаването на много от задачите за различните равнища 

предполага активиране на знания и за текстовото равнище поради 

експлицирането на съответното езиково явление в текст или речева ситуация. 

Задачите имплицитно кореспондират с очаквани резултати и за равнище 

свързана реч относно възможността за разбиране на инструкции (вербално 

поднесената от учителя задача е „специфичен вид инструкция“, която не посочва 

обаче точно кое след кое действие да извърши детето). Важно условие за 

справяне с всяка от задачите са рецептивните умения на детето – нормативно 

неизведени като очакван резултат в края на подготвителните групи за ядро 

„Свързана реч“. Затова предмет на обсъждане е и въпросът за работа по развитие 

на рецептивните умения на децата от четвърта група за задължително 

предучилищно образование, за целесъобразността от функционално вплитане на 

рецептивни задачи в тест за проверка на равнище на езиково/речево развитие при 

завършването на детска градина/в началото на първи клас. Логично е 

достигането до изводи, че важно условие за справяне с всяка от задачите са 

рецептивните умения на детето; че в своята съвкупност всички задачи 

проверяват рецептивните умения на децата да разберат предложения им „смесен 

текст“ чрез две форми на речта – устна (вербален текст на условието, прочетено 



786 

 

от учителя) и графично/илюстративно изображение (в писмено предложения 

контролен тест). Така се достига до изводи, че апробираният сред ученици 

диагностичен инструментариум, разчетен в гореанализирания рецептивен 

контекст, очевидно проверява и речеви умения, но в сложната комбинативност 

на „показването“ им чрез умения за съобразяване с множество допълнителни 

условия, умения за разбиране на „текст“, умения за решаване на конкретни 

задачи с нетрадиционна формулировка и „маниер” на поднасяне. Предмет на 

обсъждане е и решаването на кои от задачите изисква активизиране на знания и 

от други образователни направления – „Математика“, „Околен свят“, 

„Изобразително изкуство“, „Конструиране и технологии“ и какви са 

образователните ефекти от подобни междупредметни препратки. Студентите 

представят своята гледна точка доколко визуалният компонент на теста е 

съобразен с изискването на Държавния образователен стандарт за 

предучилищното образование (чл. 27) за вземане „предвид значението на играта 

в процеса на педагогическо взаимодействие“; дали визуализацията на задачите 

допринася за преодоляване на пропастта между абстрактността на някои 

лингвистични знания и предимно нагледно-образното мислене на децата от 

съответната възраст. В хода на беседата са възможни изводи, че описаният 

диагностичен тестови модел е показателен за възможността да се реализира и 

оценъчна, и обучителна дейност и в контекста на нормативно очакваното 

„интегриране на целите на българския език“, и в контекста на „усвояването на 

езика във взаимовръзка с образователното съдържание по всички образователни 

направления“ [4]. Обсъждането на теста като семантично-структурно цяло е 

свързано и с важния за съвременната образователна парадигма проблем за ролята 

на стратегиите за изучаване/усвояване на език. Чрез разнообразието на 

експликативни модели и нетрадиционността на поднасянето им (вербално-

невербални компоненти и в условието, и в изпълнението на задачите) тестът 

„включва“ проверка и на уменията за учене, защото предполага детето да разбере 

смисъла на задачата, да избере поредица от действия за успешното ѝ изпълнение, 

да реши в каква последователност да ги осъществи, да внимава как да представи 

отговора, до който достига, за да спази всички условия на дидактичната задача 

(за цветово ранжиране, конкретно графично моделиране на отговора на задачата, 

подреждане на отговорите и др.). 

Един тест за деца се оказва изходна база и за поредица речево-мисловни 

дейности на студентите и свързаните с тях рефлексивно-анализационни 

образователни парадигми. Анализационните дейности се осъществяват в два 

контекста:  

 анализ на качеството на задачите от различните образователни ядра;  

 анализ на теста като семантично и логично цяло.  

На студентите са предоставени за анализиране предимно тестови задачи, 

свързани с текстовото равнище, с културата на поведение по отношение на 

конкретна речева ситуация – т.е. задачи, предполагащи критическо и творческо 

мислене за изпълнението си (приложение).  

Конструктивната образователна дейност се осъществява в няколко стъпки. 

Студентите трябва да предложат и аргументират свои доцимологични модели: за 
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разновидности задачи от конкретни образователни ядра, за цялостен тест за 

проверка на готовността за училище по образователно направление „Български 

език и литература” в началото на първи клас.  

Събеседването по предложените от студентите доцимологични модели 

предполага изведеност на критерии за съпоставка на задачи и тестове – 

съотнесеност на задачите с държавните образователни стандарти за очаквана 

резултатност; съобразеност с нормативно препоръчваната игровост на 

образователно-възпитателните модели; използвани средства за визуализация на 

условията на задачите; количество задачи от различни когнитивни равнища в 

една оценъчна тестова парадигма; техническо ранжиране и използване на 

разнообразни вербално-невербални системи за репрезентиране на информация; 

съобразеност на тестовия вариант с равнищата на готовност за училище. Така, 

тръгвайки от провокацията да реши един тест за ученици, студентът е поставен в 

образователна среда с много въпросителни, с динамично и диалогично търсене 

на решенията на казуси – т.е. принуден е да практикува дейности, предпоставка 

за бъдещия му педагогически професионализъм. 

Във връзка с гореизведените констатации и описани образователни 

дейности могат да бъдат направени изводите: 

1. Създаден за ученици от първи клас тест, при подходящ образователен 

контекст може да се окаже провокативно, но ефективно оценъчно-

обучително средство и за студенти, подготвяни за учители. 

2. Текстът, представен като готова образователна парадигма, е предпоставка 

за ефективна панелна дискусия по важни за съвременното образование 

проблеми – съдържателна парадигма на тестово оценяване за деца при 

прехода детска градина – първи клас, логика на построяване, модели на 

представяне на инструкциите към езикови/речеви задачи, техническо 

оформление, осъществяване на междупредметни връзки чрез 

формулирането на задачите и условията за изпълнението им. 

3. Тест, първоначално създаден за деца, може да допринесе за развитие на 

професионализма на бъдещите учители не толкова с провокацията да се 

решат тестовите задачи, колкото с породения във връзка с текста и 

решаването на задачите в него разговор за връзката текст – оценяване – 

обучение – речево развитие; за взаимопредопределеността на фактори като 

мотивация за учене – афект и емоции – убеждения и ценности – 

ангажираност и активност на обучаваните в процесите на собствено учене. 

4. Анализационно-рефлексивните дейности са предпоставка за вглеждане на 

бъдещите учители в собствените равнища на комуникативна, когнитивна и 

метакогнитивна компетентност, за търсене на алтернативи за иновативност 

в предлагането и използването на обратната връзка като средство не само 

за оценяване, а и за ефективно обучаване, резултатно аксиологическо и 

метакогнитивно развитие на учениците.  

5. Подобни нетрадиционни, отворени към креативност, образователни 

модели създават атмосфера на плурализъм в мисленето и споделянето, 

предпоставка са за развиване на ценни аспекти от професионалната 

комуникативна компетентност на бъдещите учители.  
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Приложение – Примерни тестови задачи 

Задача: Коя е излишната дума на всеки ред? Зачеркнете я с кръстче. 

 

 

 

 

Отговори: първи ред – бански, втори 

ред – шейна 

 

Задача: Пред вас стои изображението на магазин. Вие сте поканени да 

бъдете продавач в него. Поставена ви е задача да подредите магазина и да го 

подготвите за продажба. Кои от стоките, намиращи се в склада, ще изберете да 

отидат за продажба в магазина? Сложете под избраните от вас стоки точка. 

 

 

 

 

Отговори: рокля, блуза, шапка, 

чорапи 

 

 

Задача: Ще ви прочета текст, в който са пропуснати три думи. Чуйте 

текста, за да отгатнете липсващите думи. 

Вкъщи бяха баба и дядо. ...  е добра и ми помогна да си обуя обувката. Бях 

щастлива. Тръгвах на разходка с новите ... .  Очаквах с нетърпение да видя как 

актьорите оживяват куклите. За първи път отивах на ... . 

Благодаря ти, мило бабче, за изживяването. 
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Пред вас са три двойки картинки. За всяка липсваща дума можете да 

изберете само една от думите, представени с картинки на съответния ред. 

Сложете точка над всяка избрана от вас картинка от всеки ред. 

 

 
 

Отговори: баба, обувки, театър 

 

Задача: Кой от знаците не е свързан със съдържанието на прочетения 

текст? Зачеркнете го. 

Тръгнахме от нас навреме. На края на улицата спряхме заради пътния 

знак. По пътя за морето спряхме да заредим гориво. Още в началото на гората 

открихме стъпки. Това бяха стъпки на животно. 

                                                             
Отговор: поле 

 

Задача: Ще ви прочета поука от приказка, която се отнася за една от трите, 

подредени и разпознати от вас преди малко, приказки: Сговорна дружина 

планина повдига. Внимавайте в задачата. Верния отговор ще представите със 

заграждане на една от цифрите, които са записани. Ако поуката се отнася за 

първата приказка, заградете цифрата 1; ако се отнася за втората приказка, 

заградете цифрата 2; ако се отнася за третата приказка, заградете цифрата три. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1                      2                       3                                                                             
Отговор: 1 

 

Задача: Заградете картинката, на която детето съобразява поведението си с 

мястото, на което се намира. 

 

 

 

 

 Отговор: картинка 3 
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СПОРТЪТ КАТО ФАКТОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЛИЧНОСТТА 

 

Соня Т. Дунева 

 

 

THE SPORT AS A FACTOR IN PERSONALITY BUILDING 

 

Sonya T. Duneva 

 

 
Abstract: This report considers the topic of sport as a factor in building personality. The 

skills and qualities that children improve when playing sports are presented. The advantages 

and benefits of active participation in sports activities are analyzed. The roles of coaches and 

parents in building a sports personality in children are presented. My personal involvement as 

an athlete and coach makes this topic especially important and interesting for me.  

Keywords: sport, coach, athlete, personality, qualities, skills, motivation 

 

 

Въведение: 

Спортът е важен фактор, който влияе върху изграждането на личността у 

човека. Той е неизменна част от нашия живот и е пряко свързан със здравето. 

Физическото възпитание цели да подготви децата за здравословен начин на 

живот и е насочен към тяхното цялостно физическо и душевно развитие и към 

предаването на важни социални ценности. Понятието „физическо възпитание” се 

определя от специалистите като целенасочен процес на развитие на 

функционалните възможности и двигателните качества на човека. Мотивацията 

има важна роля за инициативността на учениците и за желанието им да се 

занимават активно със спорт. При младото поколение се забелязва значителен 

спад на нивото на мотивацията и ангажираността към спорта. Този проблем 

поставя редица въпроси както пред треньорите, така и пред родителите. Въпроси, 

свързани с това как да бъде повишена мотивацията на децата, така че те да се 

чувстват добре и да желаят да спортуват, като същевременно изпитват 

удовлетворение и осъзнават ползите от това, което правят. 

Мотивацията е силата, която ни подтиква към действия. Според Taylor: 

„Мотивацията представлява съвкупност от причини, които ни стимулират да 

вършим и да искаме нещо.” [6]. Тя стои в центъра на спортната дейност и е 

факторът, от който основно зависи крайният резултат за спортистите. Все по-

често се среща трудност при мотивирането на малките деца. В спортната дейност 

не са достатъчни само действията на треньорите и педагозите. В голяма степен 

значение оказва и подкрепата от родителите. Ако съществува среда, в която 

всички участници в спортния процес (треньори, спортисти, родители) се 

подкрепят, уважават и са устремени към една обща цел, то тогава положителните 

крайни резултати ще бъдат налице, което ще доведе до допълнителна мотивация 

за още повече успехи. Представянето на ползите от спортуването в различните 

аспекти на живота води до заинтересованост. Спортът изгражда качества като: 

борбеност, устойчивост, кураж, дисциплина и множество други умения, които са 
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необходими през целия живот1. Той подготвя психически устойчиви личности, 

готови да се изправят пред трудностите в живота. Сам по себе си спортът е един 

добър учител, който учи хората да се справят с трудностите, защото животът е 

състезание, в което всеки от нас желае да бъде победител.  

За справянето с проблема, свързан с липсата на мотивация, е необходимо 

да се насърчават все повече спортовете, свързани с развлекателни и социални 

дейности, да се представят ползите от спорта, както и положителните емоции, 

които съпътстват дейността. От една страна, наличието на добра спортна база и 

на подготвени специалисти служи за добра основа за развитието на спорта в 

България. От друга страна, не трябва да се подценява фундаменталната роля на 

мотивация и на отношението към спорта като фактор за успешното развитие на 

видовете спортове. В днешно време възможността за избор между спортове е 

голяма и всяко дете има правото да избере какво го вълнува и към какво да се 

насочи. Спортовете като художествена гимнастика, батън туърлинг и мажоретни 

спортове, футбол, баскетбол, волейбол и др. представят възможности за развитие 

на личностния потенциал на децата, както и за прогрес и усъвършенстване на 

уменията им. 

Осъзнаването на ползите от спорт разкрива смисъла от него. Спортът има 

положително влияние върху човешкия организъм, изразяващо се в следните 

позитиви:  

 спомага при борбата с негативните тенденции, отнасящи се до здравето;  

 намалява риска от заседналия начин на живот и затлъстяването;  

 подобрява цялостното функционално състояние;  

 укрепва опорно-двигателния апарат; 

 подобрява физическите качества гъвкавост, сила, бързина, ловкост, 

издръжливост;  

 подобрява координацията и пространствената ориентация;  

 развива личностни качества като търпение, отзивчивост, толерантност, 

съпричастност, емпатия и др.; 

 освобождава от стреса и напрежението;  

 развива социалните и комуникативните умения; 

 има дългосрочно положително влияние върху двигателните навици; 

 изгражда правилно отношение към собственото тяло и здраве и т.н. 

Препоръчително е децата да започнат физическа дейност в ранна възраст, 

което благоприятства тяхното развитие и здраве. Това спомага за ранното 

формиране на спортна личност, както и за изграждането на умения, които ще 

послужат като основа за усъвършенстване и надграждане на нови такива. 

Учебно-тренировъчната дейност е педагогически процес, съобразен с 

възрастовото развитие на учениците, с особеностите и потребностите им. 

Достъпността на дейността е водещ фактор, от който зависи мотивацията и 

бъдещото развитие на спортистите, затова е необходимо треньорите да проявят 

търпение, да имат адекватни очаквания към постиженията на спортистите си и да 

бъдат последователни. Началната спортна подготовка помага за прогнозиране на 

бъдещето развитие на функционалните и двигателно-координационните 

способности на учениците. Основното, на което трябва да се наблегне при 
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работата с малки деца, е изграждането на мотивация за спорт. Едни от целите на 

спортуването от ранна детска възраст са позитивното отношение към спорта, 

създаване на спортни навици, които да се превърнат в част от същността на 

децата, както и непрекъснато поддържане на мотивацията. 

Формирането на личността чрез спорта е задача, която изисква постоянство 

и отдаденост от страна на треньорите и спортистите. Според Кръстев: „личното 

поведение често се определя от безсъзнателни причини, те са скрити в личните 

преживявания, спомени, послания на значими възрастни и околната среда.“ [5]. 

Спортните педагози имат изключително важна роля при изграждането на 

личността като формират, подпомагат, насочват, възпитават, превъзпитават и 

развиват безотказно. Развитието на качества при подрастващите служи като 

гаранция за добра основа на дух, стабилност и спортно майсторство. Всички 

хора, които биха искали да се занимават със спорт или родителите, които желаят 

детето им да се ангажира със спортни дейности, се питат как всъщност това би ги 

обогатило, как ще се отрази на живота им и какви ползи ще добият от това. 

Темата за ролята на спорта като изграждаща и подобряваща личностните 

качества и личността, включва разглеждането на множество аспекти от живота. 

Влиянето на спорта води до изграждане на множество ценни качества и умения, 

от които децата, учениците и възрастните ще придобият позитивно отношение 

към света, себе си, околните и към живота. 

Спортът обхваща социални, културни, образователни, морални, 

емоционални, психологически и физически аспекти от живота. Изобилието от 

разнообразните ползи в различните сфери, прави спортът изключително важен, 

ценен, незаменим и утвърждаващ. Чрез спорта децата укрепват своята психика, 

преодолявайки различни трудности, както от физическа, така и от 

психологическа и емоционална гледна точка. Спортувайки, децата развиват 

много качества, които не бива да бъдат степенувани по важност, защото всяко 

едно от тях има съществена роля при изграждането на личността. 

Безспорен е фактът, че спортът е отлично средство за развитие на добра 

физика. Практикуването на различни физически натоварвания подобрява и 

укрепва силата, издръжливостта, бързината, координацията и опорно-

двигателната система. В дългосрочен план се очаква положително влияние в 

изграждането на здравословни навици и правилно отношение към тялото при 

хората, занимаващи се активно със спорт. Поддържането на добра физическа 

култура представлява сложен и дълъг процес, при който постоянството, 

всеотдайността и усърдието трябва да бъдат налице.  

Спортът, както и успехите от него, са немислими без дисциплина. Това е 

основният фактор, от който зависи крайният резултат и успехът. Без 

дисциплинираност и спазване на наложени предварително правила, качеството 

на спортния процес ще бъде понижено, което превръща в безсмислено цялото 

взаимодействие между треньори и спортисти. Дисциплината се изразява в редица 

правила, които включват точно спазване на времето за тренировки, изисквания 

относно спортно облекло, изисквания за провеждане на тренировката, 

изпълняване на команди, изслушване на педагога или на съотборници, 

проявяване на уважение, толерантност и т.н. Както Кралски твърди: „Слабата 
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дисциплина води към непродуктивен и неорганизиран отбор, който не уважава 

достатъчно треньорския екип. От друга страна, свръх дисциплината 

разрушава самоуважението, възпрепятства творчеството и унищожава 

свободния дух. Намиране на баланс между тези две крайности е изключително 

важен аспект в работата на треньора.” [3]. Децата, които спортуват, са 

значително по-дисциплинирани от тези, които не практикуват никакъв спорт. 

Децата спортисти изграждат устойчиви умения за самодисциплина, което в 

бъдеще би се отразило единствено положително върху живота им. Те изграждат 

навици, които спазват стриктно, с взискателност и с уважение към себе си. 

Спортът възпитава и превъзпитава. Функциите на треньора, освен че са 

свързани с това да изгради добри спортисти от децата, също така се отнасят и до 

възпитаването и превъзпитаването им. За съжаление, в повечето семейства се 

наблюдава ниска ангажираност от страна на родителите към възпитателния 

процес на децата им. Налага се треньорът да компенсира и коригира тази липса, 

както и да я развива, обогатява и поддържа. Без възпитание, дисциплина и 

уважение няма как да се реализира спортна дейност. В случаите, когато тези 

фактори липсват, се провежда хаотичен процес, който не носи удовлетворение, а 

само негативни чувства и емоции, които биха повлияли необратимо върху 

отношението към спорта. 

Добрите отношения в спортната група е нещото, което ще сплоти отбора. 

Уважението към труда на треньора, към отдадеността на съотборниците, към 

самия спорт, са ключови при взаимоотношенията в това голямо семейство. 

Сравнението на отбора със семейството насочва към това какви трябва да бъдат 

отношенията между участниците. Когато един участник от отбора плаче, всички 

плачат, а когато един греши – всички грешат, защото никой не играе сам за себе 

си. Децата трябва да са сплотени и всеотдайни, за да бъдат насочени към една 

обща цел и да успяват заедно. Според Кралски: „Отборът е съставен от много 

индивидуалности, всяка със своите особености на характера. За да бъде 

успешен крайният резултат, отборът трябва да е сплотен, отлично 

организиран и функционално балансиран.” [3]. Спортът развива социалните 

умения, които включват толерантност, емпатия, търпение към другия, 

взаимопомощ и др. Различните умения могат да бъдат придобити чрез 

употребата на социални методи. Според Гергова: „Социалните методи са: 

развитие на желанието на учениците да са полезни на родината; подражаване 

на силни личности; ситуации на взаимопомощ; отговорност за колективната 

работа и др.” [2]. 

Пътят към успеха и победата се изразява в труд, постоянство, 

последователност, търпение и много усилия. „Успехът не е случайност. Това е 

упорит труд, постоянство, учене, саможертва и най-вече любов към това, 

което правиш или се учиш да правиш.” – Пеле.  Спортът калява характера на 

спортистите, защото за да се бориш за нещо, което желаеш много силно, но не 

винаги получаваш, изисква изключителна уравновесеност, смелост и умение за 

самоконтролиране. Само с безотказната работа и достатъчно силна мотивация би 

се постигала победата, за която всички мечтаят. Не е нужно победата да бъде на 

всяка цена и треньорът трябва да бъде осъзнат и да мисли по този начин, за да 
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съумее да преподаде този начин на мислене на отбора си. Удовлетворението не 

бива да произтича само от победата, а и от осъзнаването за положените усилия и 

ползите от тях, които са помогнали за израстването на самия човек като личност. 

Духът за победа поддържа значително високо ниво на мотивация, но както в 

живота, така и в спорта, не може да бъдем победители винаги. Моментите, в 

които отборът губи, учат на сплотеност, на издръжливост, но и представят 

важния урок, че когато губиш, не знаеш какво печелиш. Загубата не трябва да се 

приема като край, а напротив – трябва да послужи като стимул за още повече 

отдаденост и желание за тренировки. Необходимо е да се направят правилните 

изводи от провала и той да стане трамплин за следващата победа. Загубата служи 

за саморефлексия на всеки един състезател. В отборните спортове, спортистите 

трябва да осъзнаят дали са допуснали грешки и защо, какво трябва да променят у 

себе си, какво трябва да отработват, кои са силните и слабите страни, както и да 

си отговорят на въпроса дали са дали всичко от себе си по време на играта. Всеки 

спортист трябва да се научи да пада достойно, да дава всеки път максимума от 

това, на което е способен и винаги да играе спортсменски,  независимо от това 

какво печели или губи. От тази гледна точка, предимствата от загубата 

представляват израстване на личността, усвояване на умението за самоконтрол 

на поведението и емоциите, както и приемане на загубата като стимул. Като 

треньор по батон туърлинг и мажоретни спортове, съм се убедила, че 

преодоляването на загубата, като победа над самия себе си, изгражда 

индивидуалността на всеки спортист. Изграждане на уважение към 

противниците също е много ценно качество, което спортистите ще запазят за цял 

живот, защото се постига изключително трудно и не всеки успява да се справи с 

тази задача. 

Победата изгражда самочувствие у спортистите и носи удовлетворение, 

позитивни емоции и споделени приятни моменти с отбора. Тя подсилва 

състезателния дух, отговорността към колектива и екипността. Екипността сама 

по себе си изисква и други качества като толерантност, съпричастност с 

проблемите на околните, както и креативна и логическа мисъл по отношение на 

възникналите в групата проблеми и конфликти. Създаването у децата на чувство 

за отговорност към делата и към обществото си, ги превръща и самите тях в 

отговорни личности.  

От краткия си опит като треньор, мога да отбележа, че спортът развива 

доброто внимание, концентрацията,  мисленето, съсредоточаването, бързата 

преценка на ситуацията, справяне и излизане от конфликтни ситуации и др. В 

спортните дейности стресът, тревожността, умората и прегарянето са често 

срещани явления. Способността на спортистите да се справят с тези моменти, ги 

изгражда като емоционално стабилни личности, които умеят да се контролират и 

да се насочват към правилните действия за разрешаване на проблема. Не на 

последно място, спортът служи като превенция за агресивното поведение и 

омразата, защото той цели да създаде приятелска среда за децата, където те да се 

чувстват добре, спокойни и приобщени.  

Формирането на всички тези качества се постига с много време, в което са 

инвестирани труд, пари и пренебрегване на личния живот.2 Голямата дисциплина 
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и самодисциплина, изискваща наличие на мотивация и контрол на чувствата и 

емоциите, спомагат в изграждането на една зряла и здрава личност, която в 

бъдеще ще умее да се приспособява към необичайни ситуации, както и да се 

справя с проблемите по-лесно. 

Важна роля за разширяване на спортните интереси има и социалната среда 

(родители, съученици, учители). Забелязала съм, че семейната среда има 

определящ принос за създаването на интерес към физическите упражнения и 

спорта. Отношението на родителите е в неразривна връзка с успеха на 

спортистите. Родителите играят решаваща роля в мрежата от партньорство в тази 

област. 3 Родителите са тези, които насърчават, мотивират, насочват и 

демонстрират модел на поведение и отношение. Ако един родител уважава 

треньора и труда, който той полага, то детето ще последва примера му. Това е 

правилният подход и начин, за да бъде въвлечено детето в сферата на спорта. В 

противен случай се постигат негативни резултати за треньорите, за децата, но и 

за родителите. Трябва да се формира у подрастващите осмислено отношение и 

устойчив интерес към спорта. За правилното физическо възпитание родителите 

трябва да бъдат запознати с широк кръг въпроси относно ползите от спорта и 

негативите при липсата му. 

Спортната дейност е немислима без треньорите и педагогическите 

специалисти. На тях се дължи голяма част от успехите на спортистите. Те са 

тези, които изграждат горепосочените умения, навици и отношения. Треньорите 

трябва да бъдат пример за подражание и да не допускат да противоречат на 

наложените от тях самите правила. Всички умения, които треньорът изгражда у 

спортистите си, е необходимо да ги притежава и самият той. Ако той няма 

необходимите знания и умения, няма как да предаде опитността си на децата. 

Целта на спортния педагог е да насочва, да вдъхновява, да помага и да дава 

възможност на спортиста да реализира и развие своя пълен потенциал. Добрият 

треньор се учи през целия живот, като търси постоянно нова информация, 

обновява методите и стратегиите си, прилага различни подходи за мотивация. 

Треньорът може да мотивира не само със сериозно отношение към зададените 

цели, но и с положителни емоции, ентусиазъм, усмивки и вдъхновение. Ако в 

залата цари приятелско отношение и се чува смях, но в същото време 

поставените цели са изпълнени и всички са удовлетворени, то треньорът е 

свършил работата си качествено и похвално. 

Добрият треньор познава спортистите си и се съобразява с възрастовите 

особености и индивидуалните им потребности. Добрият треньор трябва да 

проявява емпатия и да бъде търпелив и отзивчив. Индивидуалната комуникация 

и мотивацията за конкретни играчи е от ключово значение за успеха на отбора. 

Нужно е педагогът да проявява деликатно отношение към личността на децата, 

защото всички са различни и пътят към тях е различен. Той трябва да се отнася 

със спортистите сякаш са негови деца – взискателно, строго, но и справедливо. 

Ефективният треньор е треньорът, който комуникира добре и излъчва доверие, 

компетентност, уважение и авторитет към спортистите си. Ясната комуникация 

помага за определяне на целите и предоставяне на директна обратна връзка. 

Признаването на успеха, похвалите и поощренията също са от съществено 
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значение за добрата комуникация. За да бъде резултатна педагогическата 

комуникация, се използват вербалната и невербална комуникация. Вербалната 

комуникация е от голямо значение за общуването, стимулира активността и 

мотивацията на учениците. Важно е съобразяването на тона, с който говорят 

треньорите, защото невинаги той се тълкува по правилен начин. Както Кръстев 

твърди: „Ключово важно е не какво казваме на детето, а как му го казваме.”  

[4]. Невербалната комуникация се реализира посредством знаци и сигнали, които 

имат информативен характер. Тя включва жестове, мимики, пространствено 

поведение и др. Невербалната комуникация може да разкрие емоциите, мислите 

и чувствата на спортните педагози и учениците. Спортните педагози, трябва да 

притежават комуникативни умения и стил на поведение. Не на последно място, 

треньорите трябва да умеят да поднасят неприятни за спортистите решения.  

Част от ефективното общуване е слушането. Ефективният треньор трябва 

да е гъвкав, да търси обратна информация от играчите и ако е нужно да промени 

плана за обучение. Той трябва да обича това, което прави, да е отдаден напълно 

на спорта и на спортистите и да бъде креативен. Добрият треньор мечтае с 

децата, които обучава, но и умее да губи заедно с тях.  

 

Заключение:  

Спортните педагози имат за цел да направят от своя труд ефективен 

учебно-възпитателен процес, при който, не на последно място, е изграждането на 

личността на учениците в една здравословна среда. Необходимо е да се създадат 

условия за системни спортни занимания на децата, които да изградят у тях 

уважение към здравето, силен характер, воля за победа, чувство за отговорност. 

Според Базелков: „Докато играят и спортуват, децата се учат да спазват 

правила, да работят в екип, да си помагат и да поемат отговорност.”  [1]. 

Изграждането на тези личностни качества биха помогнали за реализацията им в 

обществото като качествени и достойни граждани. Спортът е най-финият и 

универсален инструмент, с чиято помощ могат да се постигнат истински чудеса 

при формиране личността на човек и интегрирането му в обществото. 

Мотивацията за постижения има връзка с отношението към ученето и развитието 

през целия живот. Повишаването на мотивацията за активно спортуване, личният 

пример и постоянството винаги водят след себе си положителни и дълготрайни 

въздействия върху децата.  
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ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО И КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА ДЕТСКИТЕ 

УЧИТЕЛИ  ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА АСТРОНОМИЧЕСКИ 

ПРЕДСТАВИ У ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА 

 

Станислава В. Тодорова 

 

 

SURVEY OF THE OPINION AND COMPETENCIES OF CHILDREN’S 

TEACHERS ABOUT BUILDING ASTRONOMICAL CONCEPTS IN 

CHILDREN IN KINDERGARTEN 

 

Stanislava V. Todorova 

 

 
Abstract: The article presents an analysis of the results of a specialized targeted survey 

with children’s teachers, regarding their competencies and attitudes for building astronomical 

concepts in 6 – 7 –year-old children. The benefits of the survey for: the development and 

structuring of an educational astronomical program to be tested in kindergarten are revealed. 

Keywords: astronomy, survey, pedagogical specialists, training, children in  preschool, 

astronomical concepts 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

УВОД. Астрономическото образование е много древен процес на 

възпитание, обучение и придобиване на знания, умения и убеждения. В миналото 

възрастните са обучавали младите в знания и умения, необходими за тяхното 

общество. Те са предавали своя опит в неофициална среда, който е имал 

формиращо влияние върху начина на мислите, чувствата и действията. 

Възрастните са помагали на детето да навлезе в сложните отношения между 

живата и неживата природа, които отразяват системните връзки на заобикалящия 

го свят. 

В наше време астрономията въоръжава човека със знания, които са основа 

на научния мироглед; тя дава на човека възможност да разбере своето 

действително положение в света и да изучи явленията, които стават във 

Вселената. Астрономите могат с най-голяма точност да определят огромните 

разстояния до небесните светила, техните размери, температура, строеж и 

химичен състав; те изучават процесите, които стават на повърхността и във 

вътрешните части на небесните светила [1].     

Астрономическото обучение би могло да започва още от самото начало на 

обучението на децата. Тази  задача не е много трудна нито за един млад баща на 

семейство, нито младата майка, или за възпитателя, напротив – това е толкова 

приятна и много полезна работа. Но преди всичко трябва тези педагози, на 

които е поверено обучението, да са убедени в занимателността на 

астрономическите сведения и в тяхната полза за разсъжденията, които трябва да 

ни ръководят в живота, понеже само когато се интересуват и когато се увличат 
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от този предмет, те ще могат да вложат в детските души убежденията си и, без да 

ги отекчават, да им предават знанията си.  

Възрастните често биват изненадани от представите на децата за света, 

който ни заобикаля. Още Мария Монтесори отбелязва, че децата често се 

интересуват от нещата, които вълнуват мислите, но не могат да бъдат докоснати, 

напр. пътуване в Космоса, възникването на Земята, динозаврите и първобитните 

хора. Децата се интересуват от „Защо?” и „Откъде?” и от връзките между нещата 

на този свят. Тези твърдения се потвърждават и от извършените от Илиана 

Мирчева (Мирчева 2005) наблюдения (в гр. София и в гр. Хамбург), където 

формулираните детски въпроси се насочват към произхода на света, към 

неизвестното в Космоса и др.  

В книгата „Докосване до природата” авторките отбелязват, че 

използването на наблюдението при запознаването на малките деца с природата 

разкрива многобройни възможности за децата [2].     

 

ИЗЛОЖЕНИЕ. Астрономическото образование в предучилищна възраст е 

предизвикателство за педагогическите специалисти и емоционално 

съпреживяване на децата. 

С привикването да се „прелиства великата книга на природата”, децата 

ще се привържат към чудесната картина на небето. Така е било още в зората на 

човешката цивилизация. Сега обаче още от самото начало при формирането на 

елементарни астрономически понятия и представи трябва да се използват 

иновативни педагогически технологии, подходи, средства и методи, за да се 

постигнат адекватни за детската възраст знания. 

Целта на настоящия публикация е да представи нагласите и 

компетенциите на детските учители за изграждането на адекватни 

астрономически понятия и представи у 6–7-годишните деца. За тази цел: 

разработихме специализирана авторска анкета; реализирахме проучване 

мнението и отношението на педагогическите специалисти, работещи в системата 

на предучилищното образование; обработихме получените резултати и 

извършихме планирания анализ.  

Събраната информация и направеният анализ на анкетното изследване ни 

помогна при структурирането на съдържанието и при подготвянето на 

образователна астрономическа програма, която да апробираме в четвърта 

подготвителна група в детската градина. 

Разработената от нас целева анкета е комбинирана и съдържа 24 въпроса, 

като първите 7 от тях разкриват професионално-педагогическата квалификация 

на анкетираните, а останалите се отнасят до предстоящата експериментална 

работа с деца от четвърта възрастова група в детската градина за формиране на 

астрономически понятия и представи. 

Общият брой на анкетираните учители е 44. От въпрос № 1 констатираме, 

че от тях 24 са старши учители, а 20 – учители (вж. фиг. № 1). От приложената  

графика е видно, че налице е приблизителна равнопоставеност. Преобладават 

старши учителите, които представляват 55 % от изследваната извадка.  
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Фиг. № 1. 

 

В косвена връзка с въпроса за длъжността на педагогическите специалисти 

е тяхното разпределение по показател – педагогически стаж (въпрос № 2). 

Честотата на разпределение в четирите възрастови групи се илюстрира от фиг. № 

2. Картината е твърде разнородна, поради което направихме вътрешно 

прегрупиране. В групата учители, които са с педагогически стаж от 1 до 10 

години (n = 19), 9 % от тях са със стаж от 1 до 5 години и 34 % – от 5 до 10 

години. 

 
Фиг. № 2. 

 

Във втора обособена група попадат 25 учители, които представляват 57 %. 

В тази група най-много са учителите с педагогически стаж над 15 години (48 %). 

Изводът, които се налага, е че се наблюдава известно „застаряване” на 

педагогическите специалисти в детските градини. В този аспект може да се 

очаква запазване на тенденцията, тъй като сравнително високият процент 

учители със стаж от 10 до 15 години (34,1 %) ще преминат в по-високите 

възрастови диапазони. Това, разбира се, е наша хипотеза, породена от 
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конкретното социологическо проучване. Второто съждение е, че по-високият 

педагогически стаж на педагогическите специалисти в ДГ се очаква да гарантира 

по-високо ниво на техните знания, умения и компетентности, включително и 

такива, свързани с астрономията и астрономическите представи и понятия на 

децата от детската градина. Това ще разкрият отговорите им по останалите 17 

въпроса.  

Основание да приемем тази постановка е и високият процент от 

анкетираните учители – 93,2%, които са получили допълнителни квалификации 

(въпрос № 3), като 90, 9 % (40 учители) са повишили квалификацията си през 

последните 3 години.  

По въпросите за квалификацията от анкетираните учители само 9 % са 

отговорили отрицателно, тоест не са преминали никаква квалификационна 

форма, 23 % са осъществили еднократна квалификация, а 29 % – двукратна. Най-

много от учителите – 17 на брой (39 %), са повишавали квалификацията си 

повече пъти (вж. фиг. № 3). 

 

 
Фиг. № 3. 

 

Фигура № 4 разкрива институционалната картина на местата, където са 

осъществени формите за повишаване на квалификациите на учителите (въпрос № 

4). Разбираемо и закономерно ДИПКО на ШУ в гр. Варна е на първа позиция. 29 

от анкетираните учители (65,9 %) са преминали обучение там. 36,4 % са 

участвали във вътрешноинституционални форми18, предимно в детските градини. 

                                                           
18  Всяка детска градина или училище разработват правила за организирането и 
провеждането на вътрешноинституционалната квалификация и за отчитането на 
участието на педагогическите специалисти в предлаганите форми.  Правилата се 
разработват в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Наредба № 12 от 01.09.2016 
г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите 
педагогически специалисти (обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.), 
издадена от министъра на образованието, и са приети с решение от заседание на ПС на 
ОУ „Отец Паисий“, с. Лозенец с протокол № 4 / 15.01.2019 г. 



803 

 

Извън тях следват квалификационни инициативи на национално ниво – 29,5 %, 

на общинско ниво – 27,3 %, на областно ниво – 6,8 % и 2,3 % на международно 

ниво.  

 

 
Фиг. № 4. 

 

В заключение към тази част от анализа на анкетното проучване с учителите 

следва обобщението, че педагогическите специалисти приемат позитивно 

идеята за повишаване на квалификацията си. 95,5 % от тях считат, че са 

необходими ежегодни квалификации за професионалното развитие на 

педагогическите специалисти. 

 

Останалата част от въпросите в анкетната карта, както изложихме вече, са 

свързани с проучване мнението на учителите за астрономията и с формирането 

на астрономическите представи на децата от детската градина. 95,5 % приемат 

идеята за провеждане на тематичен квалификационен курс на тема: 

„Астрономическо обучение за децата в ДГ” в ОН „Околен свят”.  

В тази връзка прави впечатление, че 61,4 % от педагогическите 

специалисти не са посещавали астрономическата обсерватория в Шумен, 

намираща се на Шуменското плато. Незавиисимо от това 97,7 % от анкетитаните 

учители биха завели възпитаниците си на посещение в астрономическа 

обсерватория (въпрос № 13 и 14), за да наблюдават  фазите на Луната, 

Слънцето, разположението на планетите и др. като споделят, че би било добре 

да се съчетаят обсерватория и планетариум, а програмите и информацията да 

са на достъпен език за 5–7-годишните деца.  

Учителите са на мнение, че всичко, което е свързано с Космоса, е 

интересно за децата.  

На въпроса: Какво е тяхното отношение към астрономията? – 77,3 % 

отговарят, че са им интересни любопитните факти, свързани с небесните тела и 

явления, а 22,7% – се вълнуват от небесните тела и явления и откритата 

цикличност в тях (въпрос № 15). Това ни дава основание в близко бъдеще да 
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предложим кратък квалификационен курс с детските учителите на Община 

Шумен и региона с тематично посещение на шуменската обсерватория. Фактът, 

че значителна част от детските учители са посещавали еднократно и повече пъти 

обсерваториите във Варна, Камчия, Рожен и Смолян, подсказва, че подобна 

инициатива би се радвала на успех и добри образователни резултати.  

Повишаването на астрономическите знания, умения и компетенции на 

учителите ще рефлектира положително за изграждане на адекватна представа на 

децата за околния свят и „картината на света” и за постигане на ДОС в 

образователното ядро „Светът на природата и неговото опазване”. 

 

От изложените до тук детайли считаме, че централните въпроси на 

проучването са:  

- въпрос № 21 – за мнението на детските учители относно необходимостта 

за изграждане на основни астрономически представи още в детската 

градина;  

- въпрос № 23 – доколко анкетираните учители подкрепят идеята за по-

задълбоченото запознаване на децата от ДГ с образователната 

астрономическа програма.  

Считаме, че тези въпроси се намират в подчертана взаимозависимост. При 

двата въпроса подкрепата на отговор „  да” е 95,5 %. Това обстоятелство е 

много важно за нас, тъй като то потвърждава актуалността на нашата 

педагогическа парадигма.  

Считаме, че убедеността на анкетираните учители да подкрепят горните 

постановки, не е плод на някакви абстрактни представи, а по-скоро е познаването 

на любознателността на децата и интересите им към небесните тела и явления. 

Отговорите се съдържат във въпросите 16, 17, 18 и 19.  

Според детските учители (вж. фиг. № 5) 86,4 % от децата се интересуват 

от небесните тела и явления, като процетно се поляризират към честотното 

разпределение „по-скоро малко” и „по-скоро много” – по 43,2 %, а само 4,5 % от 

децата – „не се интересуват” (въпрос № 16).  

 

 
Фиг. № 5. 

 



805 

 

63,6 % от децата проявяват интереси към небесните тела и 56,8 % – към 

природните явления. Във времето честотата на задаваните въпроси, свързани с 

небесните тела и явления (въпрос № 18), е следната: „много рядко” – 18 деца 

(40,9 %), „много често” – 21 деца (47,7 %), „постоянно” – 5 деца. 

Въпрос № 19 разкрива многообхватността на задаваните от децата 

въпроси (табл. № 1 и фиг. № 6).  

Таблица № 1 

 

 
Фиг. № 6. 

 

На въпрос № 20., дали успяват да отговорят на задавани от децата въпроси, 

19 от анкетираните учители (43,2 %) са в състояние да отговорят положително. 

По-висок е процентът на учителите, които имат знания, умения и 

компетентности да отговорят отчасти – 47,7 %. Само 4 от учителите (9,1 %) не 

са в състояние да отговорят на поставените въпроси. 

Тази информация е съществена, тъй като в нея намираме сериозно 

основание да предложим бъдеща стратегия за повишаване на квалификацията на 

педагогическите специалисти по темата „Астрономическо обучение за децата в 

ДГ” в ОН „Околен свят”.  

 

Честотно разпределение на отговорите по въпрос № 19 

Въпрос № N % 

19 а 20 45,5 

19 б 25 56,8 

19 в 23 52,3 

19 г 29 65,9 

19 д 2 4,5 

19 е 26 59,1 

19 ж 29 65,9 

19 з 14 31,8 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. От направеното анкетно проучване можем да отчетем 

положително отношение на педагогическите специалисти, работещи в сферата на 

предучилищното образование, относно изграждането нз астрономически 

представи у 6–7-годишните деца.  

Диференциацията на интересите на децата и насочеността на детските  

въпроси разкрива в много голяма степен правилността на нашата концепция за 

струкруриране на модули към образователна астрономическа програма.  

В заключение намираме достатъчно основание и преди всичко 

доказателства със съответната статистическа подкрепа, че планираното 

експериментално обучение ще окаже позитивно влияние върху децата в детската 

градина. Това се потвърждава и от оговорът на въпрос № 23, със който всички 

анкетирани учители подкрепят идеята за по-задълбочено обучение на децата и 

изграждане на астрономически представи у тях с помощта на образователна 

астрономическа програма. Очакванията ни са, че чрез нея ще се постигне 

систематизиране на представите на 6–7-годишните деца за природата и 

движението на небесните тела, а също така ще се допринесе и за личностното 

развитие и за разнообразяването на живота на децата. 
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НЕЙРОГРАФИКАТА – ИНСТРУМЕНТ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ 

ПРЕДСТАВИТЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРИРОДАТА 

 

Стела Ж.Василева 

 

 

NEUROGRAPHICS - A TOOL FOR ENRICHING CHILDREN'S 

PERCEPTIONS OF NATURE 

 

Stela Zh. Vasileva 

 

 
Abstract: The material presents an innovative tool for pedagogical work in the 

educational process with preschool children. 

Keywords: neurography, nature, world around, children, kindergarten 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Децата обичат природата. Те реагират емоционално при всяка възможност 

да поиграят в парка, да се изкъпят в морето през лятото, да си направят снежен 

човек през зимата.  Тази вродена любов на детето към природата е в основата на 

изграждането на бъдещите нейни пазители. И тук следва голямата отговорност 

както на родителите, така и на педагозите в предучилищните институции - да 

развият и надградят до степен на завършеност този процес на формиране на 

екологично възпитание още от ранна детска възраст.  

Експериментирането с различни дарове на природата подсилва 

активността и изследователската дейност на децата. С интерес те рисуват с бои 

върху камъчета, довършват фона на рисунката си с помощта на старата гъба на 

мама, капачките от бутилки превръщат в печати, от кутията за обувки правят 

красива рамка за снимки, а големия кашон на новия телевизор се превръща в 

поле за творческа изява на бъдещи художници.  

Не по-малко привлекателно е рисуването с пръсти, използването на 

геометрични фигури и избора на цветове. Попадналата капчица боя на 

повърхността на масата подбужда любопитството към формата и свойството й да 

съхне. Изцапаните ръце стават повод за смях и забавления, а миенето и 

почистването води до разговори за опазването и пестенето на природните 

ресурси. 

Всяко дете е уникално и има индивидуално възприятие за света в своето 

подсъзнание. В днешното време на дигитални технологии, все по-трудно е да се 

насочи и задържи вниманието на децата към образователните области. Особена 

трудност за педагога е да концентрира вниманието на хиперактивните деца или 

такива с ниска степен на стабилност на вниманието. Те много бързо спират да го 

слушат, вниманието им трескаво преминава към странични предмети. Искат да 

тичат, да играят, да крещят, но не и да участват в образователния процес.  
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Това кара учителите да търсят и прилагат нови методи за овладяване на 

ситуации за намаляване на психологическия стрес и един такъв иновативен 

метод е нейрографиката. Методът е достъпен, елементарен и забавен. Той 

трансформира околния свят в творчество. За прилагането му не са нужни умения 

по рисуване и може да се използва от всеки който умее да държи молив в ръката 

си, независимо от възрастта в която е. Тази техника насърчава развитието на 

фината моторика, прогреса на функциите на мозъка, образуването на нови 

положителни невронни връзки. Може да се експериментира като помощен 

инструмент във всички образователни направления в детската градина, като с 

особен интерес се прилага при децата от предучилищна възраст в ситуации по 

околен свят, формиране на екологична грамотност и обогатяване представите на 

децата за природата като цяло. 

Най-малкото, на което може да се научи едно дете е да съзерцава 

природата, да се удивлява на причудливите й форми, да се вдъхновява и 

интуитивно да я претворява с черти и завъртулки в своите картини.   

Естественото усещане на детето за поклащането на клоните и потрепването 

на листата на дървото, формата на цветето,  движението на вълните, подтиква 

детето да движи ръката и да предава вълнението си от съприкосновението с 

природната картина която привлича вниманието  с безбройните си цветовете.  

Не е случайно, че при метода нейрографика, нейролиниите наподобявт 

естетвения ход на реката, която лъкатуши измежду камъните, силуета на 

планината, формите на небесните тела или на морските обитатели. Другите 

елементи на графиката са кръгове, триъгълници, квадрати за които не се 

изискват специални 

умения, за да бъдат  

нарисувани. Кръгът е 

основният образ, той 

е слънцето, 

личността, духовното 

цяло. Ъгълът е 

проблем, 

напрежение, 

конфликт. Как да го 

премахнем? Със 

заобляне, 

изглаждане, 

очертаване докато 

той се превърне в 

елемент който всеки 

разпознава по свой 

си начин. 

Същинската работа с 

този метод идва при окръглянето на пресечените точки на линиите на полето, 

както и пресечените точки между графичните елементи. По този начин  

рисунката се хармонизира, мислите се подреждат, намалява се стреса. Това 
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помага да се открият по-добри и полезни  решения посредством създаване на 

нови невронни връзки в мозъка. 

Освен удоволствието от рисуването, децата се учат да използват сетивата 

си и да откриват неподозирани до момента познати фигури на животни, цветя, 

небесни тела в своята рисунка. Това е причина децата да разберат, че 

пресъздаването на природата чрез изкуството не е само радост, а и мислене, 

наблюдение, светоусещане, анализиране, разпознаване. Това от своя страна 

съдейства за развиване на критичното мислене у децата и спомага да се сдобият с 

умения да виждат различната гледна точка, да откриват предимства и 

недостатъци, което би могло да им помогне да се научат да оценяват 

положителните и отрицателни дейности на човека в природата. 

Метода нейрографика, приложен в образователната система при децата от  

предучилищна възраст е вариант за иновативно опознаване на околния свят. 

Разглеждайки например карта на света децата виждат горите, планините, реките, 

пустините, които са маркирани с линии. Това би било стимул за поставена задача 

от учителя, чрез нейрографическия метод, те да нарисуват своя собствена карта 

на света. Това ще бъде не само интересно занимание за децата, но със сигурност 

ще доведе до получаване на нови знания с траен резултат. 

Рисуването, както и много други творчески дейности помагат на мозъка да 

се развива. Дясната част на мозъка  обработва невербална информация. Това е 

информацията, изразена в изображения и символи, а не в думи. Казано накратко 

дясното полукълбо се използва за емоционални и творчески отговори. Лявата 

страна на мозъка анализира, планира, подрежда информацията. Т.е. на лявото 

полукълбо се дължи  развитието на логическото мислене. Когато детето рисува, 

и двете страни на мозъка му са ангажирани. Това укрепва връзките между двете 

полукълба и помага за постигането на пълния потенциал от възможности. 

Превръщайки се в инструмент за една нова и различна творческа среда, 

нейрографиката  позволява на децата да погледнат и да възприемат природните 

обекти като ги свързват с геометричните фигури и техните цветове, да се 

ориентират в пространството, да мислят като асоциират, да тренират мозъка си. 

Тя подпомага още естественото им любопитство и жажда за изследване, тъй като 

развива умения за наблюдение, експериментиране, критично и креативно 

мислене. 

В процеса на учене при срещите с различни природни обекти, всяко дете 

изпитва различни чувства страх, тревога или радост. Нейрографиката им 

позволява да развият умения за преодоляване на подобна уязвимост, да разкажат 

за задържаните, за недоизказаните емоции, да споделят представите си в 

изображение, което да ги успокои и създаде лекота и позитивно настроение в 

общуването с природата.   

Според психолозите, рисунките на децата са отпечатък на техните емоции. 

Там те разкриват своята душа. Нейрографиката действа и като вид терапия и 

релаксация, която позволява на учителите да надникнат в детската душа. Тя им 

помага в обясненията, че светът на природата е необятен, заедно могат да 

потърсят красотата в него, да разкрият чувствата и мислите си за опазването и, да 

търсят решения за преодоляване на проблеми свързани с нейната и собствената 
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си безопасност. Породените разговори предполагат споделяне на преживявания и 

създаване на доверие, развиване на креативност и умения за емпатия и 

възхищение и „очи“ да видят красивото в природата и заобикалящия ги свят.  

Чрез нейрографиката се засилва спонтанността на децата и желанието им 

да покажат на останалите своето творческо послание, което им дава увереност и 

самочувствие, че могат  да бъдат забелязани, да получат одобрение, да имат 

възможността да си взаимодействат, да развиват социалните си умения, да 

изградят взаимно уважение към себе си и околната среда. 

Нейрографиката създава предпоставки децата да мислят за природата 

творчески, да изразяват собствен опит чрез форми и цветове, да възприемат и се 

учат от посланията на природата, да пренасят тези умения за  да разбират какъв е 

ефектът  в зависимост от създадената ситуация. Децата обичат да демонстрират 

своята независимост, а рисуването е една област от практическия живот, която 

пряко го подкрепя. Нейрографиката помага в изграждане основите на жизнените 

умения чрез творби, насочени към грижа за себе си, грижа за околната среда, 

развива социалните умения, открива творчески талант.  

Изключително важно  при методът нейрографика е съхраняване на 

индивидуалността на детето, правото му да търси и намира отговори. Това 

развива конкретиката на емоционалния интелект, обогатява асоциативното 

мислене и работа със символи, формира умения за пренос на знания, подготовя 

нов етап от развитието на детето. Или както създателят на този метод, Павел 

Пискарьов сам го определя -това е творчески метод за преобразяване на света. 
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Abstract: The article examines historical events related to the emergence of a new 

musical culture in Bulgaria, other than folklore, and influenced by European musical 

traditions, on the basis of which the contemporary popular musical culture of Bulgaria has 

unfolded. 
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Настоящото научно изследване е финансирано по проект “Цикъл 

художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” РД-08-123/03.02.2021 г. 

 

Известно е, че българското Възраждане възниква в условия на ярко 

оформени национални култури и противопоставяния с характерен стремеж към 

самоконструиране, чиито основи са в народностното минало. В съдържанието на 

българското Възраждане доминират политически и социални черти, между които 

се откроява присъствието на разнородни, несъвместими на пръв поглед елементи 

от обществения и културен живот на епохата. Говори се за синкретична 

българска възрожденска култура, базирана на разнородни идейни, естетически и 

стилови белези. Възрожденската ни култура притежава типологични белези на 

отворен тип култура, свързани с приобщаване към западноевропейската и 

славянската традиция. 

Основна причина за развитие на възрожденската ни музикална култура е 

формирането на новия културен център – града и обособяването на културните 

му центрове: училището, читалището и театъра, като важно тук е мястото на 

музиката в тях.   

Формирането на нова светска градска музика у нас през Възраждането на 

базата на характеристики, свързани с безименно музикално творчество, масово 

разпространение и широка популярност, дава основание градската песенна 

култура да бъде определяна като фолклорна, принадлежаща към т.н. градски 

фолклор [Кауфман, 1968]. В този период за пръв път се формират музикално–

стилистични особености като „адаптирането“ на чужди мелодии към български 

текст, които постепенно приобщават българите към тонално мажоро-минорно 

мислене и към жанрове и структури, присъщи на европейската музика 
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[Хлебаров, 1985: 5-8]. В резултат на това градският фолклор става благоприятна 

среда за осъществяване на музикално–стилистичен поврат в съзнанието на 

българина, който се характеризира с добавяне в това съзнание на елементи от 

европейската музикална култура. Всъщност по този начин се създава основа за 

формиране на общобългарско културно поле, което е предпоставка за развитието 

на професионална музикална практика и съдейства за преодоляване на 

капсулираното, регионално действие на традиционния селски фолклор. 

Във възрожденската култура всяко изкуство има своето място и в този 

контекст развитието на музикалната култура е свързано най-напред с развитието 

на песенни жанрове. Освен споменатите „адаптирани“ песни и обновените 

традиции на църковното пеене, нова насока в развитието на българската музика 

дава училищната песен. В училищата преобладава хоровото пеене – най-често 

едногласно, но също двугласно и дори тригласно.. През Възраждането се развива 

нов тип български училища, представляващи светски учебни заведения. В тези 

новобългарски училища се чувства необходимост от създаването на нови песни, 

които по-късно започват да се наричат училищни. Техни автори са обикновено 

учителите, както и някои от най-видните ни възрожденски дейци. Училищни 

песни се срещат в т.нар. „песнопойки“ – сборници с текстове, издавани в 

Букурещ, Цариград, Белград и др., чието название показва, че те вече се пеят или 

са предназначени за пеене. Стиховете в тези песнопойки са от български автори 

и значително се отличават от народните песни. В техните мелодии се 

идентифицират елементи, заимствани от гръцки, турски, руски, еврейски и пр. 

интонации, което все още не е професионално творчество, но е стъпка към него. 

Това ново звучене придава на училищните песни усещането за нещо ново, нещо 

друго, нещо различно от всичко, което се е случвало във времето преди XIX век, 

в контекста на другостта и различността на българското Възраждане. 

Възраждането е периодът, през който у нас за първи път след XIV век 

започват отново да проникват елементи на европейската музикална култура. И 

този процес е донякъде стихиен, развиващ се през различни канали. Основната 

му посока обаче е единна – водещо в него е желанието за приобщаване към 

„Голямата Християнска Европа“.  

В средата на XIX век (1849 г.) в Шумен се заселват значителен брой 

емигранти от централна Европа – поляци и унгарци, от армията на Лайош 

Кошут. След неуспеха на Унгарската национална революция през 1848 – 1849 г. 

и нейното потушаване от Австрия и Русия, Лайош Кошут е принуден да търси 

убежище в пределите на тогавашната Османска империя. С него пътува голям 

отряд от унгарци и поляци, участвали в революцията, начело с група висши 

офицери. След кратък престой в различни градове, между които Оршова, Турну 

Северин и Калафат, те се установяват в гр. Видин, а след това се отправят за 

Шумен – важно просветно, културно и книжовно средище през Възраждането и 

османски военен център. Новопристигналите скоро започват да организират 

балове, вечеринки и други тържества, чрез които в града започва да прониква 

духът на един друг начин на живот. Именно емигрантите съставят и първия 

оркестър от европейски тип у нас.  
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Пристигането на тези европейци съвпада с назрелите вече в нашите земи 

условия за възприемане на нови културни модели, какъвто е моделът на 

европейското оркестрово музициране от типа Kapelle [Spitzer & Zaslaw, 2004], 

различен от модела на т.нар. „чалгийски оркестри“ [Вълчинова, 1989: 30]. 

„Чалгийските“ оркестри са формирани като групи на етнически малцинства с 

непрофесионален изпълнителски състав. В инструментариума им се срещат 

цигулка (разпространена в някои краища на България още от XVIII век), 

кларинет, тъпан, гусла, дайре и др. „Чалгийските“ оркестри участват активно в 

градските тържества – сватби, събори и др. Репертоарът им е еклектичен – 

български и балкански фолклор, градски песни, европейски танци (валс, мазурка, 

полка и др.). „Всички те си взаимодействат, преплитат се интонационно и се 

превръщат в ново качество музика – процес, подчинен на маниера на изпълнение 

на „чалгията“, в който основен момент е импровизацията“ [Вълчинова, 1989: 32]. 

Някои от тези оркестри, наричани също „банди“, стават много популярни – 

„бандата“ на хаджи Стоянов от Търново, на Цвятко Караколев от Габрово и др. 

Последният например е свирил при преминаването на султан Абдул Меджит 

през Габрово в 1846 г. и „със свирнята и песните си, които се пеели и на турски, 

така задоволил султана, че освен бакшиша, на „бабà“ Цвятко е била изпратена от 

Цариград подарък една цигулка (виолина), украсена със слонова кост“ [Проданов 

и Проданова, 1982: 41]. 

Освен „чалгите“, българинът познава и оркестрите към турската войска, 

съставени от медни духови и ударни инструменти. Най-известен е този на Казак 

алая, в който за първи път свирят и българи. През България преминават 

епизодично и оркестрови състави от други страни. Има сведения, че известният в 

Разград музикант Христофор Чалгаджията е довел в града румънски оркестър. 

Самият той е свирел на цигулка и заедно с потурчената полякиня Мюкерем 

ханъм, свиреща на пиано, са изнасяли първите в града камерни концерти. 

Но за бъдещото развитие на българската музикална култура безспорно най-

голямо значение има Първият български оркестър, създаден в Шумен. Негов 

основател е унгарецът Михай Шафран. 

Първоначално Шафран създава оркестър от 8-9 емигранти. По-късно, в 

началото на октомври 1850 година е създаден Първият български оркестър от 

европейски тип, в който оркестранти са само българи. По-главните сред първите 

оркестранти по спомени на Анастас Стоянов са Добри П. Войников и Симеон 

Янчев – първа цигулка, Димитър Дюгмеджиев – втора цигулка, Никола Патоев и 

Жеко Шопов – трета цигулка, Спаси Попов и Злати Милев – съответно първа и 

втора флейта, Тодор Куцаров – контрабас. Самият Шафран, който дирижирал, 

свирел втора цигулка. Репертоарът на този първи български оркестър се състоял 

главно от европейски танци, откъси от опери на Верди, както и авторски пиеси 

на самия Шафран. Оркестърът участвал в различните градски тържества и добил 

голяма популярност, като свирел редовно на училищни тържества, народни 

веселия и театрални представления [Куюмджиева, 1988: 72]. Инструментите в 

него са били главно цигулки и флейти. Имало е и един контрабас, изработен от 

някой си шуменски майстор „доврамаджия“ и то „по упътване на Шафрана“ 

[Вълчинова, 1989: 23]. Освен инициатор и диригент, Шафран също така е 
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композирал и аранжирал музикални творби за новосъздадения оркестър. Той се е 

ориентирал предимно към малки музикални пиеси, достъпни за силите на 

неговите оркестранти и за публиката. Репертоарът на оркестъра се състоял 

главно от валсове, полки, мазурки, кадрил и шаркии. Сред запазените творби, 

които носят неговия подпис, са: пиесата „Потпури“ (Potpourri), „Кавалерийски 

марш“ и „Хусарен-полка“, в които се усещат унгарски мотиви; „Надежда-валс“, 

„Валс на цивилизования българин“ и „Полка-мазурка“, в които се усеща 

влиянието на Йохан Щраус.  

През 1853 г. Михай Шафран е преместен на служба в Одрин, но след 

известно време се връща в Шумен, където живее до 1861 г. След неговото 

окончателно заминаване, диригентската палка поема Добри Войников, като това 

го прави първия български оркестров диригент. През 1864 г., след заминаването 

на Войников за Браила, ръководството на оркестъра поема неговият племенник – 

Анастас Пенчев.  

Оркестърът на Шафран дава повод на мнозина заможни младежи да се учат 

на цигулка, флейта и китара; покрай тях и много млади момичета и жени почват 

да се учат на китара. Много инструменталисти от първата шуменска музикално-

инструментална генерация от 50-те години на XIX век се опитват да усвоят 

основите на класическата хармония, изучават и елементарна теория на музиката 

и солфеж.  

Смели стъпки били направени и в областта на танците под звуците на 

оркестъра. Оркестрови формации, съставени предимно или само от европейски 

инструменти, възникват и в други градове. В 1860 г. в Стара Загора като 

чиновник на турска служба идва италианецът Фортунато. Той е умеел да свири 

на цигулка (а вероятно и на други инструменти), обучил е няколко български 

младежи и с тях е основал оркестров състав.  

През 1871 г. в Стара Загора училият музика в чужбина Петър Иванов 

създава оркестър. Оркестри възникват в Разград, Варна, Сливен, Габрово и в 

други градове. Съставът на всички тях е непостоянен. Той зависи от това колко и 

какви инструменти има в даденото населено място и колко хора умеят да свирят 

на тях. Почти във всички случаи водеща роля при формирането им играят 

чужденци, озовали се по различни причини по българските земи и умеещи да 

свирят на различни инструменти. 

Невъзможно е да се изброят имената на всички, участвали по един или 

друг начин във възрожденския музикално-културен процес и то не защото е 

толкова трудно да се открият, а защото този процес на практика е дело на целия 

народ. Поради това през Възраждането няма селище или област с функциите на 

културен център, който да не излъчва импулси или да не създава условия за най-

значителни музикални прояви. Отделните детайли на възрожденската ни 

музикална култура възникват почти по едно и също време, но в различни селища 

из българските земи. И от целия този кипеж започва да се ражда новата светска 

българска музикална култура. 

Анализирайки по-горе изложеното, може да се каже, че по време на 

българското Възраждане на фона на петвековната липса на светска 

професионална музикална култура, първоначално се оформят принципи и 
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характеристики, типични за популярната музика, базирана на европейските 

музикални традиции в тази област, което на практика я разграничава от фолклора 

и изиграва основополагаща роля при изграждането на професионалните 

музикални взаимоотношения като част от музикалната култура на България след 

1878 година. 
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50 ГОДИНИ ХАНДБАЛ В 50-ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА 

ШУМЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „ЕПИСКОП КОНСТАНТИН 

ПРЕСЛАВСКИ“ 

 

Стефан Х. Базелков  

 

 

50 YEARS OF HANDBALL IN THE 50-YEAR HISTORY OF THE 

KONSTANTIN PRESLAVSKY – UNIVERSITY OF SHUMEN 

 

Stefan H. Bazelkov 

 

 
Abstract: The report gives a brief retrospective of the development of handball at the 

University of Shumen. The events for men and women are considered separately. An analysis of 

the international participations of the representative handball teams from the university has 

been made. 

Keywords: handball, competition, tournament, representative team, medals, tournament, 

students, university 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

 

Първите стъпки от хандбала в България са свързани с играта хазена и 

датират от 1926 година, когато по време на великденските тържества в София се 

провежда демонстративна среща от гостуващите отбори на Белград и Любляна. 

Играта печели в началото много привърженици особено сред учениците и 

студентите в по-големите градове. Липсата обаче на регулярни спортни прояви е 

една от причините интересът към този спорт да спадне и в края на 1930 г. 

дейността постепенно замира.По време на Втората световна война и доста 

години след това играта е почти забравена. Липсват прояви и мероприятия за 

популяризирането и утвърждаването на хандбала.(Кръстев 1990) 

 Въ

зобновяването и възраждането на играта се извършва през 1958 г., когато БСФС 

си поставя задача да развие хандбалния спорт у нас. За кратко време хандбала се 

превръща в динамична, атрактивна, високоскоростна игра, която очарова и 

привлича все повече зрители и практикуващи.Учредява се републиканска секция 

по ръчна топка и се отпускат необходимите средства за изграждане на 

материална база. Много добър прием играта намира сред студентската младеж, 

която исторически е основоположник на този спорт в България.  В тази връзка 

можем да отчетем, че град Шумен е един от първите центрове, където се е 

зародила и популяризирала хандбалната игра. Свидетелство за това твърдение са 

изградените силни отбори по хандбал за мъже и жени при Учителския институт 

за прогимназиални учители „Д-р Петър Берон“. Това се случва в далечната за 

нашето време 1961 г. По  силата на тогавашните наредби тези отбори нямат 
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право да участват на общостудентските игри. Това ограничава тяхното участие 

единствено на първенствата на полувисшите институти, където тези отбори 

завоюват призови места. Основна заслуга за изграждането им има един от 

основоположниците на хандбала в гр. Шумен – Веселин Терзийски. 

През 1964 г. институтът става филиал на Софийския университет. 

Независимо от това, добре окомплектованите отбори по хандбал отново не са 

допуснати до участие във финалите на студентските игри, именно, защото са 

представители на факултет от Софийския университет (Терзийски 2021) 

Посочените обстоятелства и факти ни дават основание да обобщим, че в 

тези първи години на прохождането, популяризирането и масовизирането на 

хандбала се забелязва относително голям интерес към играта. На лице са 

значителен брой представителни отбори, които притежават необходимата 

подготовка, качество и готовност за участие на официални първенства и 

турнири. Всичко това позволява, управленските решения в тази област, да се 

вземат без притеснение, че първенствата може да се обезличат от липса на добри 

студентски отбори. Нещо, което в настоящия момент е често наблюдавано 

явление. В последната Универсиада, проведена от АУС „Академик“ в гр. Стара 

Загора, хандбалът отсъстваше от програмата на спортните игри, поради липса на 

достатъчен брой отбори. Причина за това обстоятелство може да се потърси и в 

непредвидената извънредна епидемиологична обстановка. Факт е обаче, че 

останалите спортни игри проведоха, своите турнири, макар и с относително 

малък брой отбори и не дотам съвършен регламент на състезанията.   

Шуменските студенти придобиват право за участие в състезания с другите 

висши училища след 01.10.1971 г., когато педагогическия факултет прераства 

във Висш педагогически институт (ВПИ). Следващите хандбални прояви са 

свързани главно с участията на женския представителен отбор на ВПИ, 

прераснал по-късно в Шуменски университет (ШУ) „Епископ Константин 

Преславски“. 

През периода 1971 – 1980 г. институтския отбор играе на студентските 

игри които се провеждат един път годишно. С гордост можем да отбележим, че 

участието му е съпроводено със завоюването на престижни места.  През 

годините 1977,78,79 г. се класира на престижното трето място, като преодолява 

съпротивата на много силни и добре подготвени отбори. Основна заслуга за тези 

и успехи имат преподавателите и треньорите от института Веселин Терзийски и 

Венета Ганчева. Много от студентките са в основния състав на градския 

представителен отбор. Периода до 1980 г. се характеризира с това, че независимо 

от наличието на много добре подготвени състезатели и отбори, състезанията 

имат кампаниен и епизодичен характер. Това води до недостатъчно добро 

балансиране между подготовка и изиграни мачове на част от студентите от 

съставите на представителните отбори. По този начин се занижива мотивацията 

за системни занимания и качествено подготовка. 
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През 1980 г. се изгражда студентска хандбална група, където се провеждат 

регулярни срещи на разменно гостуване и турнирен принцип. Групата е на доста 

добро ниво, с ранг на „Б“ РХГ. Влизането в групата се извършва след 

спечелването на квалификация за придобиване на право за участие. Отборът 

заема два пъти първото място, което дава възможност за участие в квалификации 

за влизане във майсторската група. Липсата на средства и някои организационни  

препятствия налагат женският ни представителен отбор да остане в 

студентската група. Силните години от участието в тази група са периода 1983 – 

1988 г., когато отборът на ВПИ Шумен завоюва пет първи места. За посочения 

времеви интервал се налага да обобщим, че в студенстката група имат право на 

участие само студенти, които не са картотекирани в „А“ и „Б“ РХГ. Това 

обстоятелство даде възможност на множество студенти, извън елитния хандбал, 

в различна степен да се докоснат до играта в нейния състезателен вид.  

През 1989 г. за първи път в рамките на ВПИ Шумен започва да се изгражда 

мъжки представителен състав. Неговата амбиция е влизане и участие в мъжката 

студентска група по хандбал. След първата неуспешна квалификация в София с 

отборът на „Академик“ Свищов, завърнал се от „А“ РХГ, отборът губи своя 

шанс. Следващата година, независимо от факта, че мъжкият отбор спечелва 

квалификацията, отново е лишен от участие. Причината е неправилно, 

дискриминиращо провинциалното ВУ, решение на асоциацията за студентски 

спорт и българската федерация по хандбал. Конкретния повод е участието в 

отбора на един студент, баскетболист, който има записани участия в „Б“ 

републиканска група по баскетбол. 
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Периода 1990 – 1995 г. се отличава с това че в България се извършва, така 

наречения, преход от планово стопанство към пазарна икономика. Женският 

хандбален отбор участва в студентските турнири, които в новите условия се 

провеждат всеки път с различен регламент за правото на участие и система на 

провеждане.  

Успехите на студентския хандбал до този момент за свързани с имената на: 

Божидарина Лозанова, Диана Иванова, Елена Димитрова, Елена Стоянова, Надка 

Съева, Стефка Теодосиева, Вижлита Кирилова, Тамалра Левчева, Иванка от 

Добрич, Близначките Мая и Марияна от Плевен, близначките Златина и 

Катерина от Созопол, Добринка Ницова, Снежана Иванова, Татяна Бенчовска, 

Стоянка Георгиева, Радка Трифонова Цветанка Димитрова, росица Сивинска, 

Мариана Иванова.(Терзийски, 2021)  

Липсата на средства и общата криза на прехода, оказват негативно влияние 

и върху хандбала като част от цялостната система за физическо възпитание спорт 

в България. Това може би и е една от причините хандбала в Шуменския 

университет постепенно да загуби своята сила и привлекателност. В резултат на 

всичко това за периода 1995 – 2008 г. ШУ не участва в студентските първенства. 

Студентския хандбал в ШУ се съживява през 2008 г., когато 

новосформираният женски отбор с треньор Стефан Базелков достига до 

финалите на студентските игри в гр. Благоевград и завоюва бронзовите медали. 

В класирането отборът е непосредствено след НСА „Васил Левски“ и отбора на 

домакините ЮЗУ Благоевград. Това е добро ново начало за доизграждането е 

усъвършенстването на представителния тим. През следващата 2009 г. ШУ „Еп. 

К. Преславски“ е на финал с НСА  „Васил Левски“ в гр. София. С минимална 

разлика отборът на ШУ отстъпва първото място. 
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През 2012 г. финалът на студентските игри се повтаря, като отново липсата 

на шанс  лишава шуменските студентки от първото място и златото. Резултата 

през по-голямата част от финалната среща е в полза на шуменки до момента, 

когато една от състезателките получава сериозна контузия и я изважда от строя. 

Тази нелепа случка повлиява негативно на целия отбор и резултатът се променя в 

полза на противника. В крайна сметка с минимална разлика финалът е спечелен 

от опонента НСА „Васил Левски“, гр. София.  

Университетските игри през 2013 г. се оказват едни от най-плодотворните 

за хандбалистките от ШУ „Еп. Константин Преславски“. След преодоляването на 

квалификациите и предварителните кръгове, на финала се срещат отново с 

хандбалаистките от Националната спортна академия. Съдбата на купата и 

златните медали се решават в един мач, със задължително излъчване на 

победител. Още в редовното време спора за тях беше решен в полза на отбора от 

ШУ.  

На следващата 2014 г. година регламеннта за провеждането на финалния 

турнир по хандбал на универсиадата е малко по-различен. Оформя се финална 

тройка, където се играе вески срещу всеки. В нея основните съперници за 

затните медали са отново ШУ и НСА. Срещата между двата отбора завършва 

наравно със съмнителен изравнителен гол от страна на НСА при спряно време за 

игра. В крайна сметка представителният отбор по хандбал жени на ШУ „Еп. К. 

Преславски“ завършва на второ място със сребъните медали, без загубена среща, 

с по-малка голова разлика. 

 
Отборът на ШУ „Еп. К. Преславски“ републикански студенстски 

шампион за жени  София 2013 г 

 

След първоначалния неуспешен опит за участие на мъжкия хандбален 

отбор в студентската група, през 2008 година се сформира нов тим под 

ръковоството на преподавателя от катедра „ТМФВ и спорт“ Стефан Базелков. 

Отборът успешно преодолява предварителните кръгове и се класира за финалите  

на АУС „Академик“. Същите се провеждат през пролетта на 2009 г. Заредения с 
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оптимизъм и готовност мъжки отбор на ШУ преодолява успешно противниците 

си в предварителната група за да се изправи на финала срещу  НСА „Васил 

Левски“ гр. София. Малко късмет и шанс не достигат на момчетата да се 

поздравят с шампионската титла. Силите стигат само за спечелването на 

престижното второ място.  

Златната година 2013 г. за студентките се оказа много успешна и за мъжете 

от представителния отбор на ШУ „Еп. К. Преславски“. След провеждането на 

предварителните квалификационни кръгове студентите от ШУ по категоричен 

начин показват, че са най-добре подготвения отбор. Пътя за спечелването на 

титлата минава през силният отбор на Интер „Акакадемик“ гр. Благоевград.  

Последните са с амбиция за спечелване на медалите от най-благороден метал. 

Още през първото полувреме шуменските студенти натрупват аванс, който нямат 

никакво намерение да отстъпят до края на срещаата. През по-голямата част от 

второто полувреме благоевградскиия отбор играе чрез системата „лична защита“. 

Това обстоятелство предявява особени изисквания към скоростно-силовата 

издръжливост на състезателите. След изключително оспорвана спортна битка, 

крайният резултат е в полза на ШУ „Еп. К. Преславски“  Последното препятсвие 

отново е силният отбор на  НСА „Васил Левски“, гр. София. Независимо от 

факта, че решителния мач е след трудната и изтощителна среща със ЮЗУ 

Благоевград, момчетата намират сили да се мобилизират и да налучкат верния 

път към победата. За първи път представителният мъжки отбор на ШУ е 

републикански студентски първенец и носител на купата на АУС „Академик“. 

 
Отборът на „ШУ „Еп. К. Преславски“ Републикански студентсдки 

шампион за мъже София 2013 г. 

 

През следващата 2014 г отборът напускат трима основни състезатели 

поради приключване на образованието си. Въпреки всичко мъжкият хандбален 

отбор успява да се класира на второ място с една единствена загуба на финала на 

първенството. 
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Част от шампионския отбор след завоювание на купата 

 

През 2016 г. гр Русе е избран за домакин на финалите на университетските 

игри. В крайна сметка, незнайно защо, само турнирът по хандбал се провежда в 

гр София. Предварителните квалификационни кръгове се провеждат на същото 

място. Отборът на ШУ отново се представя достойно както на предварителните 

кръгове така и на финаланата фаза. Тимът придобива право да играе на финала и 

завоюва сребърните медали, като оставя добри и приятни впечатления на 

турнира. Главни действащи лица от студентите са:Исмет Хаджиев, Мирослав 

Данаилов, Йордан Михайлов, Георги Христов, Веселин Станков, Юлиян 

Касабов, Ваньо Ванев, Александър Иванов, Иван Юриев, Дмитър Димитров, 

Александър Иванов 

Състезателните прояви на хандбалистите от ШУ не се изчерпва само с 

тяхното участие на вътрешните университетски първенства на България. Те 

записват и доста международни прояви като повечето са приоритет главно на 

дамската част от хандбалната общност на университета. 

Женският отбор на ВПИ Шумен е участник в международни студентски 

турнири през 1988, 1989 г. в полските градове Катовице, Краков, Келтце. На един 

от тези турнири студентката от Шумен, Нели Тончева, получава приз за 

голмайстор на турнира. Останалите нейни съотборнички правят също много 

добро впечатление, което провокира ръководителите на делегацията от 

Хайделбергския университет да ги поканят на подобен престижен турнир, на 

който те са домакини. На това състезание през 1990 шуменския отбор успява да 

спечели второто място и се нарежда непосредствено до силния отбор от 

тогавашната ГФР. 

Тези  международните участия  спомагат да се организибрат силни 

международни турнири по хандбал за жени по случай  студентския празник 8XII. 

Турнирите се провеждат в различни български градове – Шумен, Горна 

Оряховица, София, Търговище, Варна. Студентският отбор от Шумен е 

неизменно сред първите три отбори в класирането, като веднъж заема първото 

място. Тези състезания са от съществено значение не само като 

спортнотехническо съперничество, но и за международния и кулутрен обмен. 

Подобен род контакти помагат на студентите да натрупат впечатления, да 

обогатят своите знания и умения, да разширят своя мироглед и да попълнят 
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някои празнини в своята културно-географска карта. В по-късно време през 2010 

година представителния отбор на ШУ „Еп. К. Преславски“ гостува на „Боазичи 

университет“ в гр. Истанбул, където участва в Световен студентски спортен 

фестивал. На него се осъществяват редица контакти културни и спортни 

взаимоотношения между студенти от различни страни. На турнира по хандбал 

шуменските хандбалисти не оставят никакво съмнение, че те са най-добрият 

отбор и заслужено спечелват призовото първо място и купата на турнира. 

Студентките от по-новото време издигнали престижа на университетския 

хандбал в Шумен са: Грета Хубчева, Станислава Стоянова, Фатме Юксел (Фъца), 

Мария Петкова, Христина Великова, Таня Иванова, Габриела Стефанова, Диляна 

Христова, Илияна Илиева, Яница Тодорова, Християна Драганова, Димка 

Предьова и др.  

 
В заключение можем да обобщим, че хандбалният спорт във ВПИ Шумен 

и Шуменския университет „Епископ константин Преславски“ е неделима част от 

културния и спортен живот на студентите. През годините са налице периоди в 

които той е най-предпочитаната  и обичана спортна игра и периоди в които 

хандбала почти е забаравен. С убеждение, обаче можем да отбележим, че всички 

които са минали през тази школа и поне за малко са се докоснали до звездните 

момент на хандбала, могат да бъдат горди и удовлетволени. Факт е че хандбалът 

е спортът който е донесъл най-много престижни отличия и награди за 

Университета, от вътрешнорепубликански и международни състезания и 

турнири. Хандбалът е единственият спорт, който записва в своята история 

шампионски републикански студентски титли при мъжете и жените. Всички тези 

обстоятелства, определено ни дават основание да определим че хандбалът в 

лицето на неговите състезатели, привърженици, преподаватели и треньори са 

допринесли за това в обществото за  Шуменския университет „Епископ 

Константин Преславски“ да се  да се говори с уважение и респект.    
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ТЕРЕННО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ЧРЕЗ ФОЛКЛОР В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В ГР. ВЕЛИКИ 

ПРЕСЛАВ 

  

Стефка Ив. Будакова 

  

 

  

FIELD STUDY OF EDUCATION TECHNOLOGIES AND FOLKLORE 

AT PRESCHOOL AGE AT VELIKI PRESLAV 

 

Stefka Iv. Budakova 

 

 
Abstract: The paper provides an opportunity to review field study of education 

technologies and folklore at preschool age. The analysis reveals the Case study of pedagogical 

experience used by the teacher Nina Deneva at small town Veiliki Preslav situated at the 

Northeast of Bulgaria known with rich history and folklore traditions. We are trying to find an 

answer as to why and how they do it as a good model of transmission and safeguarding of 

Traditional Culture and Folklore.  

Keywords: Case study, education technologies, folklore, preschool age 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Компетентностният 

подход в обучението – традиции и иновации“, РД-08-120/03.02.2021 г. 

 

Културното наследство и приемствеността между поколенията е основна 

грижа на широк спектър от специалисти на фона на динамично глобализиращия 

се свят. В България образователната политика е съобразена с международните 

нормативни актове, както и с Европейската референтна рамка за ключовите 

компетентности. Те стоят в основата на трансфера на знания за културни 

пластове от миналото, за широкоспектърна естетико-художествена подготовка на 

детската личност. Компоненти от традиционната практика са заложени във 

всички степени на образованието чрез формулираните държавни образователни 

стандарти и интерпретацията им от авторските колективи в учебни ресурси.  

Настоящото теренно проучване, базирано на изследователския метод Case 

study, прилаган като методологична основа на етнографски и педагогически 

изследвания, както и в социалната и културна антропология19, цели изясняване 

на текущото състояние на проблема за преподаване на фолклора в съвременни 

образователни условия. Обект на изследването е процесът на обучение чрез 

фолклор в предучилищна възраст. Предмет на изследването са образователните 

технологии, прилагани във формалното и неформалното образование от педагога 

Нина Денева, която има 26-годишна практика. Чрез разширен анализ на 

                                                           
19 Barnard, A., & Spencer, J. (Eds.). 2010. The Routledge Encyclopedia of Social and Cultural 

Anthropology (2nd ed.). Routledge. p. 463. 
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педагогическата дейност (extended case-study analysis) и в съчетание с други 

изследователски методи като интервю, анализ на социалната мрежа (social 

network analysis), настоящото изследване се стреми да натрупа многостранна 

информация процеса на обучение през най-сензитивния период от детското 

развитие.  

Изследването е проведено в гр. Велики Преслав в периода март – май 2021 

г. Изборът на населеното място е обусловен от възможността да се обследват 

дейностите, свързани с фолклора в учебна и извънучебна среда. Градът е трети 

по големина в Община Шумен и се намира на отстояние от 20 км., като се 

наблюдава известен тип “затвореност”. Лесно проследимо е участието на децата 

от всички възрасти в различни дейности, предлагани в града. Има една детска 

градина, едно основно училище, едно средно и две професионални гимназии: 

Детска градина „Снежанка”, Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, 

Средно училище „Черноризец Храбър“, Професионална техническа гимназия 

„Симеон Велики“, Професионална гимназия по селско стопанство. Събраните 

данни показват, че деца, придобили положително отношение към фолклора в 

ранно детство, запазват интереса и в следващи възрастови периоди и се включват 

активно в дейности, свързани с ревитализацията на фолклора и нематериалното 

културното наследство. Важно е да се подчертае, че в 98% от случаите това е 

резултат от целенасочената работа на детските педагози, а не спонтанна изява.  

Освен формалното образование в града, допълнителни възможности за 

участие в неформални условия предлагат следните фолклорни формации: Детска 

формация „Здравец“ с ръководител Валентина Янкова и Детски танцов състав 

„Веселото хорце“ с ръководител Нина Денева. Наблюденията показват, че 

активностите на децата се отразяват и върху интереса на техните родители, като 

те вземат участие в Танцова формация „Пендарите“ с ръководители Диляна 

Георгиева и Венета Иванова; Женска фолклорна група „Болярка“ с ръководител 

Венелин Борисов; Клуб за народни хора „Веселото хоро“ с ръководител Нина 

Денева.  

 

Фолклор и предучилищна възраст 

Основна характеристика на традиционния фолклор е неговата синкретична 

цялост от музика, слово, танц, обредност, ситуативност, атрибутивност. Освен че 

е израз на народопсихологията и основа за натрупване на различни културни 

пластове, той е необходимо условие за запазване на маркерите на националната 

идентичност на фона на динамичните глобализационни процеси. И ако в 

миналото предаването на знанията и уменията, свързани с тази система 

„фолклор” е родово задължение и част от семейната среда на предморедното 

патриархално общество, днес в медийната епоха и в условията на модерно 

общество, „да знаеш” и „да можеш“ е резултат от усилията на учителите. Те са 

медиаторите между миналото и настоящето. Както отбелязва Лозанка Пейчева, 

ученето на фолклорни обреди, песни, инструментална музика и танци в наши 

дни вече не е част от живяна, а от съживявана култура (Пейчева, 2008:350). 

Периодът на предучилищна възраст се отличава с висока сензитивност на 

познавателната и емоционална сфера и интензивност на детското развитие. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%E2%80%9E%D0%A1%D0%B2._%D1%81%D0%B2._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB_%D0%B8_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9%E2%80%9C_(%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2)
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Обучението в детска градина е структурирано на базата на взаимопроникване и 

взаимосвързаност между образователните направления. В интегрална връзка се 

натрупват знания, умения, отношения чрез различните видове дейности, в 

основата на които е играта. Тази интегралност (от лат. integralis – цялостен, 

неделим, всеобхватен) е присъща и на дейностите, свързани с фолклора. 

Интегралната методика предвижда да се изучават не отделни теми и компоненти, 

а широкото им проявление, позволяващо да се намери връзка между различните 

явления и да се очертае общата картина. В предучилищното образование 

фолклорно съдържание има във всички образователни направленията: 

„Български език и литература”, „Математика”, „Околен свят”, „Изобразително 

изкуство”, „Музика”, „Конструиране и технологии”, „Физическа култура”. 

Според Анастасия Атанасова, се налага да има координация между отделните 

образователни направления, което да доведе до много по-добро овладяване на 

знанията, уменията, компетентностите с по-малко изразходване на психическа 

енергия от страна на децата, което се поставя като изискване към съвременното 

обучение (Атанасова-Вукова, 2019:108). 

 

Ролята на учителя в предучилищното образование 

Проучването на педагогическата практика на Нина Денева на основата на 

изследователския метод Case study, помага чрез SWOT анализ да се придобие  

представа какви са успешните методи и подходи, какви са възможностите, какви 

са слабите страни и затруднения при преподаване на основата на традиционен 

фолклор в предучилищното образование, организирано в основна форма и в 

допълнителни форми. 

 

Насоченост 

Нина Денева е родена през 1970 г. във Велики Преслав. Завършва 

„Музикална педагогика” в ШУ „Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен и 

допълнителна квалификация учител по „Физическо възпитание и спорт”. 

Придобива допълнителна квалификация в курсове на ВСУ „Черноризец Храбър“ 

– „Ръководство на танцови и вокални състави за автентичен фолклор“ (2012 г.) и 

„Сценична обработка на фолклорни танци“ (2013 г.). 26 години от 

педагогическия ѝ стаж са като учител по Музика и по Физическо възпитание в 

основно училище (1995-2017 г.), а от 2017 г. до момента е музикален педагог в 

ДГ „Снежанка” във Велики Преслав. От 2007 до момента ръководи Детски 

танцов състав „Веселото хорце” и Танцов клуб „Веселото хоро” – за по-големи. 

Насоченост към фолклора има от семейната среда. Като дете празниците им са 

съпроводени с музикални изпълнения от роднини на народни песни, свирни на 

акордеон, гайда, крушово листо. Слушани са от радиото и плочите. Не са от 

“селски местен фолклор”. 

  

Начало на професионалната реализация, свързана с фолклора  

Нина Денева, казва че от малка е мислила, че ще стане учителка. Вътрешно 

чувство. Посещава група за песенен фолклор при Жечка Момова – в годините 

когато е ученичка във втори, трети и четвърти клас. Тя е първият учител на 
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детската фолклорна група. Репетициите са в училище и в читалището във Велики 

Преслав. Жечка Момова е начална учителка. Репертоарът на групата е от местен 

фолклор със „стари песни”. На въпроса как ги е учила, Денева отговаря: чрез 

подражание и имитация, наричано „запяване-отпяване” и без музикален 

инструмент. Разпяването е „с песен”, а в училище с „на-на” на школувания 

принцип, различно от традицията. Учи пиано, солфеж в Школата по изкуствата 

„Анастас Стоянов” в гр. Шумен. В седми клас кандидатства в ПМГ „Нанчо 

Попович”, гр. Шумен в музикална паралелка.  

Продължава обучението си в специалност „Музикална педагогика” в 

Шуменски Университет (1991-1995 г.). Като фактор за избор на професионална 

реализация, свързана с фолклора, посочва срещата с лектора по „Народна 

музика” – проф. Манол Тодоров. „Класа – единственият преподавател, който 

помня и всичко, на което ни е учил”, казва Денева. Курсът на обучение включва 

теоретична подготовка, и практическа част – изпълнение на песни и хорá от 

различни области с корепетитор. Не са правени теренни фолклорни проучвания. 

По „Ритмика” преподава хореографът Красимир Савов. „Народната музика ми е 

в кръвта. Обичам я и преподавателите си също!” 

  

Технология на преподаване на фолклор в предучилищна възраст  

На въпроса какви са стъпките и етапите, методите и похватите при 

преподаване на фолклор, Нина Денева отговаря, че се съобразява с възрастовата 

специфика и възможности на децата, като ученето задължително е подражателно 

и под формата на игра. В нейната педагогическа практика обучителните стъпки 

са в следна последователност: „Първо пускаш музиката, чуват я, показваш, 

повтарят. Иска време.” Придържа се към методиката, преподавана ѝ в 

университета. Намира я за целесъобразна и проверена във времето на 

дългогодишната ѝ педагогическа практика. Споделя, че децата имат потребност 

и желание да пеят, да танцуват.  Не може да свири на народен инструмент, 

ползва пиано при разпяване или при „изглаждане” на мелодията. Отработва 

различните дейности по етапно: пеене, свирене с детски музикални инструменти, 

танци. При вече научени компоненти, обединява в общо изпълнение, като 

разделя децата на групи: „Едните пеят, другите свирят с тъпани, с дайренца. 

Вкарвам и други неща, за да им е по-приятно. Не да пеят на сухо. Децата попиват 

и искат! Идват с огромно желание!”  

Смята, че е необходимо да се оформи допълнителна група за по-надарени 

деца и за пеене, и за танци. Казва, че такива деца могат да добавят допълнителни 

знания, освен предвидените в учебното съдържание. Дава пример с право хоро и 

допълнително изученото ширто. Допълва: „Учейки общата група, подбирам 

децата с интерес и качества, за допълнителна група за фолклорни дейности. 

Казва се „Славейчета” и включва деца от 2, 3 и 4 група. Последните две години с 

тези деца имаме награди на всеки фестивал или конкурс, на който се 

представим.” 

Посочва, че наличието на отделен музикален кабинет в детската градина 

влияе на качеството на образователното взаимодействие. Намира разлика в 

поведението на децата, когато занятията са в залата на групата и когато са в 
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специализирания кабинет – емоционална нагласа, ниво на интерес, задържане на 

вниманието. Създава се възпитаност, как се влиза, как се държим на музикално, 

на културно събитие. Кабинетът е напълно оборудван – пиано, детски музикални 

инструменти, лаптоп, мултимедия, музикална уредба. Денева коментира, че 

настояването за изграждане на такъв кабинет е резултат от дългогодишната ѝ 

практика на учител в училище, който пренася към настоящата ѝ педагогическа 

работа – в детска градина.  

Нина Денева, споделя, че за добрите резултати в детската градина е важна 

екипната работа на музикалния педагог и учителите в групата, което позволява 

подготвеното в ситуацията по музика да се повтори и затвърди в групата: 

„Работя с 9 групи деца от различна възраст, всяка с по двама детски учители. 

Трябва да сме заедно в това, което правим”.  

Денева изтъква, че децата знаят за историческото минало на града. Често 

концертите и детските празници са в Националния историко-археологически 

резерват във Велики Преслав или в Музея. Гостуват и в етнографската къща, 

която е запазена в автентичен вид. Запознават се с материалното културно 

наследство – покъщнина, предмети от ежедневието, бит, занаяти, традиционно 

облекло. Детската градина поддържа и партньорство и с народното читалище 

„Развитие 1874“, основано преди Освобождението. Към момента изпълняват 

фолклор в по-съвременен вариант, не толкова архаичен. По-голям интерес има 

към песни със съпровод в сравнение с автентични акапелни песни. 

 

 Се

мейството и насоченост на децата към фолклорни дейности 

За ролята на семейството за формиране на насоченост у децата към 

фолклорни дейности, Денева отбелязва, че от 18 деца, подбрани от групите в 

детската градина за допълнителни дейности във фолклорната група 

„Славейчета”, „даже не мога и да се сетя, да има родител със специален интерес 

към фолклора”. Посочва, че се наблюдава обратна тенденция: деца – родители. 

Деца, с които е работила и е създала допълнителен интерес към фолклора, 

оказват влияние върху насочеността на родителите и те се включват в 

свободното си време в клуба за народни танци “Веселото хоро”: “деца, майка, 

баби – цяло поколение – са при мен и са навързани с танците. Имам около 50 

жени, 18 деца в „Славейчета”, 90 деца в детска градина. 40 деца от основно 

училище в допълнителни занимания са спечелени за фолклора още в детската 

градина. Има и родители, които не танцуват, но подкрепят децата си безусловно 

за дейности, свързани с фолклора. Родителите придобиват най-голяма увереност, 

когато видят децата си на изява – моженето и радостта, която им носи пеенето и 

танцуването на български фолклор.” 

  

Детска градина и насоченост на децата към фолклорни дейности 

Какви са наблюденията на Нина Денева върху образователното 

взаимодействие в детската градина и ролята му за полагане на основи на 

фолклорно знание и интерес към фолклорни дейности? Споделяйки своя опит, тя 

обобщава: „Абсолютна е ролята на педагога. Подготвят ли се в детската градина, 
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те продължават и после. Деца, които са в танцовата формация и са 5-6 клас в 

момента, са при мен от предучилищна възраст. В момента има 25 деца от 5 и 6 

клас и още 15 деца от 2 и 3 клас. Догодина ще имам не по-малко от 15 деца в 

първи клас, които идват сега от детската градина. И деца, и родители са уверени, 

че те ще продължат. Но определено, интересът идва от детската градина. Ако аз 

не бях учител в детската градина, нямаше как да ги „грабна” и спечеля за 

фолклора.” Наблюденията са към създаване на траен интерес към музикалното 

изкуство, посещение на допълнителни дейности, свързани с фолклора в рамките 

на детската градина и свободни форми в извънучебни дейности като танцови и 

песенни формации. 

На въпроса „ако учителят няма интерес към дейности, свързани с 

фолклора, какво се наблюдава?“, Денева отговоря, че „нищо не може да се 

случи”. „Децата ще имат обща, бегла култура. Ще им се представи частична 

информация. Лазаровден е това и това. Изпява се песен, може и да не се изпее, 

следващото и до там – край. Забравя се.” 

 

Училище и насоченост на децата към фолклорни дейности 

Възможностите на автентичния фолклор за стимулиране на 

професионалната компетентност на съвременния учител по музика в началното 

училище се разглеждат от Пенка Марчева като основа за реализация на 

ситуационно обучение и като съчетание между нематериално културно 

музикално наследство и педагогика (Марчева, 2014). 

При изясняване ролята на образователните институции, имайки предвид, 

че значителна част от педагогическия стаж на Денева е в системата на 

училищното образование като музикален педагог и учител по физическо 

възпитание и спорт, естествено последва и въпросът какви са възможностите в 

училище, учителят да създаде интерес към фолклорните дейности. Тя споделя, че 

в началното училище превес има пеенето от фолклорните дейности, за сметка на 

детската градина, където има фолклорни игри, броилки, приказки, елементарни 

танци, застъпени са обичаите, които учителите реализират по сценарии. 

Децата имат желание, но учебният час ограничава възможностите в 

сравнение с детската градина. Допълнителен фактор е, че началният учител 

преподава по всички дисциплини и много рядко часовете по музика се водят от 

музикален педагог, а са основен център на фолклорно съдържание. Шансът 

началният учител да има интерес към фолклора и допълнителни познания, извън 

общата култура е много малък. В началното училище учителят много рядко иска 

помощ от колега в някаква друга област. „Там си сам”, посочва Денева. 

Броят на часовете е недостатъчен, а часове за допълнителни дейности се 

разрешават по преценка на директора. От класа се подбират малък процент деца 

с изявена дарба и интерес. Останалите работят по учебното съдържание в 

рамките на часа. „И пак зависи дали учителят има мотивация да отсее децата с 

данни и да им направи репертоар и вокална група. В 5-6 клас има колкото си 

искаш фолклорен материал в учебното съдържание. Не коства нищо да бъдат 

подготвени и да се представят на фестивал или на училищен празник. До учителя 

е.” Намира за „по-благодатна” работата в детската градина.   
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Учебно съдържание и ресурси, свързани с фолклора 

Нина Денева споделя, че предложеното от авторските колективи учебно 

съдържание и ресурси, свързани с фолклора, е разнообразно и съответства на 

възрастовите възможности (тонов обем, сложност и т.н.) на децата, но не е 

достатъчно. В случай, че педагогът сметне предложен пример за неподходящ, е 

негов ангажиментът да осигури подходящ такъв. За общите групи в 

регламентирани ситуации допълва репертоара с песни от интернет, като не е 

задължително да са инструментали. Децата пеят върху песен. При децата с 

изявен интерес във фолклорната група „Славейче” допълва работата си с 

народни песни с инструментали от училищния репертоар (1, 2, 3 клас). На 

въпроса дали народните песни с инструментален съпровод са с приоритет пред 

акапелно изпълнение, Денева отговори, че представят и акапелни песни, но за 

малки деца предпочита със съпровод. Допълни, че има прекрасни съпроводи за 

деца и когато те са талантливи, се получава въздействащо изпълнение за 

публиката.  

Отбеляза, че танцов фолклор може да намери „отвсякъде”. Ползва 

дигиталните платформи като приспособява избраните елементи към 

възрастовите особености и възможности на децата.  

В нейната педагогическа практика в детската градина се реконструират и 

представят календарните обичаи: Лазаруване, Великден, Гергьовден, Еньовден, 

Никулден, Игнажден, Коледа. Музикалният педагог подготвя музиката и 

танците, а детските педагози отработват диалозите като „сценарият” за 

пресъздаване на обичая или елементи от него е общ. Детските фолклорни игри се 

предлагат по избор на педагога.  

„В момента във Велики Преслав от 20 детски педагози в детската градина 

няма никой с допълнителен интерес към фолклора и желание за допълнителна 

работа в тази сфера – песни, танци… Може и да има, но не виждам да се 

изявяват. Или са пасивни, защото аз съм там. Когато дойде Коледа, Бъдни вечер 

те си правят тържества, защото е заложено в самата програма на детската 

градина.”   

Прави впечатление констатацията на Денева, че фолклорно съдържание 

има в редица образователни направления и те се представят от учителите, но 

„интересът към фолклора се поддържа чрез дейности”. И продължава 

коментарът, „Нито Славейчета ще има, нито народни танци... Ако някой дойде да 

ги учи външен човек в дейности, извън предвидените, има шанс.” 

 

Допълнителни учебни ресурси, свързани с фолклора 

На въпроса, каква е практиката ѝ при избора на допълнителни учебни 

ресурси – дали се ползва консултация със специалист (изпълнител, фолклорист), 

Нина Денева посочи, че се допитва до колеги. Набавя и инструментали от 

интернет, но затруднението при песните е, че в повечето случаи диапазонът не е 

съобразен с детския. „Трябва да си отдаден и да търсиш допълнителни 

материали, за да си свършиш добре работата! Има ли формална работа с децата – 

резултати няма!” 
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Препоръки. Ролята на директора. 

От какво има нужда детският педагог да добави към образователното 

взаимодействие, свързано с фолклора, което не винаги е налично? Денева 

посочи, че учителят има нужда от много неща. Стига да съумее, директорът да е 

“зад гърба ти”, да търси средства и да помага. Има нужда, първо от носии. Това е 

най-големият проблем в детските градини, защото изисква значителен ресурс. 

Смята, че е важно изпълненията на децата да са с подобаваща визия. „Ако речеш 

да пееш песен от областта, трябва да го изкараш с един хубав костюм от вашата 

фолклорна област. Как, откъде? Правиш един стилизиран костюм, който да става 

за всичко и край.” Отново поради финансови съображения, Денева коментира, че 

е почти невъзможно да се осигури народните песни да се съпровождат от 

музикант, тъй като външен човек не може да влезе в градината, а и следва да му 

се заплати всяка репетиция и концертното изпълнение. Предвид тези 

затруднения, практиката е масово да се ползват синбеци.  

На въпроса дали учебно помагало с детски фолклор (песни, танци, детски 

игри, словесен фолклор, обреди) – книжно и с дигитални аудио-визуални 

ресурси, подбрани и съобразени с възрастовите специфики, би облекчило 

подготовката на детския учител, Нина Денева отговаря, че би било много 

полезно и ценно. Очакванията са да бъдат описани достъпно, не на висок стил 

всички обичаи и да бъдат пригодени за детската градина. Към тях да бъдат 

посочени песните с текстове и отделно звукови файлове с песните – дори да не са 

със синбеци.  

  

Университетската подготовка на бъдещите детски педагози 

В момента постъпват в университета студенти от набор 2002 г. Трябва ли 

те да имат обучение в дисциплина, свързана с фолклора, с културното наследство 

– материално и нематериално? Ако те не са срещнали тези ценности в 

обучението си – в градина, в училище, в университета? Те като бъдещи детски 

педагози, вероятно също са далеч от традицията. Нина Денева, отбелязва, че 

трябва да имат такава дисциплина. „Няма да стане иначе. Аз не съм завършила 

Специализирано фолклорно училище, не съм нито изявена певица-солистка; не 

съм професионалист-хореограф, аз съм завършила Музикална педагогика и за 

учител по физическо възпитание. Аз съм учител с отношение към фолклора, 

затова ги занимавам с това. Но ако имах към класическата музика – щях да ги 

развивам чрез нея. Само, че с нея не можеш да обхванеш толкова много деца, 

колкото в народната. За резултатите от труда ми съдя по наградите и оценките на 

професионалното жури на фестивалите и конкурсите, на които сме се явявали с 

децата – златни медали и почетни звания.” 

   

Перспективи 

Бъдещето на фолклорното наследство и опасността от нарушаване на 

приемствеността, Денева коментира по следния начин: „Няма да се загуби, ако 

има учители, които държат. В семейството – не. Аз 15 деца ще изкарам на 

сцената – никой от родителите не се занимава с фолклор. Децата искат. Елате в 
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градината да видите, как чакат срещите ни. И са толкова доволни! Трябва да има 

учители, които горят в това. Иначе нищо няма да се случи!” 

Относно тенденцията при въвеждането на делегираните бюджети в 

детските градини да се закрива бройката на музикалния педагог, с цел спестяване 

на средства и дейността им да се прехвърля към детския педагог, Денева 

отговори, че такова прехвърляне е само на теория. На практика не може 

дейността му да бъде пълноценно осъществена. „Ситуацията проведена от общия 

учител се свежда до пускане на песен и изпяването й. Не се знае как и по какви 

критерии. Отработване на текст, мелодия, метроритъм... Много от педагозите не 

могат да пеят. Как ще я демонстрират…”. Друг недостатък, според нея е 

заложеният субективизъм в критериите за атестиране на учителите. Учител с 4 

кредита и посетени курсове може да има минимум дейност, в сравнение с друг с 

1 точка и много реална и ефективна работа. Разписанието на първия по видове 

дейности е спазено, но без усилия децата да бъдат поощрени и подкрепени, да се 

включат в допълнителни дейности – състезание по математика, по български 

език. Работата на музикалния педагог е навсякъде в детската градина – в 

ситуация във всяка група и на всички други събития в детската градина. Смята, 

че включването й в курс по Програмата Орф-Шулверг е обогатило 

педагогическата й и творческа дейност. 

Изследователският подход към педагогическата практика на Нина Денева 

на основата на Case study представя редица отговори на теоретични въпроси: до 

колко и как се преподават традиционни фолклорни дейности в предучилищна 

възраст; ролята на семейството за определяне на насочеността на детската 

личност; за учебното съдържание и предложените учебни ресурси от авторските 

колективи; допълнителни учебни ресурси; влиянието между регламентираните и 

нерегламентирани дейности; ролята на директора като ключова фигура в процеса 

на управление на образованието, задаващ приоритетните области на работа и 

взаимоотношения в детската градина. 

При изясняване на технологиите за преподаване на фолклор в 

предучилищна възраст фокусът пада на това, как се случва. Шилс пише, че 

„трансферът на ноу-хау“ е по-фин от „трансферът на технологии“ по смисъла на 

патенти и лицензи и дори на самия физически апарат. Изисква се традицията да 

бъде продължена; без това физическият артефакт е мъртва материя. (Shils, E. 

1981: 85-86). Според него е относително лесно да се „прехвърли технологията“ 

на методите на преподаване и предписанията за практиката, но е изключително 

трудно да се „прехвърли ноу-хау “относно това как успешно да се провеждат 

уроци. Няма лесно решение на този проблем. Когато една традиция се приеме, тя 

е толкова жива и толкова жизнена за тези, които я приемат като всяка друга част 

от своето действие или убеждение. Тогава миналото съществува и е толкова 

голяма част от настоящето, колкото и всяка съвсем скорошна иновация (Shils, E. 

1981: 12-13). 

 

Емоционална сфера. Детската личност 

На въпроса, какви са наблюденията върху емоционалната сфера на децата, 

които се включват в дейности, свързани с фолклора, дават комплексно 
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въздействие в изграждането на детската личност в сензитивния период на 

предучилищна възраст. Досегът с изкуството изгражда възприятието, че добри 

резултати се получават с цената на много труд и постоянство; колективни усилия 

за една кауза – изграждат нещо общо с цената на общи усилия и дисциплина; 

двигателна активност; създаване на приятелства в играта дете с дете 

(социализация), която напоследък се измества от новите обстоятелства в 

общуването и технологиите; придава на детската личност самочувствие и 

увереност в собствените възможности. 

Денева споделя, че им личи най-много в емоционалната сфера. Те са ведри 

и позитивни. „Винаги съм им казвала, че трябва да имат самочувствие, че знаят 

повече от всички останали. Не е проста работа да пееш, да танцуваш – още 

повече в колектив. Иска се интелект. Такива деца са успешни и в училище. 

Умните деца, които стават за едно, стават за всичко.”  

Наблюденията на Нина Денева потвърждават тезата, че участието във 

фолклорни формации създава отношение не само към фолклора, създава 

положителна нагласа към изкуството и към културното наследство като цяло. 

Оценява се и от децата, и от родителите, колко труд и постоянство стои зад 

подготовката на всяко сценично представяне – песен, танц и индиректно създава 

възпитана публика, емоционална интелигентност и отношение към изкуството, 

културата и труда на учителите. 

 

&&& 

Въз основа на събраните данни, относно практикуване на фолклорни 

дейности в предучилищна възраст в рамките на формалното и неформалното 

образование, може да се обобщи, че има неизследвано поле, в което си дават 

среща теорията и педагогическата практика. Съществуващата законова рамка 

задава основните параметри на очакваните знания, умения и отношения. 

Реалната педагогическа ситуация генерира обективни затруднения пред педагога 

за осъществяването й. Факторите са многопластови: от липса на специализирани 

ресурси, подпомагащи педагога в образователната дейност, от откъсване на 

семействата от традицията и фолклора, от медийната среда, от управлението на 

образованието в детските заведения, до университетската подготовка на 

педагогическите кадри. Едва ли отговорът може да е еднозначен. Необходимо е 

да бъде направено проучване с широк спектър от изследвани лица, за да бъде 

обективно оценена ситуацията, да бъдат посочени негативните тенденции и 

систематизирани добрите практики, а от там и изведени препоръки за 

осъществяване на културна приемственост и запазване на националната 

идентичност чрез дейности, свързани с традиционния фолклор. 
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KONSTANTIN PRESLAVSKI" - TRADITIONS AND CONTINUITY 

 

Teodora J. Ignatova, Severin P. Akerski 

 

 
Abstract: The effect on the human body as a result of aerobics has been proven. Today, 

the discipline of Aerobics is included in the curricula of specialties in higher education. As a 

follower of the traditions at the University of Shumen "Bishop Konstantin Preslavski", aerobics 

will long dominate among the variety of interesting and modern means of modern physical 

education and sports. 

Key Words: Aerobics, high school, students 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

 

Теоретична постановка 

Системните занимания с физически упражнения и спорт са едни от 

основните фактори, които водят до повишаване адаптацията на организма към 

вредностите на околната среда. По този начин нараства значението на спортните 

занимания във висшите училища като средство за противодействие на 

умствената умора, подобряване здравословното състояние и повишаване на 

работоспособността на организма. 

Аеробиката, като система за ефективно въздействие върху развитието на 

двигателните качества и повишаване здравния статус на хората се радва на 

засилен засилен интерес от страна на студентите. В последните години е 

застъпена в учебните планове на специалностите във висшите училища. Именно 

разнообразието в аеробиката, постоянното обогатяване на научно обосновани 

програми, високият емоционален фон, дължащ се на музиката в заниманията ѝ 

позволява да поддържа висок рейтинг сред други видове двигателна дейност. 

Голямата ѝ популярност, според редица автори [2,4,5,6] се дължи на 

многопосочното ѝ въздействие върху човешкия организъм. Освен подобряване 

на сърдечно-съдовата и дихателната система, в резултат на редовни занимания с 

аеробика, се редуцира подкожната мазнина, намалява се теглото, променя се с 

положителен знак съотношението между мастна и мускулна маса, повишават се 

самочувствието, активността и настроението. 

Аеробиката има свои черти и специфика, които ѝ придават уникален 

характер. Тази уникалност и различие се открива в нейните специфични 

особености:  
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 Непрекъснатост. Основната цел на аеробиката е да се увеличава 

максималната кислородна консумация. Тя от своя страна зависи от 

ефективността на дишането и дейността на сърдечно-съдовата система. 

Непрекъснатостта в изпълнението на аеробните комплекси дава възможност на 

системите да разгърнат своя потенциал. 

 Продължителност. Определя се в зависимост от степента на 

тренираност, възрастта на занимаващите се и поставените цели. Като оптимално 

времетраене на аеробен комплекс е прието в практиката между 45-60 минути.  

 Интензивност. Като основен компонент на натоварването 

интензивността на физическото усилие е свързана с мощността на движението и 

реакциите на организма като биологична система за движение. Тя отразява 

работата, извършена за единица време. Като общ неспецифичен критерий се 

използва отчитането на промените в пулсовата честота [1,3]. В заниманията с 

аеробика музикалният съпровод е фактор, който определя интензивността на 

натоварването. Чрез промяна в темпото на изпълнение на аеробните комбинации 

се променя и пулсовата честота.  

 Координация. Движенията на тялото и неговите части отразяват 

ефикасността на изпълнение на двигателни задачи. Координационните 

способностс се характеризират с точност, увереност, прецизност и хармония на 

движенията. Синхронизираните действия между горни, долни крайници и тялото 

в различните оси и равнини са най-често срещана координация в заниманията по 

аеробика. Целта е ангажиране на максимален брой мускулни групи и постигане 

на ефективна тренировъчна зона, в която чрез консумация на кислород се 

усъвършенства аеробната издържливост.  

 Музикален съпровод. Една от най-типичните и отличителни черти на 

аеробиката. Освен че създава положителен емоционален фон, съдейства за 

развиване на чувство за ритъм и такт. Много често в заниманията музиката 

налага темпото и пряко регулира натоварването.  

В България с Решение № 2 на Председателството на ЦС на БСФС от 

23.04.1984 г. се създава Комисия по аеробика за програмно-методическо 

ръководство по внедряването на аеробната гимнастика сред населението в 

страната. Започва провеждането на курсове за инструктори в цялата страна, а 

също така и функционирането на занимания по аеробика за различни възрастови 

и социални групи от населението при завишен методически контрол. По този 

начин аеробиката в България се превръща в регламентирана форма на занимания 

с доказан здравен и естетически ефект, която и до днес се ползва с голяма 

популярност, а във висшето училище е водеща фитнес дисциплина. 

Шуменският университет, наследник на многогодишни просветни 

традиции е утвърдено и ползващо се с авторитет в страната и в чужбина висше 

училище. Съвременните условия за провеждане на учебния процес, дават 

възможност на студентите не само да се образоват в избраното от тях 

направление, но и да се включат в разнообразни аудиторни и извънаудиторни 

програми, да се изявяват според желанията и способностите си в областта на 

науката, художественото творчество и спорта.  
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Катедра ТМФВ и спорт в ШУ, основана още с разкрития факултет, филиал 

на СУ през 1964 г., обезпечава учебния процес по дисциплината „Спорт“. Във 

времето се променят учебните програми като се допълват и обогатяват. До 1989 

г, Законът за висше образование (1949) у нас определя физическото възпитание 

като част от учебния процес. Задължително обучение по тази учебна дисциплина 

се въвежда за I и II курс с хорариум 60 часа годишно. Учебната програма 

включва спортовете: лека атлетика, основна гимнастика, волейбол, футбол, 

баскетбол, ОФП. През 1984 г. след конкурс, в катедрата постъпва Роза 

Александрова Атанасова, специалист по лека атлетика и инструктор по аеробика. 

Под нейно ръководство в часовете по физическо възпитание за пръв път се 

провеждат занимания с аеробика. Като регламентирана форма, с признат здравен 

и естетически ефект, аеробиката се ползва с голяма популярност. Освен в 

аудиторна заетост със студентите, Роза Атанасова провежда занимания по 

аеробика с преподаватели и служители от университета и техните деца. 

 
Фиг. 1. Роза Атанасова - занимания с деца 

 

След създаването на Педагогическия факултет, където е понастоящем 

катедрата, нарастват изискванията по отношение на теоретичното и практическо 

обучение на студентите от педагогически специалности. През 1986 г. в катедрата 

постъпва Росен Костадинов Алексиев, специалист по гимнастика, КМС по 

гимнастика. В практиката си със студентите от ПУП и НУП ефективно използва 

аеробиката като дисциплина, основана на упражнения от гимнастиката, 
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изпълнени под музикален съпровод, с невисока интензивност. В този период се 

поставят традициите за занимания с аеробика в ШУ, които се спазват и развиват 

днес.  

След промените от 1989 година учебната дисциплина „Физическо 

възпитание и спорт” остава недооценена – от задължителна става избираема, и 

наред с това амортизираната спортна база, липса или занижени изисквания към 

студентите стават едни от трудните за решаване проблеми през годините. Като 

стъпка в тази посока и повишаване на качеството на учебния процес през 2007 г 

в ШУ се въвежда модулно обучение, по спорт, в което студентите могат да 

избират между аеробика, баскетбол, бойни спортове, волейбол, йога, плуване, 

ракетни спортове, туризъм и футбол. По този начин младите хора имат 

академичната свобода да се насочат към вида спорт, който ще упражняват, 

според възможностите и интересите си.  

Още от самото начало към групите по аеробика има засилен интерес и 

резултатите не закъсняват. През 2007 г. за пръв път се провежда аеробик маратон 

за купата на Ректора на Шуменски университет. Участниците са 67, а купата 

печели Петя Ганчева, студентка в специалност ПОФВ. 

Следващите две години, станалият традиционен аеробик маратон се 

провежда в зала Младост. Вземат участие над 100 студенти от Шуменски 

университет и ученици от гр. Шумен. (фиг.2) 

 
Фиг. 2. Аеробик маратон за купата на Ректора на Шуменски университет - 

16.05.2008 г 

През 2011 г. аеробик маратонът се провежда като част от студентския 

спортен празник на университета в парк Студентски. Участието е масово и освен 
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по аеробика състезания има по баскетбол, футбол, дартс, бойни техники теглене 

на въже и надиграване. (фиг. 3) 

 
Фиг. 3. Аеробик маратон за купата на Ректора на Шуменски университет - 

19.05.2011 г. 

 

Във връзка с подобряване качеството на учебния процес по дисциплината 

спорт през 2015 г е оборудвана многофункционална зала за аеробика, йога, танци 

и фитнес в корпус 1 на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски“. От тогава заниманията и подготовката на студентите по аеробика 

се провеждат в новите условия.  

За успешното развитие на аеробиката в Шуменски университет освен 

вътрешните първенства, определен принос има и възстановяването на 

състезанията от НУШ на АУС Академик. От 2008 г. до 2017 г. отборът на 

Шуменски университет, с ръководител Теодора Игнатова, редовно участва и 

печели призови места. През 2012 г. се променя наредбата за участие в 

студентската надпревара по аеробика като се допускат смесени отбори. В 

началото участват малко на брой студенти, но във времето се наблюдава все по-

масовото им присъствие на тези форуми. На Националния университетски 

шампионат по аеробика през 2017 г в гр. Пловдив, призови места завоюваха 

студенти от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”. В 

отборното класиране мъжете извоюваха първото място, а жените – третото. В 

индивидуалното класиране мъжете спечелиха сребърен и бронзов медал и 

записаха едно 4-то място. В индивидуалната надпревара жените заеха 5, 9 и 21 

място. (фиг. 4) 
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Фиг. 3. Отборът на ШУ „Епископ Константин Преславски“, НУШ по 

аеробика, Пловдив, 25.03.2017 г 

 

В заключение следва да отбележим, че иновативните подходи и модели във 

физическото възпитание не са константа. Образованието на бъдещето ще е 

динамично, гъвкаво, адаптивно, открито за нови възможности и 

предизвикателства. Ние обаче сме убедени, че аеробиката във висшето училище, 

като последовател на традициите, още дълго време ще доминира сред 

многообразието на интересните и модерни средства на съвременното физическо 

възпитание и спорт. Основание и доказателство за това са непрекъснатото ѝ 

обогатяване с нови стилове, комбинации между тях и експресивност и 

приемствеността между поколенията.  
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Abstract: The upbringing style in the family plays a key role in the social adaptation and 

overall development of a child. In order to support the adolescent to identify as autonomous 

and well-established person with high self-esteem, the parents` style of behavior and attitude 

toward them should be adequate for their age. Consulting a child development specialist 

provides good indication of the child`s mental state and give guidelines on the proper 

upbringing influence in order to build a harmonious personality. 

Keywords: upbringing style, family, child, social development 

 

 

INTRODUCTION: 

The family is a major factor in the development and the first social environment 

of the child's personality. It has the strongest impact on its formation, development and 

implementation in society. The family microenvironment is extremely important and 

specific and it builds such qualities of the child's personality to help him adequately 

realize his potential, and on a functional level - to build social skills to successfully 

cope with life's challenges. [5] Positive early relationships between children and 

parents contribute to the creation of neural connections that support long-term success 

in children's development, and of particular importance is the emotional 

communication between them. Parenting skills are crucial for promoting child 

development, social interactions and successful realization. [3]  

 

EXPOSURE: 

The relationships in the family orient the child in his behavior, in relation to 

those around him, how to cooperate with them and to defend his own positions. 

Emotional and personal nature of the family environment determines the emotional 

intelligence of the child - benevolence, responsibility, mutual assistance, empathy and 

others. Complete communication, hearty relationships and affection influence his 

moral development. The child acquires his own experience and assimilates social 

norms. [2] Responsible parenting is determined by the best interests of the child. It is 

based on: caring for the child and meeting his needs, respecting his individuality and 

providing opportunities for independence through support and guidance. Sometimes 

parents, in an effort to satisfy every desire of the child, deprive him of the chance to 

develop independency and become self-confident. (Mincheva P., 2016) Each family is 

specific and different from the others in its characteristics. They are typed according to 
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different criteria - completeness/incompleteness of the subsystem "parents", social 

orientation of the family - positive/negative, the nature of family behavior - lawful or 

criminal, etc. They can also be typologized on the basis of family relationships, which 

is both socially and personally significant. These relationships determine not only the 

attitude of the family to society, but also the nature of upbringing in it. It depends on 

what kind of personality will be formed in the child and how he will organize his 

personal life and achieve successful social adaptation to build his identity. [1] Social 

adaptation has two sides: the reaction of the ego to external pressure and vice versa, the 

strength of the family, which is applied to the ego of the child. In this collision there is 

mutual development - as the child adapts to the environment, so the family adapts to it. 

Self-concept is an entity that includes cognitive, emotional and behavioral components 

and is built through the processes of self-knowledge and self-esteem. An important 

source for shaping self-esteem is the evaluation of parents. The child's dependence on 

them affects his self-esteem. Parents meet his needs, but also shape his experiences. 

The child's self-esteem is built depending on their attitude - whether it is supportive or 

humiliating. [4] To a large extent, the effectiveness of upbringing is a consequence of 

the applied upbringing style in the family. Its effectiveness is determined by the 

autonomy and support that the child receives from his parents. The more humane it is 

(emotional communication, encouragement and negotiation) the more favorable the 

conditions for adequate social adaptation of the child are and the opposite – if it is 

more controlling, confrontational and intolerant – there are more prerequisites for 

disturbances in the personal and social formation of the adolescent. The most popular 

parenting styles are: 

- Authoritative style (democratic) is a combination of regulatory behavior and 

unconditional support for children's autonomy; 

- The authoritarian style (dictation) is associated with the suppression of the 

initiative and personal dignity of the child through threats, punishment, strictness, 

while at the same time less frequent communication and warmth in the relationship; 

- The permissive style supports the free development of the child, accepts his 

choices, respects them and stimulates his impulsiveness; 

- The style of "Non-interference" is characterized by passivity on the part of 

parents. It relies on the maturity of the child, assigning him full responsibility for his 

development. [7]  

 

Cases from practice: 

Cases from the practice are presented, part of which is the provision of 

pedagogical and psychological consultations to parents of children with emotional and 

behavioral problems. Three cases are considered in which the upbringing style is a 

decisive factor for the growth of the child/adolescent and especially in terms of social 

adaptability and functioning as a whole person. It is clarified that in family 

relationships, parenting styles are often intertwined, but in certain crisis stages of child 

development, parents seem to "stick" in extreme behavioral patterns. 

 

1 case: 
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The family adopts a 4-year-old child. The boy is currently 13 years old and 

studying in an elite high school. Parents want to diagnose their son's mental 

development due to suspicions of mental retardation. 

The parents are extremely intelligent, educated, with prestigious professions. At 

the meeting, they said that their son had been adopted and they were not sure whether 

the mental disabilities they were observing were of genetic origin. They tell about 

moments of immature child behavior, looks puzzled and cannot cope with the 

elementary tasks that are set for him. 

In order to answer the initial request, an intelligence test (according to Raven) is 

conducted and it is established that the child is above average, has a good vocabulary 

and expression, behaves restrained and polite, answers exactly the questions asked, but 

is visibly worried about making a mistake in the answers. 

When talking to the parents, it is established that they have high expectations for 

him, bring him up in values and virtues characteristic of highly functioning families, 

but lack emotional closeness and warmth in the relationship between them. The child is 

closed, it is difficult to share with them. When his parents tell him to do something 

simple in life, the child becomes stressed and is not sure that he will complete the task 

in the expected way. 

The consultation presents the features and specifics of the child's personality, the 

age stage he goes through, and the line of parental behavior and attitude that parents 

have towards him. The main hypothesis is that their attitude is provoked by the 

following cognitive construct: "The child is adopted, therefore it carries genes that are 

not ours and is most likely disabled, ie stupid." 

In the conducted consultation, the style of upbringing and the messages that the 

parents send to the child are examined. The attitude of the parents suggests that they 

have unbearable expectations for perfection. They treat with ridicule, coalition with 

each other and do not accept the child as it is, but expect him to be perfect, according 

to their own ideas. In such a situation, the child feels insecure, cannot live up to their 

expectations and does not receive parental approval and support. Such behavior on 

their part creates a situation of constant stress, as a result of which the child feels 

insecure in his actions. 

Parents are informed how such a style of upbringing affects the mental state of 

their child. Different points of view are presented regarding the "problem behavior" 

and the way it is perceived by the parents. 

At the end of the consultation, the parents doubt their own statements about 

"correct" upbringing - expectations, requirements, ambitions and realize the wrongness 

of their attitude towards the child. It is clear that before they adopted him, they had 

another child, which they modeled according to their ideas, and their expectations were 

that they would raise the adopted child in the same perfect way. 

 

Conclusions that follow based on parental beliefs: 

1. The upbringing of different children in the same way leads to the same results. 

2. The adopted child carries genes that are not as perfect as those of the adoptive 

parents. 



846 

 

3. In case the child behaves inadmissibly and/or inappropriately, it follows that 

he carries the genes of his biological parents. 

4. If the child does not meet the parent's expectations, it means that he has 

something (there is a problem and he should visit a specialist to "fix" it). 

 

2 cases: 

The parents' request is that their son (12 years old) performs atypical movements 

with his hands, moves them constantly from the wrists, grabs objects with which he 

knocks and does not concentrate in the learning activities he performs. 

An assessment of the child was conducted, which revelas that the boy was 

extremely reserved, answered the questions correctly, but lacked imagination and 

creative imagination in the answers. When asked if he has difficulty, he begins to 

breathe rapidly, gets up from the chair, there is dynamics in the movements of the 

whole body and begins rotating movements with the hands from the wrists. 

From the performed projective tests, drawings and a conversation, it was 

established that the child is emotionally in a closer relationship with his mother, but 

puts himself closer in spatial terms to his father. He says he rarely meets children his 

age, and only those who are "good and don't do stupid things." There is a high, age 

atypical moral, to which the child constantly strives. 

From the conversation with the parents it was established that according to the 

mother the child has Dyslexia, which is why from the first grade she is inseparable 

from him in the educational process at home. They do their homework together and she 

thinks that without her support, her son would not be able to cope. The mother 

graduated an elite high school to meet the expectations of her parents, but did not 

realize her potential professionally. She has been a housewife for years and helps her 

son. 

The father is a businessman who provides for the material well-being of the 

family, participates in his son's life and believes that the mother demands too much 

from him. 

From the conversation with them, it is not clear whether the diagnosis of the 

child's difficulty is reliable. There is almost no period in which the child is left to do 

his homework without the mother's supervision, and it is difficult to determine whether 

he has real difficulties in school preparation or is due to the requirements and 

expectations of the parent. 

The consultation presents the child's behavior and shares views on the tension 

that "stands" unexpressed in the child's body. Parental expectations "bind" the child in 

moral principles, and hand movements demonstrate the inability to maintain this 

tension. 

 

The guidelines given to parents are as follows: 

1. Gradual withdrawal of the mother from the learning process - initially the 

child to cope with the easy for him learning material and to be assisted only in the 

efforts made by him to solve a specific task. In case the child has an established 

difficulty, a professional pedagogue should be involved in the help, who with a correct 

approach and pedagogical tact should regulate the educational process adequately. 
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2. The mother to remain relatively passive in terms of upbringing to such an 

extent that the process of identification with the male function, which rightfully 

belongs to the father in the family, to be realized successfully. 

3. The father to calm the fears and anxieties of the mother so that the child can 

be more actively involved in communication and interactions with other children of his 

age. This helps for adequate socialization and acquisition of social skills that he needs 

for further development. 

4. Parents to allow the child to grow up, to become a responsible adolescent and 

not to keep his mental development at the level of "immature child in need of help". 

3 cases: 

A 17-year-old girl (extremely intelligent and polite) shares a problem that she 

cannot identify, but which hinders communication with relatives and her current 

boyfriend. She is determined to be open and sharing, but there is a lack of concreteness 

in the experiences - she cannot name the feeling she feels. He complains of having 

acne (typical of puberty) on his face, which is obvious. 

It is clear from the conversation that the girl lives with her mother and father in a 

family house, together with the extended family (paternal grandparents). She has a 

private life that she does not share with them, she is closed and believes that she will 

not be understood and supported in the choices she makes in her personal life. 

She has chosen a boy of a different origin from her as a partner and believes that 

the relationship with him will not receive the approval of the family. Only her mother 

(the woman who is not a biological mother, but who raises her from a baby) is the one 

who knows but keeps a secret from the other members. As the mother openly (in front 

of her daughter) expresses her own and her relatives' prejudices regarding her 

relationship, the girl closes herself to her as well. 

The hypothesis is that the girl's symptom of acne is a mother's symptom, because 

due to identification with the female image, most likely similar to the mother, the girl 

does not acquire skills to express personal position. The girl's inability to share, which 

she says is due to the fact that she doesn't want to upset the family: "I want them to feel 

good, I'm grateful for everything they do for me!", Blocks the ability to recognize and 

name the true feelings and position regarding her choice. 

The conversation with the mother revealed that she was aware of the woman's 

role in the family and had her own views on her, but could not afford to state them 

openly (due to religious and moral reservations). The mother demonstrates to her 

daughter a behavior that carries the following message - when there is a problem in the 

relationship with someone, one should be silent, hide the true feelings and reconcile. 

 

The fulcrums that support the girl's symptom: 

1. Acne is an expression of the unspoken, the unshared in an appropriate form, 

which is suppressed and "blurred" - unrecognizable as a feeling. The girl is grateful, 

but angry and sad at the same time. 

2. Family beliefs lead to a lack of adequate models for expressing oneself and 

defending one's positions. 

3. Choosing a partner of a different religion is an unconscious protest against the 

unbringing model of the family. 
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The guidelines for bringing the mother's relationship with the girl closer 

together and restoring it are as follows: 

1. Discuss everyday but important topics and participate in joint typically 

"female" activities to create a sense of interest in the girl's personal life. 

2. Sharing by the mother of her own experiences that predispose her daughter to 

such sharing. 

3. Conversations about the mother's true position regarding the order in the 

family - male-female relationships, with the extended family, etc. 

4. Taking the position of an active listener (without criticism and judging) of 

what is shared by the daughter, and in case of disagreement and/or difference with her 

position, to show understanding and strive for open communication, supported by 

statements and examples from her life experience. 

 

CONCLUSION: 

It is evident from the cases that depending on the direction of the upbringing 

style it determines not only the effectiveness of family upbringing, but also the general 

well-being of the child in the family. It varies according to the autonomy given to the 

child and the degree of support he receives from his parents. The pathology of the 

child-parent relationship can produce a wide range of serious disorders in the child's 

mentality and behavior of the child's personality. This is especially true for the model 

based on parental expectations. The adequacy of parental positions comes down to the 

ability of parents to see and understand their child’s individuality, to take into account 

the changes occurring in his mental world. [6]  
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резултати  и класиране на отборите по тенис на маса на Шуменски 
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Participation in university and international competitions, results and ranking of 
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Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт 

в Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Според Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и 

спорта в Република България 2012 – 2022, проблемът за физическото възпитание 

и спорта във висшите училища трябва да намери своето трайно и принципно 

решаване като съставна част от преустройството на образователната система у 

нас.  

За целта е необходимо:  

• заниманията по физическо възпитание и спорт и резултатите от тях да 

бъдат включени в системата на т. нар. академичен кредит, който се формира от 

задължителни, факултативни или свободно избираеми предмети и форми на 

обучение;  

• да се създадат съответните организационни, материално - технически и 

кадрови предпоставки за издигане равнището на спортното майсторство във 

висшите учебни заведения по модела на елитния студентски спорт в страните с 

развита пазарна икономика;  

• ясно разграничаване на задължителната спортна подготовка на 

студентите (учебните часове по спорт по Закона за висшето образование) и 

състезателния студентски спорт на регионално и национално ниво (представяне 

на университетите от отборите им, съставлявани от най-добрите спортисти в 

различните дисциплини);  

• въвеждане на пълни и частични стипендии за най-изявените спортисти 

във висшите училища;  
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• да се създадат условия за насърчаване активността на студентите за 

участие в масовия студентски спорт чрез организиране  на масови студентски 

прояви, конференции и разглеждане на проблемите на студентския спорт на 

всички нива;  

• усъвършенстване на механизма за финансиране на спортната дейност във 

висшите училища. [4]  

Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 

2018 – 2020 г. е основополагащ документ за ролята, мястото и социалните 

функции на спорта в Република България. Стратегическата цел е обединяване на 

усилията на всички държавни, обществени, неправителствени и частни 

организации за утвърждаване на физическото възпитание, спорта и спортно-

туристическите дейности като средство за подобряване на здравето и 

физическата дееспособност на населението, максимално разширяване дела на 

обхванатите в организирания спорт за всички. Цели се също издигане на 

спортния престиж на нацията на световно ниво чрез усъвършенстване на 

националната система за физическо възпитание и спорт в съответствие с 

водещите европейски практики с оглед насърчаване на физическото възпитание 

на гражданите и стимулиране на спорта за високи постижения и модернизация на 

спортната инфраструктура, която да задоволява потребностите на населението от 

системни занимания с физически упражнения и спорт. [3]  

 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

В Закона за висшето образование се определя минималния хорариум от 60 

часа годишно за студентите, които се готвят за придобиване на образователно-

квалификационна степен „бакалавър”. Целта на университетското образование е 

подготовката на висококвалиоицирани специалисти над средното образование и 

разитиета на науката, културата и спорта, създаването на наеобхоимите условия 

за системно прастикуване на физически упражнения и спорт, издигането 

наспортния престиж на нацията.[1]  

Свободният избор, мотивацията и активността са основните фактори, 

определящи  успеваемостта на човека във всяка една сфера на живота. 

Дисциплината „спорт” във висшите училища е неделима част от цялостната 

образователна система. След настъпването на промените в Закона за 

физическото образование и спорта неминуемо се стигна до изменение на 

организацията и в Шуменски университет. От учебната 2007/2008 година в 

университета бе въведена нова система за провеждането на часовета по „спорт” 

за студентите от всички факултети. В зависимост от желанията са сформирани 

профилирани групи по вид спорт. [2] 

 В този период няма формирана група по тенис на маса. С въвеждането на 

задължителна учебена дисциплина Спорт за всички специалности – тенисът на 

маса е включен в групата на Ракетните спортове. Имено от общите групи по 

спорт на университета излиат и първите  състезатели напредставителния отбор. 

След успешно спечелена квалификация, провела се в гр.Свищов през 2011г., 

отборът по тенис на маса – мъже, добива правото да участва на държавно 
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студентско първенство, организирано от АУС „Академик”. При първото си 

участие в гр.Пловдив, Любен Гълъбинов, Цветан Димитров и Калин Евгениев 

заеха четвърто място.сн.1 

 

 
 

сн.1 

Доброто представяне в това състезание стана трамплин и за първото 

международно участие на отбора. През май 2011г. Любен Гълъбинов и Цветан 

Димитров представиха достойно Шуменски университет на Спорт фест в 

Истанбул, като се класираха съответно на четвърто и пето място. 

Не закъсняха и първите призови класирания. На проведеното в София през 

2012г. държавно първенство отборът в състав - Любен Гълъбинов, Цветан 

Димитров и Атанас Атанасов завоюваха първата купа за университета и се 

окичиха със сребърни медали. сн. 2 Доброто представяне бе затвърдено и от 

спечването на трето място в състезанието за двойки на тандема Цветанов – 

Гълъбинов. Отново успешно международно участие отбеляза Любен Гълъбинов, 

като повтори четвъртото си място отново на престижния международен фестивал 

– Спорт фест – Истанбул,2012. 

На организираното от Асоциацията за студентски спорт „Академик“ 

държавно първенство по тенис на маса  проведено през 2013г. в Свищов отново 

се окичиха с медали  момчетата от представителния отбор на Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“. Цветан Димитров, Любен 

Гълъбинов и Стоян Николов отборно завоюваха трето място и бронзови медали. 

Успеха бе извоюван в оспорвани двубои с рекордното участие на 17 висши 

училища от страната.  
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                  сн. 2                                                                   сн. 3 

 

Първият медал от муждународно състезание донесе на университета Стоян 

Николов, красирал се на второ място в поредното участие на отбора във 

фестивала в Инстанбул през май 2013г. Доброто представяне бе допълнено и от 

четвъртото място на Любен Гълъбинов и деветото на Илиян Стойчев. сн. 4 

 
 

сн. 4 

Първо участие на дамите от предсавителните отбори се сътоя на Лятната 

универсиада през 2013г, организирана от Академията за университетски спорт 

„Академик”. Докторантката Елис Караманлиева завоюва на състезанието  

следните титли - 1 място на двойки - жени, 2 място на жени, 3 място на смесени 

двойки, 3 място отборно – жени  заедно с магистър Галя Тодорова. 
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Асоциацията за университетски спорт „Академик“ откри учебна година 

през 2013г. със състезания по тенис на маса. Есенният кръг от държавното 

първенство се проведе в град Благоевград . В него участваха 11 висши училища 

от страната. Отборът на Шуменският университет „Епископ Константин 

Преславски“ бе в състав Любен Любенов, Стоян Николов, и Илиян Стойчев 

преодоля успешно турнира и се класира за пролетния дял. По покана на 

Югозападен университет„Неофит Рилски“осемте най-добри отбора участваха за 

купата на Ректора. И тук нашите студенти се представиха отлично и завоюваха 

купа и 2 място.   

Добитото самочувсвие от постигнатите успехи провокира Шуменски 

университет да стане домакин на държавното студентско първенство по тенис на 

маса през 2014г. Като отлично представяне се прие четвъртото място на 

момчетата от отбора в състав Стоян Николов, Любен Любенов и Атанас 

Атанасов, а студентките Мария Пъшева и Ася Кръстева, участващи за първи път 

в държавен шампионат се класираха на престижното седмо място. сн. 5 

 

 
сн. 5 

 

От 8 до 11 май в Истанбул се проведе 35 – то  издание на Спорт фест  

организиран от Боазичи университет. Традиционно в състезанието участват  

силни отбори. На този юбилеен форум участваха 39 университета от 17 държави. 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ имаше представители 

мъже и жени в тениса на маса. След двудневен турнир тенисистите излъчиха 

победители – при жените златен медал завоюва Пенка Стоянова, а при мъжете 

Денислав Денев – сребърен, Стоян Николов – бронзов. Другия представител на 

университета Ася Кръстева остана на крачка от медалите – зае пето място. сн. 6 
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сн. 6 

 

Над 1300  са студентите, които участваха в най-големия спортен форум, 

организиран от Асоциация за университетски спорт "Академик" - Универсиада 

2015 проведена от 17 до 22 май в Пловдив. Забележително участие записа и 

отбора по тенис на маса. Отборно те завоюваха бронзови медали - Денислав 

Денев, Стоян Николов и Александър Пламенов. Двойката Денев - Николов 

 спечели трето място при мъжете, Денев със състезателка на СА - Свищов 

Виолета Атанасова добави бронзов медал при смесените двойки, а индивидуално 

трето място след изключително силните представители на Националната спортна 

академия - зае  най-добрия състезател на университета Денислав Денев. В 

състезанието се включи и Ася Кръстева и завоюва осмо място индивидуално, а в 

двойка с Стоян Николов - седмо на смесени двойки.сн. 7 

 
сн. 7 

 

На Летните университетски игри – 2015г, проведени в СОК ”Камчия” 

участваха само дамите Ася Кръстева и Яна Кожухарова, които в турнира по 

двойки спечелиха бронзови медали. 
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В началото на месец май 2016г в град Одрин – Турция се проведоха 

първите балкански спортни студентски игри. Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“ бе единствен от висшите училища поканен да участва в 

спортната изява. В надпреварата се включиха представителните отбори на 

университета по тенис на маса – мъже и жени.  Те представиха нашата страна по 

отличен начин – Денислав Денев спечели първото място в индивидуалното 

състезание при мъжете, Пенка Стоянова допълни медалите с бронзов медал, а 

заедно с Яна Кожухарова и Делян Делчев спечелиха купа за второ място в 

комплексното класиране. сн. 8 Част от отбора, продължи с международните 

прояви, Пенка Стоянова участва в традиционното състезание – Спорт фест на 

Боазичи университет в Истанбул, Турция. И отново с медал и трето място в 

индивидуалния турнир при жените.  сн. 9  

 

 
 

                                сн. 8                                                   сн. 9 

 

Интересно бе, че и ръководителят на делегацията старши преподавател 

доктор Теодора Симеонова се включи в състезанието по тенис на маса и зае 

престижното осмо място. сн. 10 

За поредна година отлично представяне регистрираха студентите 

спортисти на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на 

Лятната универсиада – Камчия,2016. С най-много купи и  медали се завърнаха 

отборите по тенис на маса – жени и мъже. Отборно е двете формации завоюваха 

трети места. При мъжете участваха Николай Кънев, Стоян Петров, Делян 

Делчев, а при дамите – Пенка Стоянова, Ася Кръстева и Мария Илиева. Двойката 

на момичетата  - Пенка Стоянова и Ася Кръстева донесе нов медал – бронзов, а в 

индивидуалната надпревара Пенка Стоянова се качи за трети път на стълбичката 

на победителите отново с бронз. 
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                                                               сн. 10 

 

Над 1300 студенти и преподаватели от 26 висши училища в страната 

участваха в Националната универсиада 2017, която се проведе от 8 до 14 май в 

Стара Загора. Събитието се организира от Асоциацията за университетски спорт 

„Академик”. Отборите  на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“  по тенис на маса се представиха отлично и завоюваха следните 

призови места: Денислав Денев – сребърен медал – тенис на маса индивидуално, 

бронзов медал – двойки; Пенка Стоянова – 7 място - тенис на маса; Яна 

Кожухарова – 8 място - двойки – тенис на маса; 6 място отборно – тенис на маса 

– мъже; 7 място отборно – тенис на маса – жени. сн. 11 и сн. 12. 

 

 
 

                     сн. 11                                                     сн. 12 

Традиционно силно се представиха отборите мъже и жени на Лятната 

универсиада – Камчия 2017г.  Отлично представяне – първо място отборно жени 

– Пенка Стоянова, Деяна Асенова, първо място отборно мъже – Денислав Денев, 

Николай Кънев, Георги Василев, Делян Делчев, първо място индивидуално жени 
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– Пенка Стоянова, първо място индивидуално мъже – Денислав Денев, двойки 

жени – Стоянова – Асенова отново златни медали, и двойки мъже –второ място. 

Студентите от представителния отбор – мъже на Шуменския университет 

взе участие в престижния Международен студентски спортен фестивал - Moscow 

Games 2017, който се проведе от 18 до 22 септември в столицата на Русия 

Москва.  

В индивидуалното състезание по тенис на маса най-добре се представи 

Денислав Денев, шампион от Лятната универсиада. Той реализира 5 победи в 

груповата фаза и се класира за осминафиналите. След оспорван двубой със 

състезател на домакините, той зае 9-о място от общо 45 участници в крайното 

класиране. Вторият ни участник Делян Делчев се класира на 16-то място. сн.13 

 
 

                                                      сн. 13 

Националната студентска универсиада 2018 се проведе в гр. София, 

обявена за  европейска столица на спорта. В състезанията по тенис на маса – 

мъже три медала завоюва Денислав Денев – златен в турнира на двойки с 

партньор от Софийски университет , сребърен на  смесени двойки  с партньорка 

от УНСС и сребърен в индивидуалния шампионат по тенис на маса. сн. 14 
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                                                           сн. 14 

Летните университетски спортни игри, се явяват завършек на спортно-

състезателната учебна година. Традиционно силно се представиха състезателите 

на Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” и през 2018г. в 

Камчия. Второ място отборно при мъжете – Денислав Денев, Атанас Росенов и 

Георги Василев, трето място при дамите – Пенка Стоянова и Деяна Асенова. 

Освен купите спечелени за призовото класиране, тенисистите се отчетоха с 

първо място индивидуално на Денислав Денев, второ място индивидуално на 

Атанас Росенов, трето място индивидуално на Пенка Стоянова, второ място 

двойки мъже  - Денев и Росенов и трето място двойки жени. сн. 15 

В периода 07.05-12.05.2019г. морската столица Варна бе арена на спортни 

битки от националната универсиада организирана от АУС Академик. В това 

състезание участва само представителния отбор по тенис на маса – мъже. 



860 

 

 
                                                       сн. 15 

 

На високо ниво се представиха  момчетата от тениса на маса, като отборно 

се класираха на трето място, а индивидуално два бронзови медала завоюваха 

Денислав Денев и Атанас Росенов. сн. 16 

 

 
 

сн. 16 
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Националният университетски шампионат по тенис на маса на АУС 

„Академик“ се проведе в рамките на Летните университетски спортни игри. 

Домакин на събитието бе комплекс „Аква лайф“ - Кранево - 09.2020г. 

Тенисистите от Шуменския университет “Епископ Константин Преславски 

показаха най-успешното си представяне и завоюваха следните призови места. 

 Отборно мъже – първо място: Денислав Денев, Атанас Атанасов, Павел 

Цолов, Ивелин Добрев. За първи път в историята на мъжкото направление! 

 Индивидуално мъже – първо място: Денислав Денев. За първи път 

шампион на национален шампионат! 

 Индивидуално мъже – трето място: Атанас Атанасов. 

 Двойки мъже – първо място: Атанас Атанасов и Павел Цолов. За първи 

път на държавен студентски шампионат! 

 Отборно жени – трето място: Златина Андреева и Меги Стоянова. За 

първи път на национален шампионат! 

 Двойки жени – трето място: Златина Андреева и Меги Стоянова. сн. 17 и 

сн.18. 

 
                               сн. 17                                                  сн. 18 

Залог за следвашите достойни класирания са резултатите от есенния кръг 

на отлично проведения шампионат в Шумен шампионат за сезон 2021г. 

Финалното състезание за НУШ Тенис на маса се проведе в рамките на 

Национална универсиада 2021проведена в гр.Стара загора от 26до 29 май. 

Денислав Денев, Атанас Росенов, Павел Цолов и Ивелин Добрев завоюваха купа 

и бронзови медали за трето място в отборното класиране. Пенка Стоянова и 

Пламена Великова останха на крачка от медалите и се класираха на четвърто 

място. Момчетата разпределени по двойки Росенов – Цолов и Денев –Добрев 

донесоха още два медала за третите си места в състезанието по двойки – мъже 

сн.19 и сн.20. 
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                               сн. 19                                                    сн. 20 

Заключение 

Ръководител на представителните отбори маъже и жени на Шуменски 

Университит по тенес на маса е  доц. д-р Теодора Симеонова. Представителите  

на отборите са студенти в бакалавърска, магистърска и докторска програма по 

Физическо възпитание. Всички участия на отборите на национални, лятни 

шампионати и международни състезания са осъществени с безрезервната 

подкрепа на Катедра „ТМФВ и спорт” при Педагогически факултет, Студентски 

съвет и Ръководството на Университета.  
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АНГЛИЙСКОТО ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ В НЕ-АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА 

СРЕДА 

 

Тодор С. Тодоров 

 

 

ENGLISH LANGUAGE LEARNING IN NON-ENGLISH ENVIRONMENT 

 

Todor S. Todorov 

 

 
Abstract: In this paper we will cover what is language learning, we will review the 

input-output theory of second language learning and acquisition, and some socio-cultural 

factors that influence the process of learning in both native conditions and non-English 

environmental classroom. Research results on the effects of abroad studying are given and 

discussed. The student’s progress in foreign and domestic atmosphere is compared through the 

research papers of different scholars. Along with the conclusion, a SWOT analysis will be 

conducted to show the positives and negatives of native and non-native environment language 

learning for English. At the end, variants for betterment of ELT and ELL in non-native 

atmosphere are given. 

Keywords: language, environment, efficiency, method, learning, acquisition 

 

 

INTRODUCTION 

It is well known that English language teachers, who have English as a foreign 

tongue, stumble upon a difficult task when teaching students in non-native conditions. 

For the educational process to be successful every teacher and guide need to establish 

communication with students who probably share their own mother language. They 

need to navigate the learners' attention on the unique features of English grammar and 

pragmatic usage, to teach students how to model the speech, motivate and organize the 

given knowledge, to explain the tongue’s workings. As for the students, they must 

learn to understand and use texts (verbal or written), as well as context – the non-

textual elements of the speech acts (when they are not expressed through signs in 

writing), such as speed, stress, tember, melodicity, pauses; the non-verbal elements, as 

a whole, such as body language, gestures, eye-movement; the situational elements – 

sphere of communication, formality requirements, space-time whereabouts, social 

hierarchy of the participants in the communicational act, etc. That being said, there are 

many theories about the best and most natural way of teaching and learning a new 

language, in this case – English. The language methodological science studies different 

processes, happening in the course of one’s education and induces the common 

cognitive laws that govern them. On that basis, methodologists recognize two main 

processes of language learning – acquisition, and actual learning. 

 

EXPOSITION 

Learning and Acquisition 
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First of all, we need to differentiate the term learning from acquisition. 

According to scholars in the fields of linguistics, pedagogy, psychology and neuro-

linguistic disciplines, language acquisition is an activity, which takes place 

unconsciously. When children, exposed naturally and organically to specific spoken 

and written language, instead of intentionally and systematically, begin to practice that 

language – as mental thinking and as speech, we say that the process of acquisition has 

taken place and it shows its results. This phenomenon occurs through participation in 

the native language situations, through growing up with the native culture and 

stereotypes. In the acquisition process the learner receives indirectly the grammar 

rules, the vocabulary and the language unique features. Almost always children’s first 

(or mother) language is assimilated via the process of acquisition. 

On the other side, language learning is very systematic and intentional activity. 

It occurs consciously, and it is performed in an artificially created environment, 

specifically designed for the learning tasks. Grammar, vocabulary, semantic colouring, 

etiquette, gesture meaning, intonational peculiarities, etc. are taught explicitly with the 

instructions of the teacher. Most often, when the child (or adult, for that matter) is 

learning in this context, it is a second (foreign) language and he/she is not exposed to 

the same influencing factors as the native speaker. That, of course, does not apply 

when a person, for example, goes in a foreign country to live and begins to understand, 

as well as speak, the country’s tongue due to organic exposure. [8] 

 

The input-output theory about second language learning 

Ellen Bialystok's – a Canadian psychologist and researcher in the field of 

bilingualism and cognitive development of children – developed a model of second 

language (L2) learning in an attempt to explain why language learning proceeds for 

different individuals at different rates. The model functions on three levels: input 

(language exposure), knowledge (the stored information – linguistic and 

extralinguistic), and output (understanding and production), based on the previous two. 

[2] 

The input refers to the situational exposure of the person to the new, unknown 

speech and writing. This input might be from linguistic nature or non-linguistic. 

Furthermore, the received linguistic information is explicit – the conscious knowledge 

of the person about the rules and mechanisms of the tongue, or implicit – the automatic 

and unaware obtainment of rules and functions, and their organic usage in real-life 

occasions. Since fluency depends on subconscious reactions, the aim of the teacher and 

the educational methods are to increase the learner’s implicit knowledge. 

The output level is connected to the product of the input and storage. There are 

two types of output: (1) spontaneous and organic (2) deliberate, with effort. The first 

occurs in speaking, and it is a requirement for wholesome conversation. The second, 

most often, is associated with writing, where there is a time delay, and redaction can be 

afforded. While in the traditional classroom the emphasis is on the input of explicit 

knowledge (grammar rules are taught step-by-step, vocabulary is given directly), there 

are programs that recreate communicative settings and immerse the students in the 

them, so they can actively extract the principles in function. 
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The output process manifests in understanding and response in the foreign 

tongue. And since proper communication is spontaneous, effortless (at least it should 

be) and situation-unique, it requires implicit knowledge reactions. Thus, the processes 

and strategies involved in L2 learning should be the same for all children, as far as the 

cognitive factors are concerned, not as methods and techniques for teaching the 

educational data. Prepositions for different learning rate and achievement are 

differences in individual characteristics - attitude, personality, motivation. [6] 

 

English learning in native and non-native environment 
Based on Bialystok’s theory, different environments affect the efficiency of the 

students’ progress. We distinguish two kinds of environments:  

(1) native, or natural language environment 

(2) non-native, or foreign language environment 

James Collentine has said that since the 1980s, a large number of projects have 

been organised to examine the effects of the learning context in the language learning 

process. The aim of researchers was to describe the linguistic positives gained from the 

abroad experience in terms of the betterment of communicative or pragmatic 

competence in the target language. The majority of studies that evaluate the effects of 

abroad studying on verbal proficiency have agreed on the idea that this approach helps 

to improve fluency, the speed of speech, grammatical correctness, pronunciation, and 

richness of vocabulary used. 

Since language study abroad experience (in terms of input and cognitive 

processing, as was stated earlier) ought to be the same, or at least approximately the 

same, for most European and American languages, here are given the results of 

different study abroad (SA) research papers. [7]20 

Speaking skills (Фиг.1) have been carefully observed in the study abroad (from 

here on SA) research and authors have demonstrated significant improvement in verbal 

fluency and could sustain more comprehensive discourse after a SA program (See 

Lennon (1990), Freed (1995), Lapkin et al. (1995), Freed et al. (2004), Segalowitz and 

Freed (2004), and Llanes and Muñoz (2009, 2012)). [7] 

In terms of listening skills (Фиг.1) there were significant gains for SA students 

compared to study-at-home (from here on SAH) students. One of the researchers found 

the result independent of the target languages, which were Spanish, French and 

German. However, another arrived at similar conclusion for SA and SAH students, 

exception was those who had natural inclination to ‘deeper sense of hearing’. They 

obtained better results in the SA context (See Dyson (1988) and Cubillos et al. (2008)). 

[7] 

Regarding writing skills (Фиг.1), the study showed no relevant improvement 

compared to oral fluency in L2 (in this case, French). However, another few studies 

found differences between SA and SAH students, where SA students manifested the 

ability to write more versatile. Finally, in 2009 two scholars confirmed the positive 

effect of study abroad on writing competency. (See Freed et al. (2003); Sasaki (2004, 

2007, 2009) and Pérez-Vidal and Juan-Garau (2009)). [7] 

                                                           
20 for more detailed information on these research papers, see Pinar’s bibliography 
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A comparison of reading abilities (Фиг.1) from domestic immersion program 

and a SA program for Japanese learners showed a higher degree of confidence for SA 

students (See Dewey (2004)). [7] 

In regards to grammar acquisition (Фиг.1) in a SA context, Collentine (2004) 

found no significant increase in grammatical skills. Although, a 2003 paper found the 

SAH students gained a better mastery of grammar (See Freed, So, and Lazar (2003)). 

In opposition to the above, a comparative study paper from 2004/2005 proved that 

studying in a natural context allowed students to develop more grammar awareness 

than in an artificially designed context (See Isabelli (2004), Isabelli and Nishida 

(2005)). [7] 

In their ELT research paper Zöe Handley and Haiping Wang, came to the 

conclusion that English abroad studying atmosphere contributed very much for 

comprehension and speech, as well as contextual language awareness and usage.  [4] 

(Фиг.1) 

 
Фиг.1 Comparing diagram between the different values in natural and non-

natural environment 

 

According to Burt and Dulay (1981) natural language environments are 

necessary condition for optimal acquisition and assimilation. In such environments the 

focus is on content rather than on the language itself. Exposure to the language is 

natural, as in ordinary conversation, purposeful reading or watching television and 

movies. The obtainment of the tongue’s inner mechanics is not the aim, but just a tool, 

a device for execution of the communicative and actional task. Attaining the linguistic 

information has fallen upon the subconscious mind, the conscious level deals with the 

desired result of speech or writing. This very much copies the process, happening in 

juniors, when they learn to interact with the external world. From the 2nd to the 5th year 

children use speech not for speech’s sake, only as a tool for expressing their desires, 

needs, emotions. That objective factor changes with time. When they grow up, youths 

realize that language can be taught and learnt not just on-the-go for expressing basic 

needs, but gradually and systematically for exploring different concepts and 
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maintaining social and institutional relationships. We see then that in this early stage of 

growth, children are given more implicit data via the input process, only later they 

begin to understand and produce. 

In non-native language environment children study targeted languages in 

classrooms with artificially created conditions, modulated to simulate the original 

English everyday interaction. Methods vary, but there’s a common err trend: English is 

being ‘forced’ to connect somehow to the previous known one. Instead of full 

immersion, the teacher either tries to translate the content taught in the children’s 

mother tongue, or gives direct instructions and explanation about the morphological 

structure and syntactic arrangement (e.g. grammar translation method). Trying to think 

in the new mindset is replaced by mental translation of every sentence between 

languages. This brings heaviness to the assimilation process. Students learn abstract 

rules and miss the chance to experience them directly in the communicative act and 

acquire them implicitly (as in Bialystok’s theory, [2]). Organic exposure is limited to 

the few moments in the classroom, if at all. There are no outside situations to provoke 

the comprehension and usage – be it everyday speech or more complex conversations. 

If the child does not take the initiate to study more on its own, to find ways in which 

he/she can practice the output process periodically and for an extensive period of time, 

his/her skills for communication will be left unutilized.   

Again, Burt and Dulay [3] note that environmental input is an important part of 

the language acquisition process. Communicative interaction has to be exercised in its 

three aspects: one-way, two-way, and full-way aspect. In the first the teacher speaks, 

the student listens; in the second the teacher speaks, the student answers in his/her first 

language; in the last one, which is the most proficient, the teacher and student both 

interact in the new language. In the traditional model of teaching, which more and 

more loses its actuality, in foreign environment the first or second type of interaction is 

a norm. However, that, as it was stated before, doesn’t develop optimally crucial parts 

of a student’s language competency – fluency, context awareness, wide-range 

vocabulary. Especially for younger students it is very important that the method chosen 

stimulates growth, instead of creating barriers for further learning and self-perfection. 

As it is written in Burt and Dulay’s Optimal language learning environments. The 

second language classroom: directions for the 1980s: “Matching the type of 

communicative interaction with the learners' level of language development appears to 

maximize the students' likelihood for success”. [3] 

 

CONCLUSION 

We see that natural English environment contribute for development of better 

thought process in L2, speaking skills, confidence in conversations, faster switching 

between L1 and L2, richer vocabulary in wide range of subjects. This skills manifest in 

more oral fluency. Furthermore, the real language experience develops context 

awareness of the different social and institutional spheres of communication and most 

of all – cultural understanding of the country, its nation and history, mindset and 

stereotypes.  

Nevertheless, sometimes trainees in non-English conditions can excel in 

grammar competency, due to their strong occupation with grammar mechanisms. 
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Despite that, natural environment brings live interaction with the language, and is best 

for fast and effective L2 acquisition and learning. Frequent usage is a key factor for 

remembrance and production, which lacks in a foreign-speaking country. (Таб. 1) So, 

what EL teachers can do in their non-native environment for better and more lasting 

effect on L2 acquisition?  

They can: 

 try to recreate the native conditions, i.e. to create the best possible language 

atmosphere with immersion techniques; 

 encourage children to seek information in the target language outside the 

classroom – in literature, films, magazines, other media. They should not do the 

activity for explicit language knowledge. Instead, the students can search for 

content that has their interest. That way, the conditions will simulate the abroad 

studying, where they acquire language information on-the-go. Extralinguistic 

knowledge expands the student’s capabilities of creating mental relations 

between words and ideas, moreover, help him/her navigate better in the actual 

language situations; 

 increase the input for younger children and the output for elder ones 
(mimicking the model of first language acquisition in early child development); 

(Фиг.2) 

 use the communicative interaction model, stated above, according to the 

child’s age and capabilities to further develop his/hers speaking skills (which 

suffer the most from traditional education methods). Potential correlations are 

given below (Фиг.2) 

 

EXAMPLIFIED RELATIONS: 
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Фиг.2 Potential relations between the three types of communication in the non-

native classroom from II to XII grade 

 

SWOT ANALYSIS 

 
 

Strengths Weaknesses Opportunities Threats 

Non-native 

environment 

Stronger 

grammar 

sense, due to 

the extended 

study periods 

Weaker 

speaking skills, 

vocabulary and 

cultural 

understanding 

Better 

involvement with 

the academic 

side of the 

language, 

learning its 

linguistic 

mechanisms 

No real-life 

experience with 

the language, 

leading to poor 

communication 

Native 

environment 

Noticeably 

better listening 

and speaking 

skills, better 

cultural 

literacy 

Lesser grammar 

knowledge 

Chance for real-

life practice and 

interaction, 

which, 

ultimately, is the 

main aim of 

language 

education 

Mistaking the 

everyday 

(pragmatic) 

speech for a norm 

in formal 

situations; giving 

less attention to 

proper grammar 

and syntax 
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Таблица 1 Comparative analysis (SWOT analysis) of the natural and foreign 

learning environments 
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ИНОСКАЗАТЕЛНОСТ В БЪЛГАРСКОТО ФОЛКЛОРНО ТВОРЧЕСТВО 

 

Тодорка Малчева 

 

 

ALLEGORY IN BULGARIAN FOLK ART 

 

Todorka Malcheva 

 

 
Abstract: Bulgarian folklore culture is rich of various rituals, music and dance 

performances, as well as verbal folk art. One part of our traditional treasure are folk works 

characterized with allegorical poetic content. These are called “pripevki” (short song prayers)- 

object of this analysis. Distinctive and original about them is the presence of allegory in their 

poetic content. On the grounds of the study of this allegory, the traditional “pripevki” are 

defined as a genre and their typology is being clarified. 

Key words: allegory, folklore “pripevki” 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Предизвикателства 

пред съвременното обучение по теория и история на музиката“ РД-08-122/03.02.2021 г. 

 

Българската фолклорна култура е богата на разнородни обичаи и 

традиционни практики, разнообразни песенни и инструментални мелодии, 

впечатляващи народни танци и словесно народотворчество. Вникването в 

семантиката на всички тези образци откроява пътя към народопсихологията, към 

характера и духа на нашия народ.   

Любопитна част от традиционната ни съкровищница са фолклорни творби, 

за които е характерна иносказатеност в поетичния текст. При тях семантичното 

съдържание се представя чрез символично описание на един предмет/личност, на 

базата на което се подразбира друг.  

Такъв пример са фолклорните припевки – обект на разсъждения и анализ в 

настоящия текст. Семантиката на тези традиционни изпълнения провокира 

основателен интерес предвид тяхната занимателна същност и самобитност на 

народното мислене.  

Представяният вид изпълнения не откриваме при всички обичаи. Но за 

някои от тях те са характерни, открояващи за обредността и с емблематична 

символика.  

Фолклорните припевки свързваме с обичаите Васильовден, Еньовден, 

Лазаровден, Гергьовден. Това са празниците, на които се прави т.нар. напяване 

на пръстените/ладуване/дайлада/тайлада/Еня. Вечерта срещу празника 

неомъжени момичета донасят бял бакърен котел с вода от извор или кладенец в 

пълно мълчание. Тази вода носи различни наименования според дните, в които 

става ладуването: василевска, цветна, мълчана, ненàчвата [Маринов, 2003, с. 

356]. В този котел се поставят пръстени със завързан червен конец или китки с 

пръстен, а в някои райони – и гривна или друг накит. Така приготвен, съдът с 
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нишаните се оставя през нощта под трендафил, под звездите, навън да 

пренощува. 

Сутринта в ранни зори, преди изгрев слънце, се осъществява Ладуването – 

моментът, в който се изпълняват традиционни припевки. Една от момите или 

малко момиче, с живи родители и със завързани очи, облечено като булка, 

изважда пръстените с китките, а всички останали моми пеят кратки припевки-

наричания. Тяхната символика откроява предричане за близка или по-далечна 

сватба, за социалното положение, качествата и препитанието на бъдещия жених. 

По този начин се гадае коя мома за кого ще се омъжи.  

Фолклорните припевки са изключително вълнуващи, разнообразни и 

шеговити. Обичаите, свързани с тях, носят много емоции и хубаво настроение на 

всички, които пускат своя накит в ритуалното котле и с трепет очакват да чуят 

това, което съдбата ще им отреди според наричанията. Ето защо тези наричания 

се очакват с особено нетърпение и трепет от момите в селото.  

Жанрова специфика на народните припевки (припевки-наричания)  

Определяме припевките-наричания като самостоятелен фолклорен жанр, 

чиято същност са кратки иносказателни песенни мотиви – от едностишни до 

четиристишни. Това са песенни наричания-пожелания за работа, положение в 

обществото, характер, имотност, професия, задомяване, материални придобивки. 

От всички тези видове припевки-наричания най-често срещаните са гаданията за 

женитба, разкриващи за кого ще се омъжат момите – главните участници в 

обичая. В този контекст ритуалът може да бъде определен като колективно 

гадаене за женитба.  

Припевките и силата на тяхното въздействие се крие в магията на словото, 

иносказателно предричащо бъдещо събитие. По този начин те се явяват в 

отговор на желанието за сбъдване на съкровени мечти и надеждата за щастлив 

семеен живот. Вярвало се е, че каквото припеят момите на пръстена, това ще се 

случи.  

Зряла дуля, та презряла. (Момата ще се омъжи стара.) 

Сам си здравчец на камъче. (Момата ще се омъжи за сирак.) [ЛАА] 

1. Типологизиране на припевките  според иносказателната семантика: 

Предвид иносказателната си съдържателност, припевките бележат 

значително разнообразие. Някои видове от тях са позабравени, разпространени в 

по-далечни времена. От проведеното фолклорно проучване става ясно, че те са 

получили ограничено изпълнение.  

Сред пазара купà сено, 

Кой как мине, откъсне си. 

(Момата ще излезе нечестна.) 

Коя е мома дълга риза, 

Нейна къща е пометена. 

(Момата ще е мързелива.) 

Русенско, [Маринов, 2003, с. 374] 

По-голяма част от припевките-наричания са с по-широко разпространение. 

Анализирайки символичната иносказателност на този фолклорен жанр, бе 

установено преобладаващо многообразие в следните направления. 
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 Припевки-наричания, открояващи семейното положение: 

Босо зайче на прътинка! (Сирак)  

Сам си Здравко на камъче. (Един у майка и баща)  

[Маринов, 2003, с. 359] 

Гривни звекат под възглаве! (Чорбаджия)  

Малка нива, много кръстци. (Много братя) 

Нова крина, вехто дъно. (Вдовец) 

Свито куче на камъче. (Просяк) 

[ЛАА] 

 Припевки-наричания, предсказващи имотното състояние на бъдещия 

жених: 

Сребърно рало, златна копраля (Богат) 

Котки впряга, леща сее. (Сиромах) 

Дълга трапеза, редки комати (Беден момък) 

На миндер седи, жълтици чете. (Богаташ) 

[ЛАА] 

Колко листе в гората, 

Толко пари в кесия. (Момъкът ще бъде богат.) 

Три ореха 

На попара. (Сиромах) 

[Маринов, 2003, с. 360] 

 Припевки, разкриващи занаята на даден ерген: 

Градила Дойна, градила Пиргуна, 

деня го гради, нощя се сипе, 

камен по камен, дърво по дърво. (Зидар) 

Искри хвъркат в камина. (Ковач) 

Прекършен аршин на одър седи. (Абаджия) 

Жълто було трески бере. (Дърводелец) 

Вити гривни на възглаве. (Златар) 

У, бре, де, бре, въз дъбрава (Пастир) 

През поле бяга, върви с тояга (Овчар) 

[ЛАА] 

Из село излиза, 

Копраля дрънка. (Орач) 

Китка плава  

Из яз въз яз. (Воденичар) 

Драна крава  

По поле реве. (Гайдар) 

На дукян седи, 

Жълтици тегли. (Търговец) 

Златни ножички 

Под възгавнички. (Терзия) 

[Маринов, 2003, с. 361-367] 

 Припевки, разкриващи качествата на момъка: 

Тиха вода под камъче. (Кротък, хрисим момък) 



875 

 

Печени киселици на стрънище. (Зъл, сърдит момък) 

Сиво небо, ясни звезди. (Хубавец) 

Из дюкян излиза, на стръга го носят. (Пияница) 

[Маринов, 2003:369-370] 

 Припевки-наричания, показващи положението в обществото: 

Златна тояга из село ходи. (Кмет) 

На стол седи, перо държи (Учител) 

Бяла тояга в черква влиза.(Поп) 

 Припевки-наричания според времето и мястото, където ще се омъжи 

момата: 

Зряла дуля, недозряла, 

Дошло време да се откине.  (Млада ще се ожени.) 

Червено було през поле хвърка. (Надалече ще се ожени.) 

Жълта ружа през плет гледа. (Ще се ожени за комшията.) [Маринов, 

2003, с. 371-373] 

 Припевки, предсказващи венчавка или женитба: 

Клипалу клепи, Еньу ле, 

Рану ф нидельа, срешту пуниделник: 

Да се събират малките моми, 

Малките моми, Еньу, и гулемити, 

Да слушат, Еньу, да гледат. 

Клипалу клепи, Еньу ле! 

[СбНУ, 1890, с. 273] 

Съществува разлика при ладуването на различните празници. Отликата 

се състои в припявката, с която момите подканят момичето, което ще 

изважда пръстените. При ладуването на Васильовден, Лазаровден и Гергьовден 

запявката е: 

Ой, Ладо, Ладо, момиче младо! 

Или 

Ладо то, Ладо! 

А при обичая Еньовден запявката-подкана за вадене на пръстените гласи: 

Ой, Еньо, Еньо, Еньова булка! [Маринов, 2003, с. 357]. 

При този тип припевки се констатира отсъствие на иносказателност в 

поетичния текст.  

2. Типология на припевките-наричания според брой стихове. 

Съгласно този показател – брой стихове в поетичния текст, припевките 

могат да бъдат класифицирани по следния начин: 

 Наричания, съставени от едностишие: 

Две се глави през плет гледат. (Съсед) 

[Арнаудов, 1996, с. 123] 

 Припевки-наричания, съставени от двустишие: 

Гривни звекат под възглаве, 

Бръкни, булке, извади пръстен! (Златар) 

[Арнаудов, 1996, с. 122] 
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 Припевки-наричания, съставени от три-,  четиристишие (или повече 

стихове): 

Пъстра птичка под трънака, 

дъжд я вали, тя не бяга. 

По поле ходи, стадо си мами. (Овчар) 

[ЛАА] 

Както беше отбелязано, в повечето случаи при ладуването пръстените се 

вадят от момиче, облечено като булка. Но фолклорните изследвания показват, 

че в някои села пръстените се вадят от момък, когото определят като 

наричник (от наричане) [Маринов, 2003, с. 126]. Тези случаи се срещат по-рядко 

в нашата фолклорна практика. 

Изпълнения на припевки от ергени срещаме в някои български райони при 

обичаи като Сирни заговезни (Прошка, Поклади, Сирница), при които освен 

искането на прошка, е характерно и паленето на огньове, символ на 

плодородието, любовта и пречистването, на новото слънце, пролетта и 

възраждането. За празника в Родопите, Тракия и Добруджа ергените 

предварително приготвят стрели от леска (чавги, пярници, бутурници), които те 

хвърлят към дома на любимата мома. Голяма чест и гордост е за момата, в чийто 

двор са хвърлени много стрели. А момата, на която тази вечер не е изпратена 

нито една стрела, освен че тежко и горко преживява случилото се, остава и със 

силното притеснението на нежелана и нехаресвана мома.  

При изстрелването на чавги момите се крият, но същевременно и с 

нетърпение очакват шеговитите припевки и наричания, изпълнявани от самите 

ергени: 

Урала, дядо попе, 

на ти стрелата,  

дай ми момата, 

ако не ми дадеш момата, 

ще ти запаля купата.... 

[Кирилова, 2014] 

Това са така наречените «огнени» признания. Момата, по чийто дом са 

изстреляни най-много стрели и която е получила най-много от тези «огнени» 

признания, е най-лична, най-хубава и желана. Цитираната припевка се отличава 

от коментираните по-горе. Тук момент на иносказателност отсъства. 

От представеното изложение става ясно, че значителното многообразие на 

анализирания фолклорен жанр е резултат от богатата иносказателна семантика 

на фолклорните припевки. Доказателствените примери убедително потвърждават 

емблематичността на този вид обредни изпълнения. А представената символика, 

открояваща вярата и надеждата на българина за по-добър живот, както и надежда 

за добро предимно семейно бъдеще, обяснява защо те са предпочитани и 

очаквани с вълнение от младите момичета. Това са характерни фолклорни 

изпълнения и практики в традиционната култура на нашия народ, святи народни 

ритуали, опазването на които съхранява българския дух.  
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Abstract: The present study aims to determine the physical development of boys aged 

11-12 years, by focusing our attention on body type, body mass index, height and weight. 
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Настоящото научно изследване е финансирано по проект „50 години спорт в 

Шуменски университет.“, РД-08-118/03.02.2021 г. 

 

 

Понятието физическо развитие може да бъде разгледано като непрестанен 

процес през целия живот на индивида и се характеризира с някои 

закономерности. То е съвкупност от морфо-функционални особености, които 

имат отношение към строежа и формата на човешкото тяло, а те от своя страна 

имат отношение към здравето на човека, физическата дееспособност и 

двигателните качества.Този процес протича неравномерно през различните 

възрастови периоди. Физическото развитие се характеризира както с 

количествени промени, така и с качествени изменения. [4,5] 

Физическото развитие на човек преминава през различни стадии, като 

различните литературни източници ги определят  като седем на брой. Групата 

към която е насочено нашето внимание попада в стадият на училищната възраст 

или по-точно към края на училищното детство и началото на средната училищна 

възраст. По време на този възрастов период ръстът и други дължини на тялото 

нарастват непрекъснато, като според изследвания на различни автори през 12-15 

годишна възраст при момчетата има най-голям прираст. [4] 

Факторите които определят и от които зависи физическото развитие на 

индивида могат да бъдат разделени на вътрешни (ендогенни) и външни 

(екзогенни). Вътрешните фактори са няколко, като основен биологичен фактор 

се явява наследствеността. Вътрешен фактор също е ендокринната дейност на 

жлезите с вътрешна секреция, които влияят непосредствено върху физическото 

развитие. И не на последно място нервната система също е един от тези фактори, 

влияещи на физическото развитие. Външните фактори имащи отношение към 

физическото развитие са социалната среда, заниманията със спорт   и 

физическата активност, хранене, климато-географски условия и заболяванията. 

[3] 

Основно средство за определяне на физическото развитие се явява 

антропометрията. Тя е метод за изследване физическото развитие на човешкото 
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тяло, посредством измерване на различни морфологични признаци, като 

дължини на тялото, тегло, гръдна и други обиколки на тялото и диаметри. От 

огромно значение е те да се извършват по определена методика с точна и 

прецизна апаратура. Ръстът и телесната маса се характеризират като основен 

антропометричен белег при подрастващите. Ръстът на тялото като цяло и на 

отделните негови части се определят от скоростта и продължителността на този 

процес. Според проучвания се наблюдават два периода на бързо израстване: 

първият период на интензивен растеж е от 4 до 7 години, а вторият период при 

момчетата обхваща диапазона между 13 и 14 години – т.н „пубертетен скок“. 

Телесната маса също е основен показател при подрастващите. Тя характеризира 

масата на човешкото тяло – кости, мускулатура, подкожни мазнини и вътрешни 

органи. В сравнение с ръста и гръдната обиколка телесната маса е доста бързо 

променящ се показател, които се влияе от различни вътрешни и външни фактори.  

[2,5] 

Влиянието на системните и целенасочени занимания с физически 

упражнения и спорт е един от основните фактори, имащи формиращо значение 

за физическото развитие на човека. Според Гаврийски и кол.: „Върху 

онтогенетичното развитие силно въздействие оказва двигателната дейност и 

по-специално физическите упражнения. Правилно дозирани по интензивност и 

продължителност, те се превръщат в мощен катализатор на процесите, 

протичащи в различните органи и системи, като подобряват техните 

морфологични, биохимични и физиологични параметри…“. В тази връзка 

системните и целенасочени занимания с физически упражнения в часовете по 

ФВС, оказват положително влияние върху детския организъм. Те оказват 

съществено влияние върху соматотипологичната характеристика на 

подрастващите. Соматотипът характеризира моментното състояние от 

физическото развитие на индивида. Той по своята същност изразява телесната 

конституция на индивида. Разбира се факторите като ген и методика на учебният 

процес имат голямо значение. 

Индексът на телесната маса също е основен способ за определяне на 

нормалното здравословно тегло, той е медико-биологичен показател. Смята се, 

че той е най-използваният индекс за изчисляване на затлъстяването препоръчан 

от СЗО. ИТМ се измерва във килограми на квадратен метри се изчислява по 

следната формула: BMI= W/h2. На таблица 1 е представена таблица за оценка но 

ИТМ според СЗО. 

 

Индекс телесната маса (ИТМ,BMI) според Световната здравна организация 

СЪСТОЯНИЕ ИНДЕКС ТЕЛЕСТНАТА МАСА 

Тежко недохранване < 16,0 

Средно недохранване 16 - 16,99 

Леко недохранване 17 - 18,49 

ПОДНОРМЕНО ТЕГЛО < 18,5 

НОРМАЛНО ТЕГЛО 18,5 - 24,99 
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НАДНОРМЕНО ТЕГЛО >= 25,0 

Предзатлъстяване 25 - 29,99 

Затлъстяване >= 30,0 

Затлъстяване | степен 30 - 34,99 

Затлъстяване || степен 35 - 39,99 

Затлъстяване ||| степен >= 40,0 

Табл. 1 

 

Цел: 

- Проучване на литературни данни по посоченият проблем. 

- Снемане на антропометрични данни за определяне на телесния типаж по 

метода на Heath-Carter. 

- Определяне на индекса на телесната маса.  

- Анализ на получените резултати. 

 Обект на изследването са признаците на физическо развитие на 11-12 

годишни ученици (момчета). 

Контингента на изследването са 62 момчета обучаващи се в 5 клас на 

Средното училище, съгласно учебните програми на МОН по предмета 

„Физическо възпитание и спорт“ през учебната 2020/2021 година. Настоящата 

извадка ни дава престава за физическото развитие на деца, които не провеждат 

тренировъчна дейност извън училищното физическо възпитание и не са част от 

спортни училища. 

Антропометрични данни на базата на които можем да получим нужната 

информация за физическото развитие на учениците: 

 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 програма Microsoft Office (Exel) по 

метода на вариационния анализ. Резултатите са представен в таблица 2: 
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Показатели n Av S V% X min Х max R 

Ръст 62 151,2 8,96 5,92 130 171 41 

Тегло 62 48,19 15,06 31,25 27 92 65 

BMI 62 20,80 5,32 25,58 13,8 34,5 20,7 

ENDO 62 5,02 2,75 54,59 1,18 11,79 10,61 

MEZO 62 4,54 2,08 45,86 2,04 11,98 9,94 

ECTO 62 2,35 2,32 98,80 -2,56 6,23 8,79 

Табл.2 

 

Анализът на табл. 2 показва, че средният ръст изследваният контингент е 

151,2 см. и средно тегло -  48,19 кг. Сравнено с проучвания на българското 

население на конкретната възрастова група [2], ръстът на нашата група се намира 

в средният диапазон. Като това пояснява, че няма ретардни или изпреварващи 

процеси в тяхното развитие. От ниската стойност на стандартното отклонение и 

коефициентът на вариация съдим, че извадката е  еднородна. По отношение на 

телесната маса на учениците наблюдаваме доста голям размах (65) и голям 

диапазон между минималните и максималните стойности. Коефициентът на 

вариация определя извадката като относително еднородна по отношение на 

телесната маса.Тук най-високата стойност (92 кг) е регистрирана от 1,61% от 

учениците. Средната  стойност попада в нормалните граници на телесно тегло за 

тяхната възраст. 

За да добием по-добра представа за ръстово-тегловите признаци сме 

изчислили индекс на телесната маса (ИТМ). По отношение на ИТМ статистиката 

ни дава информация, за доста голям диапазон между минималните и 

максималните стойности. Най-ниската регистрирана стойност е 13,8, като тя 

отговаря на тежко недохранване и в този диапазон попадат 15% от учениците. 

Този резултат отдаваме на външните фактори имащи отношение към 

физическото развитие. Най-високата стойност 34,5 отговаря на затлъстяване I 

степен, това е 9,67% от общият брой ученици. С резултат средно 20,80 момчетата 

попадат в здравословните граници. Според оценъчната скала на СЗО, те попадат 

в графата, която съответства на нормалното тегло. 

Що се отнася до телесният типаж или т.нар. соматотип анализът на 

антропометричните данни ни дава следните резултати представен на фиг.1 
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Фиг.1 

 

 

Средният соматотип на учениците е 5,02-4,54-2,35, като при първите два 

компонента /ендоморфен и мезоморфен/ наблюдаваме стойности, които са в 

диапазона на средно изразените. Резултатът за ектоморфия /2,35/ е по-малък от 

2,50, което означава слабо развитие. Този резултат ги определя като мезоморфен 

ендоморф, - доминиращ е първият компонент, а вторият е по-голям от третия. 

Коефициентът на вариация дава информация, че разсейването на признака е 

голямо, като той е над 30%. При трите компонента, които формират соматотипа 

се наблюдават разнообразни стойности. Разликите между максималните и 

минималните резултати достига порядъка на 8-10 единици. Тези разнообразни 

резултати смятаме, че се дължат на индивидуалните особености на всеки 

индивид обусловени от по-горе споменатите фактори, влияещи на физическото 

развитие и телесният типаж. Графичното представяне на резултата в 

соматокартата се определя чрез Х/У координати, които се пресичат в центъра, 

като това става по следните формули: Х = ектоморфия – ендоморфия; У = 2 х 

мезоморфия – (ендоморфия + ектоморфия). На фиг. 2 представяме нанесеният 

среден соматотип на учениците на соматокарта. 
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Фиг. 2 

Изводи: 

По отношение на ръст и тегло установяваме, че учениците попадат в 

средния диапазон според стандартите за тяхната възраст. На базата на 

наблюдаваните признаци извадката е еднородна. 

Индексът на телесната маса като средна стойност според данните на СЗО 

попада в диапазона на нормалното тегло. 75,33 % от учениците в изследвана 

група попадат в този категория. Останалата част попада в коренно 

противоположни страни т.е.  

15% към недохранване и 9,67% съм затлъстяване I степен. Тези два 

резултата смятаме, че се дължат на екзогенен фактор като храненето. 

Соматотипологичната характеристика показва че средният соматотип на 

учениците е Мезоморфен ендоморф, като тук отчитаме средно развитие на 

мастната тъкан и средно мускулно-скелетното развитие.  

Извършеното проучване на учениците (момчета 11-12 год.) установява, че 

тяхното физическо развитие е в нормите за тяхната възраст и пол. Не се 

наблюдава изоставане във физическото им развитие, както и  акселерационни 

процеси.  
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Abstract: The problem of the prestige of social work as a profession, its image in the 

eyes of the general public is the subject of research by scientists from different countries. Of 

course, this is related to the implementation of an effective policy, the main guidelines of which 

are directly related to the activities of social workers. The work of members of this professional 

community in different countries around the world often goes unnoticed by the majority of the 

population, as it directly affects the interests of socially disadvantaged social groups. But the 

complexity and importance of this profession as a whole cannot be underestimated. 

Keywords: professional prestige of social work, professional image of social work, 

media services. 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Съвременни 

предизвикателства пред социалната работа“, РД-08-117/03.02.2021 г. 

 

Проблемът за престижа на социалната работа като професия, нейният 

образ в очите на широката общественост е обект на изследване на учени от 

различни държави. Разбира се, това е свързано с прилагането на ефективна 

политика, чиито основни насоки са пряко свързани с дейности на специалисти по 

социална работа. Работата на членовете на тази професионална общност в 

различни страни по света често остава незабелязана от по-голямата част от 

населението, тъй като пряко засяга интересите на социално слаби социални 

групи. Но не може да се подценява сложността и значението на тази професия 

като цяло. 

Образът на социалната работа се изучава на микро и макро ниво на 

социално взаимодействие. От една страна, идеите за професията са застъпени 

сред различни целеви аудитории или социални групи на обществеността, 

клиенти, потенциални служители и студенти и членове на професионалната 

общност, от друга страна, имиджът на професията е застъпен в контекста на 

социално-икономическите, историческите и културните условия, в които е 

застъпена социалната работа. Често резултатите от изследванията на социолозите 

се използват в дейностите на обществените услуги. Например, през 2001 г. 

Министерството на здравеопазването на Обединеното кралство е започнало 

активно подпомагане на фирми за набиране на персонал в социалната сфера. В 

голяма степен това е, като отговор на заключенията на социолозите, които в 
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процеса на изследователската практика са установили, че широката 

общественост по-скоро възприема негативно дейностите в областта на 

социалната работа. Проведеното проучване е използвало методологията за 

анализ на съдържанието, което е позволило да се анализира британската преса - 

по отношение на представителността на социалната работа и формирания имидж 

на социалния работник като специалист. Въз основа на това проучване се стигна 

до заключението, че медиите свалят имиджа на тази професия, увреждат я 

представяйки отрицателни оценки на социалните работници и специалисти. 

В този период във Великобритания, социалната работа в общественото 

съзнание се възприема като лошо платена професионална дейност, свързана с 

проблемни семейства и трудни тийнейджъри. Основният акцент във 

възприятията на населението при изграждането на негативен имидж на тази 

професия е върху грешките на специалистите, които се срещат в реалната 

практика. Като доказателство за валидността на твърденията си жителите на 

Обединеното кралство посочват информация от телевизионни предавания и 

преса. Голямо влияние оказват случите на извеждане на деца от семейства с 

намеса на социални работници, които не са много, но в голяма степен тези 

изолирани случаи се помнят от по-голямата част от населението поради 

повишеното внимание към тях от медиите. Именно тези ситуации предизвикват 

обществено недоволство и според заключението на британските социолози се 

използват широко от журналистите, което води до формиране на негативни 

стереотипи за възприемане на професията социален работник. В резултат на това 

съвременната младеж не вижда обещаващо кариерно развитие в тази 

професионална сфера. [1] 

През 2003 г. Великобритания проведе изследване имиджа на професията 

социален работник, застъпен в популярните предавания, игрални филми и 

телевизионни сериали. Общо са били анализирани четири предавания и два 

криминални сериала. Общо са били идентифицирани 249 ситуации, свързани с 

формирането имиджа на социалния работник. Това е едно от първите 

изследвания в световната практика, което е насочено към анализ на 

нереалистичен материал, а професионален образ измислен и широко предаван. 

В практиката взаимодействието между продуцентите на филми и 

предавания, и държавните органи съществуват примери, когато политическите 

инициативи или правителствените програми са отразени в популярни сериали, с 

цел формиране определен положителен образ на професията. Възприемането на 

информацията от публиката, чрез телевизионни сериали се различава значително 

от новинарските и документалните филми, реалистичната картина, която се 

изгражда на екрана, е изпълнена с емоции и често става обект на допълнителни 

дискусии сред населението а образите, създадени в киното, продължават живота 

си в реалния свят в процеса на активната комуникация. 

Изследователите идентифицират профила на телевизионния образ на 

социалния работник и го сравняват с реалните социално-демографски 

характеристики на професионалната група. Установено, че в телевизионните 

сериали социалните работници представени като бели мъже, докато в реалната 

практика е точно обратно и 80% от заетите в сферата са жени, а по отношение на 
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произхода в действителност 9% от специалистите са цветнокожи. 

Телевизионният образ на социалния работник дава възможност да се представи, 

като доста модерно облечен човек, което по същество противоречи на визията на 

потребителите на услуги, нуждаещи се от помощ. Освен това, според 

идентифицираната специфика на дейността, основните художествени сюжети са 

посветени на решаването на проблемите на децата и юношите. Тази тенденция 

съответства на доминирането на тази тема в традиционните медии, което влияе 

значително върху изкривяването на образа, стеснявайки разнообразието от 

дейности на социалната работа. Интересно е да се отбележи, че социалните 

работници не са представени, като специалисти работещи в екип със 

специалисти от други професии: лекари, адвокати, учители, което води до 

своеобразна изолация на професията и свързването и с житейски неприятни 

ситуации.  

Ролята на социалния работник по отношение на потребителите на услуги 

се показва, като пасивно посредничество между професионалист и клиент. На 

екрана грижовният образ на специалист, който подкрепя клиентите си в трудна 

ситуация, е пряко свързан с бюрократичното съдържание на дейността, с 

документацията и изпълнението на редица процедури. С други думи, 

емоционалната страна на професията се противопоставя на бюрокрацията, 

емоционалността се противопоставя на рационалността, системата се 

противопоставя на интересите на индивида. [2] 

Формирането на професионален образ в информационното пространство се 

случва по различни начини, съответно и вниманието на учените се привлича от 

различни аспекти на този процес. Например в Германия са проучвани формите и 

методите на работа на социални работници с различни целеви аудитории. В 

допълнение към класификацията на различните или т.е. анализ на избора на 

формата на публикуване (бюлетини, флаери, плакати, годишни отчети, интернет 

сайтове, преки контакти), У. Щрауб оценява съдържанието на информационното 

съдържание в печатните медии. Той изучава печатни публикации, в които има 

бележки, извадки от доклади за социална работа с деца и младежи в Германия 

(100 статии, публикувани през 2002 г.). Изследователят откроява редица значими 

проблеми, които сериозно влияят върху формирането на неопределен и размит 

образ на социалната работа като професия в Германия. Той успява да проследи 

фрагментацията на материали, които не отразяват многообразието на подходи и 

области на работа, ясно демонстрира, че един скучен непрофесионален подход за 

предоставяне на данни във вестниците допринася за формирането на 

отрицателен имидж на социалната работа, като рутинна и несистематична 

дейност. Емпирично в хода на социологическото проучване е разкрито 

първоначално предубедено отношение на медиите към членовете на 

професионалната общност и несистематично използване на PR възможностите от 

специалистите в тяхната професионална дейност. Тази практика е следствие от 

ограничената комуникативна компетентност. По негово мнение социалните 

работници трябва не само да искат да разказват на различните целеви аудитории 

за работата си, но и да могат да правят това на достатъчно високо професионално 

ниво, осъзнавайки всички последствия и предвиждайки социалния ефект не само 
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от тяхната работа, но и планираната информационна кампания. Именно в този 

контекст възниква ефектът на обратната връзка, когато социалната работа се 

признава и подкрепя в обществото поради формирания си имидж, тогава можем 

да говорим за нейната максимална ефективност. 

Проблемът с общественото доверие в социалната работа, като институция 

до голяма степен се пресича с проблема за доверието на гражданите в 

социалните работници, като професионалисти способни да предоставят помощ 

на своите клиенти на високо професионално ниво. Естеството на социалните 

професии, като социален работник и социален педагог, е до голяма степен 

свързано с постоянното взаимодействие на специалисти и представители на 

маргинални групи. Същността на социалната работа може да бъде напълно 

разбрана само от онези, които са били в ситуация на социално изключване.  

Социалната работа като професия има различна история в различните 

страни. В САЩ, Канада и някои европейски страни тя има повече от 100 

годишна история. В Скандинавия и някои страни от бившия социалистически 

лагер съществува от 50 години. Въпреки разликата в историята си може да се 

твърди, че тя е зависима от възприятието на професията и доверието на 

населението в социалната работа, и от социалната политика на държавата по 

отношение на нейните граждани. [3] 

Например в Канада социалната работа възниква от края на 19-ти век, 

когато започват да се появяват социално ориентирани закони, насочени към 

подобряване на живота на определени категории хора. Активната държавна 

политика в тази посока води до факта, че от началото на ХХ век се създават 

голям брой държавни институции и организации в областта на социалната 

работа. Изследователите отбелязват, че постепенно социалните програми, които 

се развиват от началото на века, са станали част от общественото съзнание на 

населението. Богатата история на формирането на професията е в тясна връзка 

със социалната политика на държавата и правителството, прави отношението на 

населението към социалната работа като професия зависима от политически и 

икономически промени.  

Анализирайки настоящото състояние в Европа, днес можем да кажем, че 

икономическата криза провокира кризата и на социалните професии. Наблюдава 

се тенденцията да се разруши социалната държава и да се замени с механизми на 

пазарен капитализъм, базирани на принципите на гъвкавост и 

конкурентоспособност. От една страна, държавите вече не могат да отделят 

достатъчно финансови ресурси за изпълнението на програми за социална 

подкрепа за различни групи от населението в подходяща мярка, от друга страна, 

все повече хора се нуждаят от помощ. В резултат на това социалната работа губи 

предишната си сила в европейските страни и губи доверие от страна на 

гражданите. Социалната работа се променя заедно с трансформациите на самото 

общество и възприемането на тази професия зависи от нейното съдържание и 

резултати. 

В този контекст са интересни резултатите от изследвания на имиджа на 

социалната работа проведени в Словения и Хърватия. През последните 20 години 

населението на тези страни преживя голям брой военни, икономически и 
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политически кризи. Професионалната общност на социалните работници участва 

активно във всички процеси, протичащи на тези територии. Разпадането на 

Югославия доведе до икономическа, политическа и социална дестабилизация в 

разделените територии. Продължителният военен конфликт между сърби и 

хървати, военните сблъсъци в Босна и Херцеговина доведоха до това, че над 250 

000 сърби имаха статут на бежанци. В същия период се наблюдава рязък спад на 

жизнения стандарт в новосформираните държави и обедняването на населението. 

През тези години социалната работа в Словения и Хърватия е развита поради 

реална нужда на населението, което е преминало през този труден период, 

технологията на социалните дейности е усъвършенствана до голяма степен и не 

без участието на страните на Европейския съюз. 

През 1999-2000 г., докато изследваха общественото мнение, хърватските 

социолози установиха, че нивото на знания на населението за съдържанието на 

дейностите на социалната работа е доста високо и като цяло хората имат 

положително отношение към това, което тези специалисти правят. През 2006г. е 

проведено проучване сред студенти, които се обучават по специалността 

социална работа в Хърватия и Словения (интервюирани са 340 студенти от двете 

страни), изследван е образа на професията, която се формира в общността на 

бъдещите специалисти в двете новосформирани държави (Хърватия и Словения). 

В Словения социалната работа се развива в по-голяма степен чрез държавни 

институции, което дава на бъдещите социални работници повече увереност и 

материална сигурност и стабилност. Но политическите настроения на Словения 

винаги са били различни и днес се открояват с обществена критика. Именно в 

този регион жителите бяха първите, които критикуваха социалистическата 

система. След разпадането на Югославия, в Словения започва активна 

демократизация, докато Хърватия се насочва към консервативен 

националистически режим. Ето защо според изследователите словенските 

студенти са по-критични към професията и отбелязват, че социалната работа е 

свързана с административни практики и голям брой безполезни процесуални 

действия. [4] 

В същото време хърватските студенти са по-малко взискателни към 

съдържанието на бъдещата си професионална дейност и са по-либерални в 

административните си функции.  

Сферата на социалната работа днес е обект на изследвания на социолози от 

различни страни. Изследователите разглеждат различни аспекти на имиджа на 

професията, като използват редица методи характеризиращи социалните 

процеси, които оказват значително влияние върху развитието и. Това 

свидетелства за интереса на широката общественост, научните и професионални 

общности към положителните тенденции в развитието на социалната работа, 

подобряване на обхвата и съдържанието на дейностите и, адаптиране към бързо 

променящите се социални, политически и икономически условия.  
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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ДЕЦАТА 

ОТ ПОДГОТВИТЕЛНАТА ГРУПА  

 

Чавдар Г. Сотиров 

 

 

STUDY OF THE FUNCTIONAL CAPACITY OF THE CHILDREN 

FROM THE PREPARATORY GROUP 

 

Chavdar G. Sotirov 

 

 
Abstract: Physical development and physical education are part of this process of 

pedagogical interaction, which largely determines good physical health, mental well-being, 

which are the basis for the cognitive development of children. 

The purpose of this publication is to present an experimental diagnostic pedagogical 

technology applied in kindergarten in the form of an integrated model for motor training of 

children. 

Key words: Physical development, physical education, pedagogical interaction, physical 

health, mental well-being, integrated model for motor training of children. 

 

Проект № - РД-08-120/03.02.2021 г. ”Компетентностният подход в 

образованието - традиции и иновации”, Ръководител доц. д-р Снежанка Добрева 

Георгиева, Педагогически факултет, Шуменски университет ”Епископ Константин 

Преславски”.  

 

Увод. Съвременното предучилищно образование е насочено в търсенето на 

иновативни подходи, нагласи, методически концепции и парадигми, които да 

утвърдят позицията на детето в центъра на педагогическия процес [1], [2], [3], 

[4], [5]. Повечето публикации през последните години, в тази област, разглеждат 

технологии ориентирани към личността на детето, технологии които да 

отговарят на възрастовите и личностни особености и възможности на децата. 

Тези тенденции са в унисон с целите на Предучилищната педагогика за 

осигуряване на пълноценно личностно развитие на всяко дете и да предложи 

най-добри условия за изява на потенциала и способностите му. [6]. 

Физическото развитие и физическото възпитание са част от този процес на 

педагогическо взаимодействие, който предопределя в значима степен доброто 

физическо здраве, психическо благополучие, които са основа и за когнитивното 

развитие на децата.  

Целта на настоящата публикация е да представи експериментална 

диагностична педагогическа технология, приложена в детската градина под 

формата на интегриран модел за двигателна подготовка на децата.  

Изложение. Физическата дееспособност (годност) е в подчертана връзка с 

функционалните възможности на човека. Работата за повишаване на 

физическите качества и особено на бързината, силата и издръжливостта, оказва 

положително влияние за повишаване на работоспособността, която зависи 
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основно от функционалните възможности на индивида. От тези категорично 

доказани от теорията и практиката позиции, предвидихме изследване на 

промените на функционалния капацитет на децата, включени в експеримента. 

Точната регистрация на работоспособността чрез функционалната проба PWC170 

ще потвърди допълнително, от друг ъгъл ефективността на приложената от нас 

методика.  

В отделни таблици сме експонирали статистическите показатели за 

стойностите на N   - мощност на физическата работа. Тя се влияе от телесното 

тегло на детето; броя на качванията за една минута с предварително зададена с 

метроном интензивност и h – височина на стъпалото в метри. 

Вторият показател е PWC170. На базата на реализираната физическа работа 

в килограмометри и динамиката на пулса се изчислява капацитета на 

физическата работоспособност при пулсова честота 170.  

В таблици №1 и №2 излагаме статистическите показатели N и PWC170 за 

момчетата от контролната и експерименталната група. 

Мощността на физическата работа N kgm/m в началото на експеримента се 

характеризира от средната стойност Av=156,4kgm/m. В края на изследването тя е 

нараснала на 166,6 kgm/m. Разликата от 10,2 – прираст от 6% е потвърдена от 

необходимата гаранционна вероятност Pt=99,9%. Вариативността на този 

показател е значителна (V% I–28,13 и V% II–28,88). Констатираната значителна 

вариативност се обяснява с високата вариативност на теглото на децата, когато 

анализирахме физическото им развитие. В началото на интерпретирането на 

функционалното състояние вече отбелязахме, че N се влияе от телесното тегло на 

изследваните лица. 

 

Таблица №1 

Показатели характеризиращи функционална проба - момчета – ДГ №1 

контролна група 

 

 

Стойностите на PWC170 се изменят възходящо за времето на експеримента. 

От Av =266,59 в началото, на Av =283,9 в края. Вариативността също е 

значителна. Това е закономерно, защото стойностите на PWC170  се изчисляват на 

базата на N . 

Разпределението на променливата е нормално. Наблюдаваме изменение на 

кривата по отношение на ексцеса (фиг.№ 1, 2). 

По отношение на прираста за PWC170 - изразява се с 6%, какъвто е прираста 

и за N, при необходимата гаранционна вероятност Pt=99,6%. 

 

№ тест 
№ 

изм. 
n 

статистически показатели 

X min X max AV SAV V % разлика 
% 

прираст 
tемп Pt % 

1. N kgm/min 
І 33 110,4 356,4 156,4 43,99 28,13 

10.2 6 7.9 99.9 
ІІ 33 114,9 391,5 166,6 48,1 28,88 

2. PWC170 
І 33 147,38 477,01 266,59 69,72 26,15 

17.3 6 3.3 99.6 
ІІ 33 130 454,3 283,9 77,88 27,43 
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Фиг. № 1 

 

За експериментална група на момчетата (табл. №2) установяваме следните 

особености: 

1. За N - мощността на физическата работа установяваме по-висок 

прираст (9%) в началото на експеримента, отколкото при контролната 

група (ЕГ). 

2. Прирастът за PWC170 е два пъти повече в сравнение с този за 

контролната група (КГ). 

3. Вариативността при експерименталната група (ЕГ) е по-ниска от 

коефициентите за контролната група (КГ). 

4. За N и PWC170 са изчислени високи стойности за tемp и гаранционна 

вероятност от Pt = 99,9%. 

 

Таблица №2 

Показатели характеризиращи функционална проба - момчета – ДГ №2 

 

 

 

 

№ тест 
№ 

изм. 
n 

статистически показатели 

X min X max AV SAV V % разлика 
% 

прираст 
tемп Pt % 

1. N kgm/min 
І 32 130 276,1 196,5 40,34 20,53 

18.1 9 8.3 99,9 
ІІ 32 138,6 299,3 214,6 46,2 21,53 

2. PWC170 
І 32 203.26 508.95 338.09 80.39 23.77 

46.9 14 5.58 99,9 
ІІ 32 225.9 606.8 385 94.19 24.47 
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Фиг. № 2 Експериментална група 

Сравнителният анализ на данните за КГ и ЕГ  при момчетата доказва, че 

както за физическата дееспособност, така и за функционалното състояние и 

възможности на децата апробираните в експеримента модели и методика са 

доказали своята ефективност. 

В таблици №3 и №4 са показателите, които характеризират динамиката на 

функционалните възможности на децата от контролната и експерименталната 

групи. Обобщеният анализ разкри: 

 

Таблица №3 

Показатели характеризиращи функционална проба - момичета – ЦДГ №1 

контролна група 

 

 

Таблица №4 

Показатели характеризиращи функционална проба - момичета – ЦДГ №30 

Експериментална група 

№ тест 
№ 

изм 
n 

статистически показатели 

X min X max AV SAV V % разлика 
% 

прираст 
tемп Pt % 

1. N kgm/min 
І  30 106,5 263,4 164,7 39 23,68 

12.7 8 4.6 99,9 
ІІ 30 110,7 275,3 177,4 39,91 22,5 

2. PWC170 
І 30 147,5 420,1 250,1 73,52 29,4 

64.5 26 5.5 99,9 
ІІ 30 159,4 684,7 314,6 113,5 36,06 

№ тест 
№ 

изм. 
n 

статистически показатели 

X min X max AV SAV V % разлика 
% 

прираст 
tемп 

Pt 

% 

1. N kgm/min 
І 32 110,4 382,9 182,3 54,44 29,86 

13.7 7 9 99,9 
ІІ 32 128,9 395,5 196 57,41 29,29 

2. PWC170 
І 32 152,4 422,5 268,4 66,97 24,95 

77.6 29 8.7 99,9 
ІІ 32 171,3 633,6 346 100,7 29,1 
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1. Динамиката за N и PWC170 е сходна с тази, която разкрихме за 

момчетата. 

2. Прирастът при момичетата е с лек превес в сравнение с този на 

момчетата. По-добре той е изразен за момичетата от ЕГ – особено за 

PWC170 = 29%. 

3. Разкритите увеличения са потвърдени от Pt = 99,9% и за двете извадки. 

4. Вариативността (както при момчетата) е значителна. Разкрити са 

причините за големия размах (R ). 

Заключение: aнализът на динамиката на функционалните възможности на 

момичетата от ЕГ доказва (така както и при момчетата), че апробираният от нас 

интегриран модел и методика, оказват в значителна степен положително 

въздействие за увеличаване функционалния капацитет на децата от 

подготвителната група на детската градина. 
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ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА 

УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 
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THE MANAGEMENT OF EDUCATION 
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Abstract: The importance of the educational system as a superstructure phenomenon is 

explained by the fact that it provides a serious and reliable system for social protection of 

people from the negative properties and actions of the competitive labor market. This protection 

is realized through the different types of educational degrees, the selection in and through the 

education, qualifications and acquired competencies in the school and the Universities, on the 

part of the individual. 

Keywords: Education, management, school, university, education system, education 

policy 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект „Традиции и иновации в 

предоставянето на социална услуга – част II“ РД-08-119/03.02.2021 г. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Значимостта на образователната система, като надстроечно явление, се 

обяснява с това, че тя осигурява сериозна и надеждна система за социална 

защита на хората от негативните свойства и действия на конкурентния пазар на 

труда. Тази защита се реализира чрез различните по вид образователни степени, 

селекцията в и чрез образованието, квалификации и придобити компетенции в 

училището и Университетите, от страна на отделния индивид. Чрез 

преразпределението на общественото богатство, системата на образование 

позволява да се съхранява, в известна степен, съвпадението на личните и 

обществени интереси, независимо от доходите на отделната личност и създава 

предпоставки за изграждане и развитие на гражданското общество, като цялост, 

и на отделния индивид, като личност. „Образованието е държавно гарантирано 

благо, отбелязва Дж. Стиглиц. Едно от обичайните обяснения,  защо държавата 

осигурява възможността за образование, е свързано с разпределителни 

съображения: много хора смятат, че възможностите на младите не бива да 

зависят от материалното състояние на родителите” (1996: 157). Образователното 

благо е пряко свързано с механизмите на възпроизводство на дейностите по 

обучение, образование и възпитание на членовете на обществото.  „То е форма 

на проявление (вещна или невещна) на определени потребности, чието 

задоволяване подпомага социалната реализация на личността и е определено 

условие за прогреса” (Лулански, 1998: 10). 
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Основите на теорията и практиката на управлението на образователната 

система, като елемент на системата на публичната администрация (централна, 

администрация на организациите в публичния сектор и местна), произтичат от 

общата теория на управлението и представляват нейна специфична 

конкретизация и адаптация. „За целта, пише Ил. Симеонов, е необходимо да се 

извърши последователен анализ на отделните елементи на общата теория и да се 

установи, какво от нея е възможно пряко да се пренесе, кое изисква специални 

интерпретационни и адаптивни усилия, и кое, преди да бъде включено в обхвата 

на организацията и управлението на училището, се нуждае от специално 

проучване и от практическа верификация” (1995: 19). 

Управлението на образованието включва процесите на вземане на 

решения, тяхното изпълнение и контрол върху качеството на изпълнението и 

постигнатите резултати. Доброто управление (good governance) описва как 

публичните институции, например, образователната система, реализират 

публичния избор на гражданите на страната (за детска градина, вид училище или 

Университет) и управляват публични средства (държавни и общински), за да 

удовлетворят обществените потребности и гарантират човешките права.  

В основата на управлението лежат мотивацията, стимулирането и 

ценностната ориентация на членовете на трудовия колектив, група и екип, 

различните форми на общуване в организацията, изграждането, формирането и 

развитието на нормативно-оценъчната система на ръководители и подчинени, на 

специалисти и обикновени производственици, познаването на 

междуличностните, междугрупови и колективни конфликти и тяхното ефикасно 

управление и разрешаване.    

 „Управлението, за  B. Davies и L. Ellison, изпълнява обективно необходима 

мисия по организацията, координацията, съгласуването, регулирането и контрола 

на всеки съвместен труд на хората. Приложено към обширната и сложна сфера 

на администрацията и образованието, управлението представлява целенасочена 

дейност на всички субекти по осигуряване на изграждането, оптималното 

функциониране и задължителното развитие на всяко административно и 

образователно учреждение, на всички звена и системи на администрацията и 

образованието, като цяло” (1997: 144-145). 

Управлението-мениджмънт (Management)  не се противопоставя, а 

предполага и допълва управлението-ръководство (Governance). Без него би 

липсвала общата ориентация  за основните приоритети на образователната 

организация или държавата, които задават рамките на останалите решения, които 

по-нататък вземат управляващите мениджъри. Това са хоризонтите, към които се 

насочва развитието на образователната система, като организация, в перспектива 

от десетилетия напред. Никакво конкретно планиране не е възможно в такъв 

продължителен период напред. Затова пък, целеполагането в него е възможно и 

крайно необходимо. 

Според концепцията на Т. Танев (2013), „Governance“ и  „Management“ 

са две равнища  в управлението, които, освен че са йерархично свързани, се 

различават по съдържанието на своята дейност. Разликата е свързана с 

целеполагането.   
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На нивото „Governance“ се осъществява стратегическото управление и, 

съответно, се формулират цели, които задават посоката на развитието. Тези цели 

са в съответствие  с обществената представа  за желаното и очаквано развитие и 

нямат отношение към конкретната ситуация, нито към наличните ресурси. Така 

се разработват стратегиите. С тези задачи, у нас, са натоварени Народното 

събрание, Образователната комисия към него, Министерският съвет и МОН. 

На следващото ниво- „Management“, където се осъществява тактическото 

управление, формулираните, по-горе, цели се конкретизират, като се съобразяват 

с конкретната ситуация и съществуващите проблеми. Така, образователната 

стратегия се превръща в образователна политика. 

След това, на национално, регионално, общинско и местно равнище, 

оперативното управление на образованието и целите се конкретизират и се 

създават програмите и проектите. Връзката е следствие и от факта, че всяко 

предходно равнище участва в целеполагането  на следващото. Процесът по 

вертикала задължително  започва от стратегията. 

C. Hood (1995) и R. Rhodes (2008) имат други виждания за 

взаимоотношенията между  „Governance“ и „ Management“. За тях, те са две 

различни парадигми на публичното управление. 

Т. Томова (2017) счита, че  е необходимо намирането на баланс между 

търсенето на оптимално решение в управлението и създаване на условия за 

приложението му, чрез сериозна обществена и гражданска подкрепа. Това се 

превръща, според нея, в основно предизвикателство в съвременното управление. 

По отношение на предлагането, предимствата на публичното образование 

са безспорни, спрямо: обхвата на деца и младежи; броя на образователните 

структури; териториалното им разпределение; осигурения равен достъп, както на 

потребители (деца, младежи и техните семейства), така и на ползватели на 

подготвени кадри (всички видове бизнес, централна и местна публична 

администрация);  стремежа към равнопоставеност.  

Редом с това, са налице и редица негативни последици, свързани с 

проблемите в обществото- политика, икономика, разпределение на блага. Често 

пъти, са налице слаби резултати от процесите на обучение (особено в началните 

и основни училища); повишаване на издръжката на образователните структури 

без сериозни позитивни промени в качеството;  отпадане на сериозен брой учащи 

от образователната система, в това число, ранно напуснали задължителната 

образователна степен и възраст; дисбаланс в предлагането на специалности (във 

висшето образование); несъответствие между изискванията и очакванията на 

работодателите и формираната подготовка на младите хора за участие в трудовия 

процес.  

Доброто управление на образованието гарантира отлично подготвени 

специалисти, които чрез реализирането си на пазара на труда  се превръщат във 

фактор за устойчиво развитие на страната  и подобряване на жизнения стандарт 

на населението. 

При управлението на образованието е необходимо да се вземе предвид 

един съществен момент от неговото функциониране- бюджетното финансиране. 

Основен принцип на този вид финансиране е безвъзвратността, означаващ, че 
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предоставяните на бюджетните  учреждения ресурси не се възмедзяват 

непосредствено от тях. Образователната система, като цяло, и всяко училище или 

Университет, в частност, осъществяват образователния процес, а държавата или 

общината осигуряват средствата за издръжка на тези заведения (работна заплата, 

социално (пенсионно) и здравно осигуряване, ремонт, материално-техническо 

осигуряване, информатизация и др.).  

Финансирането, от страна на държавата и общините, на образователната 

система, позволява да се осигури относително равен достъп до нейните елементи 

на представителите на различните социални групи.  

Образованието се финансира от държавния бюджет, като ежегодно в 

Закона за държавния бюджет се залага конкретна сума. Общинските институции 

се финансират чрез общините, които са първостепенни разпоредители с 

бюджетни кредити. Това дава възможност местната власт да разпределя по най-

добър начин средствата, като при въведени делегирани бюджети (извън 

системата на делегираните бюджети, все още, са само детските градини в някои 

области). Това разпределение се съгласува с второстепенните разпоредители 

(самите учебни заведения). Тези правомощия на общините са свързани и със 

задължение по контрол по обхващане на всички подлежащи. Следователно, 

образованието, като публично благо, предполага и контрол върху 

разпределението на публичните средства. Част от това разпределение е 

гарантирането на правото на потребление на неговите бенефициенти. 

Този характер на образователната система се определя от особеностите на 

образованието, като разновидност на т. н. „обществено благо”. То, от своя 

страна, притежава следните характеристики: 

- Потребява се колективно от всички граждани на страната. Това е 

реализирано чрез Конституцията и Закона за предучилищно и училищно 

образование. 

- Нито един гражданин не може да бъде изключен от потреблението му, 

тъй като е посегателство върху правата на човека и на детето, залегнали в 

основополагащи документи на ООН, които Република България, чрез своето 

Народно събрание, е ратифицирала и е задължена да спазва. 

- Предлагането на общественото благо идва от страна на държавата, т. е., тя 

и общините осигуряват всички нормални условия за протичане на процесите на 

възпитание, образование и обучение. Тази дейност, в съвременната психология 

на управлението,  се нарича образователна услуга. „Образователното благо е 

текущата и последваща проява на съвкупната образователна дейност по 

интелектуалното (а в известни граници и физическото) възпроизводство на 

личността, с цел създаването при нейната трудова реализация на богатството на 

обществото” (Лулански, 1998: 11). 

- Индивидуалните потребности на всяка личност от това благо 

предварително са неизвестни на държавата, т. е., ръководствата на държавните и 

общински училища не могат предварително да знаят, колко деца и младежи ще 

се запишат в съответното училище. Същото е и във Висшите училища. Сега, 

например, в хода на голямата демографска криза у нас, вече няколко години, 
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обявените от Висшите училища места са с хиляди повече от броя на 

завършващите средно образование. 

- За да реализира образователната услуга и да се получи качествен краен 

продукт, наречен образователен продукт, държавата изработва и приема, чрез 

МС и МОН конкретни образователни изисквания за всяка училищна степен и 

възраст на обучаемите. 

- Нивото на възпитаност, образованост и обученост на отделната личност, в 

никакъв случай, не може да повлияе на възможностите за получаване на 

аналогични знания от всеки друг обучаем. 

- Образователната услуга, предлагана на гражданите на страната, 

практически не може да бъде изключена от потреблението на блага, като 

едновременно с това, тя е право и задължение на гражданите. 

- Държавата, в съответствие с Конституцията, Закона за предучилищното и 

училищно образование и държавните образователни стандарти, гарантира на 

всички свои граждани, без изключение, правото на безплатно и задължително 

образование. Сроковете на това образование са изрично посочени в 

нормативните актове. 

Ефективният стил на управление на мениджъра е в основата на постигане  

на сплотеност на управляваните и  осъществяване на поставените цели в цялата 

организация, тъй като всеки стопански модел, включително и пазарният, има 

граници на своето ефективно използване. Наличието на такива зони, в които 

използването на чисто пазарния механизъм може да доведе до негативни 

последствия, е отдавна известно на най-видните представители на теорията на 

управлението и на психолозите, занимаващи се с въпросите за 

взаимоотношенията между хората в съвременното пазарно стопанство, с 

изследване на потребителското поведение и съпътстващата го мотивация, и то в 

условията на тотална глобализация , изключително силно насищане на всички 

сфери на обществения живот с ИКТ и свръхконкуренция на пазара на стоки, 

услуги и интелектуални продукти. 

 

І. УЧИЛИЩЕТО И УНИВЕРСИТЕТЪТ КАТО ОРГАНИЗАЦИИ 

Училището и Университетът, като основни елементи на образователната 

система, могат да се определят като специфичен вид организация, като общност 

на ученици, преподаватели, студенти, обслужващ персонал, които са обединени 

от общи цели и използват съответни ресурси в дейността си.  Тези два основни 

структурни елемента на образователната система на България реализират 

обществено значими задачи, поставени пред тях от социума и залегнали в 

закони, наредби, правилници, в изискванията на пазарната икономика, пазара на 

труда. Те, условно, са самостоятелни, защото в никакъв случай не могат да бъдат 

изключени от сложните взаимоотношения с елементите на социалната система, 

но „без да се омаловажава ролята на такива елементи на обществото като 

семейство, културни институции и др., пише Ил. Симеонов. За образованието и 

възпитанието, трябва да се подчертае, че ролята на училището е водеща, 

неповторима. Като образователно-възпитателна институция, то е незаменимо в 

своята социална роля” (1995: 39). 
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Изходно положение за разбиране същността на образователната система е 

разглеждането й като специфичен вид социална организация, на която са 

присъщи всички нейни основни характеристики. Под „социална организация” се 

разбира такова обединение от хора (специалисти, имащи съответна 

образователна степен и практически умения, владеещи основите на 

управлението), които действат за постигане на една или множество цели  и 

координиращи своите действия върху основата на определени, предварително 

приети, норми и правила (формални и неформални). В този случай, училището и 

Университетът се разглеждат като „общност от хора (възрастни, от една страна и 

деца и младежи, от друга), системата на тяхната съвместна дейност и общуване, 

околната среда, средата на жизнена дейност на членовете на тази общност”, 

отбелязва С. Гисен (1995: 75-76). Водещо качество на образователната система, 

като социална организация, е способността да се постига по-голяма 

производителност в дейността й, за сметка на интеграцията на действията на 

всички нейни членове. Това качество е известно в науката за управлението като 

„организационен ефект”. Съвсем правомерно, в редица публикации, 

образователната система се разглежда като жив социален организъм, на който са 

присъщи сложна онтогенеза (създаване и развитие), адаптивност, 

индивидуалност, способност за самодоизграждане и саморазвитие, 

самообучение, самоуправление и др. Този подход позволява да се използват 

огромните възможности за построяване на управляващата система, адекватна на 

образа на управлявания обект, т. е., на училището и Университета, като 

организации. 

Училището и Университетът, като организации,  са и специфични 

културни институции, с огромен потенциал за възпитание и формиране у 

обучаемите на висока лична, обща, професионална култура и степен на 

възпитаност. Те оставят своя траен отпечатък, както върху всеки човек 

поотделно, така и върху всички поколения, преминали през тях. Връзката на 

индивида с училището е за цял живот- като обучаем през детството, а като 

възрастен- чрез собствените деца и внуци.   

Специфична черта на образователната система, като организация,  е и 

особеният характер на влагания в нея труд. Единият е на преподавателите, а 

другият на обучаемите.  

Преподавателският труд изисква специфични, целенасочени въздействия 

върху обучаемите. Задълбочените професионални знания и умения са важна, но 

недостатъчна база за преподавателската компетентност. За целта, на 

преподавателя  са необходими психологически и педагогически знания за 

учениците, за зависимостта на училището и Университета от социално-

икономическите и културни процеси, за педагогическото съдържание, умения за 

управление на познавателната дейност на обучаемите. При анализа на 

преподаването, като основна дейност на учителя и университетския 

преподавател  и дефиниране на съдържанието му, главна тежест пада върху 

неговата процесуална страна и опитите на педагога да конструира приемлив 

негов модел, който да гарантира реализацията на възпитателните, 

образователните и конкретните дидактически цели и задачи. 
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Компонентите на дейността „преподаване” са групирани по следния начин: 

- Управленско-регулиращи компоненти 

Свързани са с дейността на преподавателя като управляващ процеса на 

обучение, дейността на обучаемите и своята собствена. Водеща е 

целеопределящата и целеполагаща дейност на преподавателя, уменията му да 

стимулира и активира дейността на обучаемите. 

- Процесуални компоненти 

Насочват дейността на преподавателя към вникване в същността на 

познавателната дейност на обучаемите, към социалните, емоционалните и волеви 

компоненти на ученето. 

- Резултативни компоненти 

Включват дейността на преподавателя в областта на контрола, проверката 

и оценката на знанията, степента на възпитаност, развитието на интелектуалните 

сили и способности на обучаемите. 

- Административни компоненти 

Представят дейността на преподавателя като администратор и управленец, 

ръководител на учебно заведение, влизащ в контакт с родители, педагогическа 

общественост, държавни и неправителствени органи и организации. 

За разлика от преподаването, ученето е специфичен процес и  дейност.  

Реализира се  в различни области- при обикновеното общуване,  обмена на 

информация,  самостоятелното търсене на знания,  целенасоченото и 

организирано обучение.  Като процес, то е непрекъснато движение и развитие на 

личността на обучаемия, а като дейност, има 2 страни: процесуална и 

резултативна, които са взаимно свързани.     

Ученето, като сложно социално и психично  явление, предоставя 

възможности за овладяване на натрупания през вековете човешки опит, за 

неговото изменение и усъвършенстване, за приложението му в други области, 

чрез други средства и похвати. „Ученето, пише М. Андреев, има свои 

специфични онтогенетични (съзряване) проблеми, нервно-физиологични 

(рефлекторни) предпоставки, социализиращи функции, нормативно-регулативно 

съдържание, ръководно-управленски системни изисквания, строго субективни 

механизми, диференцирана ефективност, познавателен смисъл и значение и 

здравно-хигиенни правила" (1996: 73).   

Училището и Университетът  са институции, където  най-ярко се 

разграничават две поколения: поколението на преподавателите и поколението на 

обучаемите. „От това следват  по-специфичните изисквания към учителите, към 

учителската колегия и към нейното управление, с оглед установяване на 

дейностно-личностен контакт между представителите на тези две поколения” 

(Симеонов, 1995: 40). 

Проектирането и изграждането на една образователна организация (детска 

градина, училище, Университет) е сложна дейност и включва в себе си 

множество операции. Те могат да бъдат систематизирани по следния начин: 

- Анализ и доказване на необходимостта от образователната организация 

на местно, регионално или национално ниво. 
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- Определяне статута и целите на организацията: полудневна или 

целодневна детска градина; начално, основно или пълно средно училище 

(профилирана или професионална гимназия); Университет от завършен тип, т. е., 

класически или професионален (технически, икономически, селскостопански, 

медицински и др.). 

- Определяне на основните функции на образователната организация. 

- Разработване на организационната структура на вида учебно заведение и 

описание на функциите на всяко негово звено- Катедра, Факултет. 

- Изготвяне на съответните норми и технологии за действие при 

осъществяване на основните функции. 

- Разработване на резултативна система за управление на учебното 

заведение. 

За решаване на проблемите, свързани с икономическото осигуряване на 

образователната система, особено в практическата област, недостатъчната 

определеност на термина „образователно учреждение” е твърде сериозно 

препятствие. В резултат на тази неопределеност, към училището и Университета, 

все още, се подхожда  като към „светая светих”, където се извършва някакъв, 

несвързан с реалния живот и икономиката процес на предаване и създаване на 

знания. Това, от своя страна, води до неразбиране на съвременното значение на 

процесите, извършвани в целокупната образователна система, на променящите се 

под въздействието на глобализацията нейни характерни черти, на поставяне на 

сериозни препятствие между бизнеса, икономиката, търговията, 

предприемачеството и образователните институции, които водят до взаимно 

неразбиране, а дори и до конфронтация по определени проблеми.  

Кризата в икономическото развитие на България през последните 30 

години  обрича образователната система на постоянен недоимък и лишения, тъй 

като финансирането й не е с характер на обществен приоритет, а на остатъчен 

принцип. Хроничният недостиг на бюджетни средства, рязкото намаляване на 

броя на учащите, търсенето на пътища и средства за реализация на европейските 

стандарти в образованието налагат все по-широкото приложение на пазарния 

механизъм в него, т. е., образователните институции да действат като типични 

нестопански организации, прилагайки, включително, всички елементи от 

системата на нестопанския маркетинг.  

Защо училището е и икономическа система? Това е така:  

„- Защото е елемент от националното стопанство и, от една страна, 

консумира ресурси, а от друга- предоставя на пазара своя продукт, който е 

съставна част на съвкупния труд на всички отрасли. 

- Защото в самото училище се осъществява типичен трудов процес на 

трансформация на ресурси в резултати. Тяхната първична несравнимост не 

омаловажава икономическия аспект на образователния процес и необходимостта, 

в този смисъл, да се търсят по-високи резултати на същите или намалени ресурси 

при запазване на качеството на подготовката. 

- Защото пазарът е свързващ елемент между икономическото и социалното 

във функционирането на училището. Училището използва ресурси, които са 
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получили обществен атестат чрез покупко-продажба, а предлага на обществото 

образователен продукт, който непременно преминава през „стомаха” на пазара. 

- За обществото не е безразлично, колко средства то влага в образованието 

и, в крайна сметка, каква е тяхната текуща и прогностично-дълготрайна 

възвръщаемост, т. е., колко икономично функционира дадената система” 

(Лулански, 1998: 126). 

 

ІІ. ПОЯВА И РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕНИДЖМЪНТ 

Опитът на водещите държави показва, че образователната дейност става 

все по-социализираща, чрез удовлетворяването на образователните потребности 

на индивида и обществото като цяло, повишаването на националното 

образователно равнище за сметка, главно, на обществените ресурси. 

Съществуването на образователната система и нейните резултати, като 

сфера, свързана с икономиката, не се изразява в задължителното търсене на 

печалба от всички образователни институции. Ефектът от дейността на 

училището и Университетите се проявява години по-късно и се изразява в 

професионалната подготвеност на личността, повишената възпитаност и 

образованост, в развитите психични процеси, свойства и състояния (готовност и 

потребност за труд, личностни качества, висока нравственост и естетическа 

култура), и е трудно да му се направи количествена оценка. „Пазарните 

предизвикателства изискват от ръководителите на образователното дело да 

осъществяват управленски въздействия, основаващи се не толкова на вътрешната 

им интуиция, а, преди всичко, на предварително критичен научен анализ  на 

съответните процеси и явления. Управлението се превръща неминуемо в 

изкуство, което малцина притежават. Неговите основни детерминанти са 

притежаваните от мениджъра знания, умения, опит и внимателно премерен риск” 

(Лулански, 1998: 118). 

Според нас, в съвременното тълкуване на понятието „училище”,  в Закона 

за предучилищното и училищно образование и Държавните образователни 

стандарти, не се прави никаква социално-икономическа характеристика, не се 

дава представа за разполагането на образованието в икономическата координатна 

система и за взаимоотношенията му с другите икономически елементи и субекти, 

съществуващи в социалното пространство. Редом с това, в упоменатите 

държавни документи  е отбелязано, че характерът на обвързването на училището 

с обществото го определя като силно отворена система. Все още, от много 

ръководители на национално, областно и общинско образователно ниво, не се 

разбира, че училището и Университетът са функция на пазара на работната сила 

и това е основната аксиома на тяхната организация и управление при 

съвременните социално-икономически условия у нас и в Обединена Европа.  

В съществуващото законодателство е налице един парадокс: колкото е 

строг законът към училището като институция за общообразователна 

подготовка, толкова той е либерален по отношение на институциите за 

професионално обучение и образование. Последните могат да бъдат учредени 

във всички разрешени от закона форми- търговски дружества, кооперации, 

еднолични търговци, сдружения и др. Единственото условие е те да бъдат 
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лицензирани от Националната агенция за професионално образование и 

обучение. Съгласно чл. 61 от Закона за професионално образование и обучение, 

„финансирането на професионалното обучение извън държавните образователни 

изисквания, както и на практическото обучение по чл. 40, ал. 1, организирани в 

държавните и общински училища и центровете за професионално обучение, се 

извършва с финансови средства, заплащани от физически и юридически лица, 

съгласно сключени договори” (1999). Основна задача на всички образователни 

институции е популяризирането на обществената им значимост и полезност за 

общественото развитие. Като създават с помощта на маркетинга благоприятно 

обществено мнение и формират позитивен свой образ в гражданите, те могат да 

разчитат на по-добро бюджетно финансиране и по-енергична подкрепа от страна 

на бизнеса у нас. 

Управлението на образователната система е процес, ориентиран към 

многостранен анализ на ситуациите в нея, вземане на нестандартни решения, 

постоянна творческа активност и съзидателен педагогически труд.  

Образователният мениджмънт е целенасочена дейност на всички субекти 

за осигуряване на изграждането, оптималното функциониране и възходящото 

развитие на всяко образователно учреждение, на всички звена и елементи в 

системата „Образование”. Според В. Щетинин, „управлението изпълнява 

обективно необходимата мисия по организацията, координацията, съгласуването, 

регулирането и контрола на всеки съвместен труд на хората” (1998: 144-145). 

Ефективният ръководител трябва да отделя време и да се оглежда в хората, 

които ръководи, да осъзнае, че те са най-важният ресурс, от който зависи 

качеството на крайния продукт на организацията. Вниманието на ръководителя 

трябва да е насочено в еднаква степен към хората и резултатите, което е особено 

важно за младите специалисти, в началото на кариерното им развитие, а, също 

така, и за хората, намиращи се в средата на своето трудово-професионално 

поприще. 

Човешкият фактор и, в частност, личността на специалиста, въздейства 

съзнателно върху природата и създава всичко необходимо за задоволяване на 

своите материални и духовни потребности. В този смисъл, хората са най-важната 

функционална част на управлението, образованието, икономиката, търговията, 

администрацията, бизнеса, услугите. Продуктите се създават от специалисти, 

машините се поддържат от тях и, без съмнение, служителите във всяка 

организация са главният ресурс в дейността й. Всичко това налага 

ръководителите да възприемат ефективен и резултатен  стил на управление на 

своя персонал. В България, все още, са налице съществени пропуски в психо-

техниките и методите за психично въздействие, прилагани за мотивация на 

хората, за създаване и генериране на управленски качества у личността. 

Човешкият ресурс заема първостепенно място в управлението на всяка 

организация, без значение от сферата на нейната дейност. Днес, това трябва да 

бъде  приоритет, утвърждаван в практиката на всяка организация. Ако хората не 

харесват културата, атмосферата или взаимоотношенията във фирмата, където 

работят, резултатите от тяхната дейност няма да бъдат ефективни и те, което е 

често срещано явление у нас,  просто отиват да работят някъде другаде. С тези 
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причини се обясняват текучеството, липсата на интерес към предлаганите 

позиции в съответната организация.  

Доброто управление на хората в организацията е в основата на 

ефективното управление. Все по-често, специалистите си взаимодействат като 

екип и трябва да са способни да се отнасят и да ръководят другите достатъчно 

ефикасно. Управлението представлява целенасочена дейност по координиране 

работата на другите, работещи в организацията, с приложение на екипната 

работа и нейните две форми- взаимодействие и сътрудничество. Налага се и 

фактът, че големи и утвърдили се фирми в индустриално развитите страни вече 

откриват, че се е променило съществено съдържанието на психологическия 

договор с персонала. За разлика от преди, когато е трябвало да се нарежда на 

всеки какво да прави, днес от сътрудниците се очаква да бъдат инициативни и 

творчески настроени, но, също така, и да умеят да се самоконтролират. От тук 

възниква необходимостта от промяна и иновации в управленските стилове, 

прилагани в практиката. В България това се забелязва в по-ниска степен при 

организации в различни браншове (българите, все още, са с изградения от преди 

стереотип и предпочитат да им се нарежда точно какво да правят), но, все пак, се 

наблюдават известни поколенчески и джендър-различия. В голяма част от 

младите специалисти, от областта на мениджмънта, стопанското управление, 

човешките ресурси, образованието, се наблюдава желание и инициатива за 

изказване и защита на собствено мнение и позиции, а не просто да им се посочва 

с императивен тон, каква трябва да е дейността им. Жизнено важно е 

ръководителите да разберат това положение, тъй като, по този начин, може 

чувствително да се повиши ефективността на работата в колектива, групата, 

екипа. 

За да постигнат всичко това и да бъде ефективна дейността им, трябва да 

изберат най-подходящия стил на управление, съобразно спецификата на 

персонала, индивидуалните различия на всеки служител и особеностите на 

организацията. За целта, е необходимо да бъде постигнато разбиране за това, 

какво представлява понятието „управленски стил” и да се познават видовете му. 

Те, най-често, не съществуват в практиката в чист вид, а представляват 

съвкупност от психически управленски способи, техники, прийоми и начини на 

действие, и то в конкретна управленска ситуация. Процесът на управление 

предполага целенасочено въздействие на субекта на управление върху обекта, с 

цел преминаването на последния в ново качествено състояние. Под субект на 

управление разбираме физическо или юридическо лице, което въздейства върху 

управляемия обект.  

Стилът на ръководителя изразява общото предпочитание към един или 

няколко начина за справяне с проблемите. Постепенно изграден, той се превръща 

в устойчиво и трайно свойство на личността, присъщо на поведението на човека, 

като определя не само отделните му постъпки, но и цялостния му манталитет. 

Въпреки устойчивостта му,  е необходимо стилът да се променя под влиянието 

на ръководителя, поради усвоен нов, по-значим или ефективен управленски 

бизнес-опит или под въздействието на преуспяващи в управлението образци от 

нашата и чужда практика. За осъществяване на ефективно управление, 
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ръководителят трябва да е отворен към възприемането на други позитивни 

стилове или някои страни от тях, за да се преодоляват случаите, когато 

едностранчивият и не гъвкав стил се превръща в ограничител на дейността и 

развитието, става спирачка за вземане на най-важните решения или препятствие 

в подбора на най-ефективните начини за тяхното изпълнение. 

Познаването на психологията на управленските стилове дава възможност 

на ръководителите да откриват за себе си определен ръководен стил, на който да 

дават предимство и да го усъвършенстват. По този начин, мениджърите могат 

съзнателно да избират от голямото количество възможни варианти, за да 

направят управленското си поведение и стил максимално ефективни и в 

съответствие с изискванията на съвременността. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В структурно отношение образователният мениджмънт, като цяло, 

притежава свой собствен строеж, елементи, организираност и подреденост, които 

са подчинени на определена вътрешна логика и субординация. Това изисква 

въпросът за структурата на образователния мениджмънт да се разглежда много 

по-глобално, от гледна точка на различните степени  и равнища на неговите 

проявления в образователната система- на наднационално (свързано с 

образователните процеси в ЕС), национално, регионално, областно и училищно 

ниво, и то, в зависимост от вида и степента на съответното учебно заведение 

(детска градина, начално училище, основно училище, средно училище, Висше 

училище).  

За П. Дракър (2001: 145), мениджмънтът е управление чрез цели. 

Пластичността  и диверсифицираността  на образователния мениджмънт 

предполагат реализация, както по вертикала- на стратегическо, тактическо и 

оперативно равнище (Народно събрание- чрез закони, МС- чрез постановления, 

МОН- чрез образователни стратегии и наредби), така и по хоризонтала- 

директор, педагогически съвет, педагози; РУО, инспекторат, чрез управление на 

отношенията със средата, с оглед постигането на предварително набелязаните 

цели.  

Характерът на образователната дейност изисква, от своя страна, 

координация, и то от няколко вида: 

- Координация на дейността на всяко учебно заведение поотделно; 

- Координация на дейността на всички  подведомствени организации, 

които не осъществяват образователен процес, но са пряко свързани със системата 

на образование; 

- Координация на дейността на органите за управление на образованието 

на местно, общинско, областно и национално ниво. 
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ФУНКЦИИТЕ НА ДИРИГЕНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА  

МУЗИКАЛНО-ИЗПЪЛНИТЕЛСКИЯ ПРОЦЕС 

 

Юлияна Г. Панова 

 

 

CONDUCTOR FUNCTIONS IN THE MANAGEMENT OF THE 

MUSIC PERFORMANCE PROCESS 

 

Yuliyana G. Panova 

 

 
Abstract: An important component of the professional potential for the conductor as a 

manager is the ability to restore management functions. Since conducting is a constant and 

inseparable process of interaction of a leader with a musical group, in order to know the 

psychological and technological bases of their own actions, the conductor requires knowledge 

of the organizational and management of the musical performance process, internal 

mechanisms and patterns of its formation.  

Keywords: conductor, organization, management 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект “Цикъл 

художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” РД-08-123/03.02.2021 г. 

 

Анализът на научната литература и вижданията относно същността и 

характеристиките на моделиране и управление на музикално-изпълнителския 

процес показват, че за да се реализира музикалното произведение по определен 

начин са необходими не само музикално-изпълнителски и знания, умения и опит. 

Овладяването на този процес по посока на творческите виждания на 

изпълнителите е необходимо той да бъде моделиран и управляван. Без 

целенасочено моделиране и управление изпълнението на музикалното 

произведение се случва, но само чрез моделирането и управлението му то се 

случва по определен начин и постига определени цели. Това налага да се говори 

за едно ново управленско мислене в музикалното изпълнителство и наличие на 

управленска компетентност в тази област. 

Управлението на моделирания музикално-изпълнителски  процес от страна 

на диригента е насочено основно към постигане на изпълнителските цели на 

определено ниво чрез реализиране на планираните изпълнителски дейности и 

действия. Многоаспектността и универсалността на понятието „управление”, 

както и тълкуването на музикалното изпълнение като съвместната дейност на 

изпълнителите налага извеждането на управленските функции които изпълнява 

диригентът,  способстващи управлението на музикално-изпълнителския процес 

пряко свързани с основните аспекти на неговото провеждане. 

При изпълнение на управленските функции моделираният музикално-

изпълнителски  процес се превръща в: 
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- целенасочен  процес на системни и взаимосвързани действия за постигане 

на някаква желана цел; 

- привеждащ  системата от едно състояние в друго чрез въздействие 

върху нейните променливи, в резултат на което тя придобива едно ново 

състояние - динамична устойчива система; 

- постигащ максимален ефект от работата на системата, от гледна точка 

на това какво предстои  да се прави, как да се направи и то по-добре и най-

ефективно,   

- избор на желания изход на процеса, контрол върху процеса и въздействие 

върху системата, осигуряващо вземането на правилните решения. 

В качеството си на управляващ изпълнителския процес, диригентът 

изпълнява следните функции: 

 Преценява условията за стартиране на процеса – тъй като 

информационните процеси формират управляващите действия на диригента 

важна предпоставка за управлението на музикално-изпълнителски процес е 

събирането и правилното анализиране на актуална информация относно: 

Външните фактори, които произтичат от:  

- организационна и техническа средата, в която се реализира музикално-

изпълнителският процес – пространствено разположение на изпълнителя 

осигуряващо добра визуална връзка между ръководител на процеса и 

изпълнители и между изпълнители и публика; структура на музикалния 

колектив, вътрешно-дейностните механизми и закономерностите на неговото 

формиране; техническо обезпечаване на дейностите (наличие на необходимия 

инструментариум за провеждане на процеса (партитура на произведението, 

инструменти, пултове и т.н.);  

- музикално-изпълнителските възможности на изпълнителите според 

вида на изпълнителството и  предварително ниво на овладяване на музикалното 

произведение от тяхна страна (в резултат от предишни репетиции, индивидуална 

подготовка); физическото и емоционално им състояние; 

- разкриване съдържанието на музиката – определяне и описание на 

основните елементи на партитурата и нейното озвучаване.  

Вътрешни фактори свързани с:  

- промени в нагласите (атитюдите) в личността и в групата от изпълнители, 

изразяваща се в субективна или психическа готовност за действие;  

- промените насочени към постигане на целите и оптималните резултати – 

самоуправление на изпълнителите. 

На основа на тази информация диригентът се ориентира относно 

конкретни променливи, които влияят върху музикалното изпълнение в точно 

определен момент и място, т.е. конкретните вътрешни и външни фактори, които 

характеризират и влияят на музикалното изпълнение, за да бъдат постигнати 

поставените цели, с най-малко нежелани отклонения. При този подход 

определящо е значението на субективния фактор (диригента), тъй като няма 

създадени „рецепти“ за ефективно управление при различните ситуации.   

 Осмисля и систематизира входящата информация – получаване на 

входяща информация в процеса на музикалното изпълнение – диригентът чува 
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музикалното изпълнение; преработване на информацията – диригентът 

систематизира информацията за начина на изпълнение по определени критерии; 

съставяне на варианти; 

 Моделира изпълнителския процес – моделът на музикално-

изпълнителския процес се състои от множество модели на дейностите с техните 

ограничения по време на изпълнение. Моделът обхваща всички аспекти на 

музикално-изпълнителския процес, улеснява диригента за определяне целите и 

задачите на музикалното изпълнение, за хармонизиране на всички процеси, 

които се осъществяват и му помага да ръководи всички дейности едновременно. 

Всеки модел характеризира вариант на бъдещото развитие на външната среда, в 

която изпълнителския процес може да се реализира, като описва ключовите 

дейности на важните фактори и тяхното взаимодействие.  

 Организира изпълнителските действия – на основа на планирано-

зададената “траектория” се организират изпълнителските действие основно в две 

посоки: 

– организиране в субекта на управление (диригента) на музикално-

изпълнителския процес, което се осигурява чрез организационното предвиждане 

[6], т.е. формиране на определен начин на реализиране на замисъла като цяло 

(съзнателното корелативно формиране) на базата на предварителен анализ, 

диагностика и прогнозиране на изпълнителски резултати;  

– организиране в обекта на управление (изпълнителите) – насочено към 

организационна промяна и промяна и регулиране на частичното преобразуване 

на звукообраза на базата на ясно поставени цели и точно формулирани критерии 

за “корелативна изменчивост” на елементите на процеса.  

 Анализира изходяща информация - какво реално се е случило, 

създало или модифицирало в хода на изпълнението на музикалното 

произведение. В определени случаи това е отговор или резултат. То се получава 

при решаването на изпълнителската задачата – последователността от действия 

за справяне със задачата. Решението показва как адекватният метод е приложен 

при конкретно дадено, за да се получи точно определен резултат. В този смисъл 

решението се разглежда като задачен феномен с обективна природа (знаков 

модел) [11].  

 Регулира и коригира частичното преобразуване на звукообраза – 

тази функция на управлението се изразява в разкриване на механизмите на 

образуване на вариантите на обективизация на замисъла. В хода на корективната 

работа се извършват промени на конкретни изпълнителски действия, двигателно-

технически методи и средства, психо-емоционално състояние, вътрешно-слухови 

представи, тактилни усещания  и др. с цел изграждане и творческо пресъздаване 

на художествения образ. 

Регулирането е предназначено за възстановяване на параметрите в 

развитието на музикално-изпълнителския процес, в момент на установени 

отклонения от предварително предвидените граници. Когато, обаче отклоненията 

са значителни и не е възможно да възстановят тези граници, се налага 

изработване на ново управленско решение [6]. Регулирането и коригирането в 
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процеса на изпълнение на музикалното произведение или на фрагмент от него се 

извършва на базата на:  

– формулираните понятията;  

– времевата последователност с помощта на специфични средства 

(музикален материал и техническите средства за неговото възпроизвеждане); 

– съдържанието на израза (изразителни и комуникативни функции);  

– емоционално-логическата семантична “натовареност” на музикалния 

материал като градивен елемент на музикалното произведение в посока на 

неговата форма и съдържание; 

– статусът на произведението.  

Коригиращите действия при музикално-изпълнителския процес се 

обуславят от движещия се във времето, нестабилен и променящ се по характер 

звуков материал,  който е невъзможно да бъде напълно стабилизиран. 

Съдържащият предпоставки  за бъдеща изменчивост музикален материал, в 

съчетание “…с “неточността” на човека като възпроизвеждащо устройство” [7] 

дава първоначална основа за непрекъснати изменения на музикално-

изпълнителския процес [1]. В тези условия на преминаване от потенциално 

съществуване в актуализация, замисъла (образ-цел) винаги предполага ниво на 

някаква възможност, подлежаща на осъществяване, но не и гарантираща като 

такава достигането на замисления художествен резултат. Именно чрез 

регулиране и коригиране на  реалните параметри на резултата в процеса на 

музикалното изпълнение се постига формирания в слуховите представи на 

музиканта идеален замисъл [5].  

Сложността на проблема  се изразява и произтича от комплексния характер 

и действието на системата на организация на музикалните средства, както и от 

самостоятелните възможности на всяко едно от средствата. Изразните средства 

са неравностойни по отношение на своите възможности поради нееднаквата си 

вътрешна организация. Измененията и постоянното им обновяване превръщат 

системата в отворена, променлива и развиваща се цялостност. Регулиращо-

коригиращия характер на корелативната изменчивост дава  възможност за 

коригиране на отделни страни на образно-емоционалната атмосфера на 

музикалното произведение в процеса на неговата реализация. 

Коригирането в музикално-изпълнителския процес по време на репетиция 

се изразява в проверка и коригиране на: 

– въображаемите и реалните (протичащи във времето) образи;  

– техническото и художественото им претворяване;  

– установяване правилността на слухово-двигателното им реализиране;  

– определяне степента на наизустяване.  

Когато се чете нотен текст, изпълнителят мислено превежда знаците в 

осмислени от вътрешния слух звукови структури. Осмислянето на структурите 

изисква изборност от множество варианти на интониране. Значението и 

смисълът са вариантни – изискват мисловен и емоционален процес, 

преобразуващ ги според различни условия и личността на интерпретатора, а 

значимостта е инвариантна – трябва да се съхранят съществените й свойства при 

преобразуването [9].  
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За целта е необходимо: 

– отделянето на съществените  признаци на произведението, но отделими 

в такава степен, че при тяхното изменение да се съхрани спецификата, 

значимостта на интерпретираната музика; 

– осмислянето на структурите – изборност от множество варианти на 

интониране. Значението и смисълът са вариантни – изискват мисловен и 

емоционален процес, преобразуващ ги според различни условия и личността на 

интерпретатора, а значимостта е инвариантна – трябва да се съхранят 

съществените й свойства при преобразуването.  

В основата на коригирането лежи всеобщия принцип на обратната връзка. 

Блокирането на обратните връзки, отсъствието на обективна оценка на 

резултатите от собствените действия рязко влошава ефективността на 

управляващите дейности на диригента, превръща изпълнението във фактически 

неуправляем процес.  

 Контролира изпълнението на процеса – в музикално-изпълнителския 

процес значително важна е ролята на самоконтрола на диригента – обратната 

връзка, с помощта на която той контролира творческия процес. Обратната връзка 

е метод на управление по пътя на включването в нея на резултати от 

предшестващо изпълнение на задачи [2]. В музикално-изпълнителския процес 

самоконтролът е обратно въздействие на мисленето като управляващо дейността 

или опосредствано от контрола въздействие върху резултатите на творческата 

работа. С. Рубинщайн отбелязва, че мисленето съотнася, съпоставя всяка мисъл, 

възникнала в процеса, със задачите за разрешаване, към които е насочен този 

процес и условията, в които се провежда. По този начин се осъществява 

проверка, критика, контрол като съзнателен процес на мисленето. Актуализира 

се чрез волевата саморегулация, чрез самоконтрола на собствените действия. [8] 

Самоконтролът се явява непосредствено условие за обратната връзка като едно 

от проявленията на съзнателна регулация на собственото поведение в интерес на 

обезпечаване на съответствия на резултатите с поставените цели, изисквания, 

правила, образци [4]. Л. Гинзбург потвърждава, че е изключително необходим 

процес – внимателно да се вслушваш в самия себе си, да проверяваш 

съответствието на замисъла и въплъщението му. Само когато си във възможност 

да си дадеш отчет във всеки един момент какво е добро и кое – не, можеш да 

работиш нататък за отстраняване на недостатъците и за поддържане на добрите 

страни на изпълнението [3].  

Компоненти на структурата на самоконтрола са еталон, съпоставяне, 

оценка, корекция. Контролът върху изпълнението се основава на сравнение, 

съпоставяне между това какво е и какво трябва да е – живеещото в слуховите 

представи и прозвучалото реално. Получаване на информация за качеството на 

работата и на резултатите от нея, за своето психо-емоционално и физиологично 

състояние, възникнали в процеса на работа, са основа за съпоставянето, 

реализиращо се на основата на постоянната обратна връзка [10]. Съпровожда се 

със самооценка, основно съдържание на която е анализът на съответствие или 

несъответствие на изпълнителското въплъщаване с творческия замисъл.  
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Завършващото звено е корекцията на изпълнението. Осъществява се на 

основата именно на самооценката. В хода на корективната работа се извършват 

промени на конкретни изпълнителски действия, двигателно-технически методи и 

средства, психо-емоционално състояние, вътрешно-слухови представи, тактилни 

усещания  и др. с цел изграждане и творческо пресъздаване на художествения 

образ. Протича обратното въздействие на резултатите от музикалното 

изпълнение върху творческия замисъл, формиран в мисленето на диригента.  

Така във формирането на замисъла закономерно участват не само преките връзки 

(музикално мислене – самоконтрол – изпълнение), но и обратни връзки 

(изпълнение – самоконтрол – музикално мислене). Осъществява се със 

средствата на сензорни, моторни и интелектуални компоненти, необходими за 

оценка на изпълнителската дейност на всички етапи от овладяване, 

репрезентиране на индивидуален творчески опит и представяне на 

произведението.   

Специфичното в този процес е, че единствено диригентът определя 

очаквания резултат, оценява реалното звучене и съответно осъзнава разликата 

между тях. В хода на този процес позицията „какво“ звучи се измества към 

въпроса „как“ звучи. 

В заключение може да се каже, че управлението изисква правилно 

реагиране във всяка една ситуация. Това е възможно само при умело 

балансиране между множество противоречия за да се стигне до най-вярното 

решение. Понякога един факт може да бъде оценяван по различен начин в 

зависимост от ситуацията и времето в което се осъществява. Върху вземането на 

решение влияние оказват и емоциите, гнева, страха, миналия опит и т.н. 

Изследването и проучването на научната литература, личните наблюдения и 

натрупан опит показват, че знанията, музикално-изпълнителските способности и 

компетенциите в областта на дирижирането и изпълнителските дейности не са 

достатъчна гаранция процесът на реализиране на музикалното произведение да 

бъде ефективен и високо резултатен. Липсата на управленската компетентност и 

знания относно проблемите и техниките на управление на промяната води до 

неубедително поведение, хаотичност и непоследователност в организирането и 

провеждането на музикално-изпълнителския процес. 
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Abstract: The purpose of the current article is to make a historical overview of social 

work in Bulgaria. Tracking the development of the profession allows it to be considered more 

clearly in its contemporary professional and scientific discourse. In this way, "a clearer vision 

of the present, not the past" emerges [1]. The article examines three main periods in the 

development of the profession – 1) poverty and charity, 2) professionalization and 3) modern 

social work. 

Keywords: social work development, historical overview, social work in Bulgaria 

 

 

Въведение 

В България социалната работа е официално призната като професия след 

90-те години на 20-ти век, въпреки че в историята на българското общество, 

много преди този период са се организирали дейности, близки със съвременното 

съдържание на термина „социална работа”. 

Макар и в различен времеви период, процесът на развитие на социалната 

работа в България не е по-различен от този в останалите страни. 

 

Бедност и Благотворителност 

Социалната работа води началото си от Древността, когато в древните 

държави Гърция и Рим се правят първите опити за социално регулиране [2]. 

Константин 1-ви официално признава християнската църква през 4-ти век. 

Тя създава приюти, домове за възрастни хора, подслони за бездомните, болници 

и сиропиталища [3]. 

След 580г. църквата създава мрежа от енории, чиято дейност е раздаването 

на храна на бедните. Манастирите са служили за различни социални услуги, като 

например болници, старчески домове и сиропиталища. 

В България, още от времето на Хан Крум съществуват закони за подкрепа 

на просяците и ако не им бъде оказана помощ, се стига дори до отнемане на 

имота на богатите [4, стр.44]. 

Между 11 и 14-ти век „социалното подпомагане се развива на 

териториален принцип, като се подчинява на местните закони“ [4, стр.44]. 

Църквата и манастирите организират приюти и обществени кухни за нуждаещите 

се. 

През Средновековието църквата има силно влияние върху европейското 

общество. През този период благотворителността се е считала за висша 

добродетел. Формата на благотворителност се е изразявала в директното 
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предоставяне на пари, храна или материални блага. Това са едни от първите 

опити за оказване на влияние върху за бедността. „Социалните услуги” са 

предоставяни от Църквата преди навлизането в Ранния модерен период. 

Липсата на координация в оказването на помощ през този период не успява 

да осъществи успешна превантивна дейност спрямо бедността и рисковете, които 

произтичат от нея. Налице е нуждата от държавна намеса и регулация. 

В Англия през 16-ти век бедните започват да се разглеждат като директна 

заплаха за обществения ред. Правителството полага началото на организирана 

система за подпомагане на бедните. Като резултат е написан „English Poor Law”. 

Първият закон за облекчаване/освобождаване от бедността е създаден 

през 1597 (Act for the relief of the poor), а допълнителни разпоредби за 

„заслужилите бедни” са добавени към Elizabeth poor law през 1601 [5]. 

English Poor Law е първият нормативен документ, който придава социална 

функция на държавата и разписва подпомагането на нуждаещите се членове на 

обществото. 

По време на гореописания период, България е под османското владичество. 

Според изследователи на периода [4],[6], липсва държавна регламентация за 

социална защита на българското население и въпреки султанските разпоредби за 

грижа за българското и турското бедно население, това не се изпълнява на 

всички места и е по-скоро акт на милосърдие на турските управници към 

българския народ. Примери за подобни дейности са грижи на ранени лица в 

резултат на сблъсъци, преселване на отделни родове и части от населението в 

места отдалечени от епидемични огнища. Султански указ от 1733 година допуска 

поданиците да попадат под управа на еснафски организации. Това осигурява не 

само производствени, но и социални функции свърани с  реда, дисциплината и 

различните потребности. 

Диференцира се обществено значим процес на постоянно търсене на 

специалисти по здравни грижи с необходимите личностни качества и 

професионална компетентност, за да удовлетворят адекватно потребността на 

хората от качествена медицинска помощ[7]. През 1869 година в Цариград, се 

създава Дирекция за обществено здраве, която организира работата на приюти, 

сиропиталища и други за подпомагане на рискови групи от населението [6]. 

След Освобождението на България през 1878 година са създадени Първите 

Червенокръстки дружества. Основната им цел е да подпомагат болните, 

пострадалите и ранените от войната. Нуждата от тяхното същестуване се 

осъзнава изключително бързо и те започват да получават подкрепа и 

доброволчески труд от видни българи. В последствие започват да провеждат 

здравни курсове за обучение на самарянки и милосърдни сестри, които се грижат 

за болните и ранените на бойното поле и зад военната линия. Благодарение на 

чуждестранна Червенокръстка помощ и собствени ресурси организацията успява 

да спаси от глад множество бежанци от Беломорието, Одринска Тракия и 

Македония. 

 

Професионализация на социалната работа 
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През 1880-те България предприема първи стъпки в социалното 

законодателство [8]. Приемат се първите нормативни документи за местно 

самоуправление и социална защита на определени категории хора и се извършва 

социално подпомагане и социално застраховане [4].  

В периода между 1900 и 1912 година са приети законите за Женски и 

детски труд в предприятията и Законът за социално осигуряване. Теми като 

бедност, социално неравенство и нуждата от социална политика заемат важно 

място в обществените дебати [8, стр. 4]. През 1915 година е приет закон, който 

задължава общинските администрации да организират дейности в подкрепа на 

семействата на войниците, участници в Първата световна война и Балканските 

войни [8]. Като по-важни регламенти за периода 1920-1930г. могат да се посочат 

Закон за социалните осигуровки от 1924 г. и Закон за настаняване на работа и 

осигуряване при безработица от 1925 г. [6]. Периодът 1931-1944 година се 

характеризира със стабилизиране на социалната политика на държавата въз 

основа на възприетата законова база [6].  

Райна Петкова е първият човек в България, с академично образование, 

която прави опит за систематично пренасяне на чуждестранния опит в 

обучението по социална работа в страната [8]. Тя се дипломира в училището на 

Алис Салъмън в Берлин, а през 1932 година тя е един от основателите на 

Женското висше социално училище в София. През 1934-та година е приета 

Наредба-закон за общественото подпомагане, в която са дефинирани социално-

защитните функции на държавата [4]. Райна Петкова е една от първите жени, 

която насочва своята дейност към професионалната социална работа [9]. 

С идването на власт на Българската работническа партия (БРП) през 1944-

та се създава Министерство на социалната политика, то обединява няколко стари 

институции – Дирекция социални грижи към Министерство на вътрешните 

работи и обществено здраве, Институт по социално осигуряване, Дирекция по 

труда към министерство на търговията, индустрията и трудът и Дирекция за 

националните пенсии [8]. В годините на социализма социалното подпомагане е 

изцяло подвластно на държавата, което означава и субсидирано от нея [4]. До 

1951-ва година се спазват традициите, положени от държавата и от 

недържавните организации далеч преди 1944 година [6]. 

В сферата на социалната грижа е възприето, че държавата разрешава 

социалните проблеми чрез правото на труд, осигуровки, безплатна медицинска 

грижа и пенсии. Социалната система се възприема за автоматично работеща и 

нуждата от социална подкрепа е по-скоро изключение, отколкото правило [8, стр. 

38]. Това ограничава дейността на социалните услуги, а социалната грижа не 

притежава твърд статут и организация и се намира под ръководството на 

различни министерства. През 1951 година са приети Указът за безплатна 

медицинска помощ и Указът за обществено подпомагане. С Указ за социалното 

подпомагане от 1951 се регламентират три негови форми – производствени 

предприятия за лицата с намалена трудоспособност; заведения за социални 

грижи; клубове за пенсионери и социален патронаж [10]. 

Социалистическата социална политика включва не само разпределителни и 

осигурителни процеси, но и условия на живот, труд, свободно време на 
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индивидите, семействата и групите в града и селото [10, стр. 568]. Основен 

двигател за развитието на социалните екстри е Декемврийската социална 

програма от 1972 г. Декемврийските програми поставят основата на социално-

икономическото развитие на страната. Създава се законовата основа за цялостно 

развитие на социалната политика [10, стр. 569]. 

 

Модерната социална работа 

Социалната работа като професията е официално призната в България през 

1990-те, като е използвана немската система на „социална педагогика” [11]. През 

1991 годна социалната работа е вписана в Класификатор на длъжностните 

наименования (Министерство на труда и социалните грижи, 1991, Шифър 

39020). Дирекциите за социални услуги преминават под шапката на 

Министерството на труда и социалната политика. През 1998 година е приет 

Законът за социално подпомагане. [12] 

В България социалната работа е представена от институциите на 

държавния, нестопанския и частния сектор. С най-широк периметър на участие 

се ползва държавния сектор на социално подпомагане, чрез институциите в 

които са базирани преобладаващата част от професионалните социални 

работници [13]. Дейностите по предоставяне на помощи, услугите за 

задоволяване на жизнените потребности и социалното подпомагане се основава 

на социална работа. На Агенцията за социално подпомагане, както и на 

териториалните към нея поделения (регионални дирекции и дирекции с 

функционално обособени отдели – Социално подпомагане и Закрила на детето) е 

възложено изпълнението на държавната политика в областта на социалното 

подпомагане. 

През 1995г. в България е създадена Българска Асоциация на Социалните 

Работници (БАСР). Етичният кодекс на БАСР e приет на Общо събрание на 

асоциацията на 23.10.1999 г., като след това е изработен и Правилник за 

прилагането му. Според данни на Международната Федерация на Социалните 

работници (IFSW), кодексът на Българската асоциация на социалните работници 

е ратифициран през 2005 година.  

С приемането на Закона за закрила на детето от 2000 г., като че ли се смята 

уреден статута на децата в България, но това всъщност слага началото на 

работата с децата и семействата [4]. 

През 2010 година е приет План за действие за изпълнение на Националната 

стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” 

(актуализиран 2016). Целта на стратегията е да „очертава политическия 

ангажимент за реформа в системата на грижа за децата и семействата” и по този 

начин да гарантира създаването на услуги в общността, за сметка на интернатния 

тип, които да бъдат „индивидуално ориентирани към нуждите на всяко дете и 

неговото семейство и са с по-високо качество на грижата”. Агенция за социално 

подпомагане в България е един от основните играчи в процеса на 

деинституционализация и реформата на специализирани институции за 

възрастни, деца и възрастни хора с увреждания [14].  
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С влизането в сила на Закона за социалните услуги [15] се очертава новата 

философия на държавната политика в областта на социалните услуги и подкрепа 

на уязвимите групи на обществото. Законът предвижда създаването на „Агенция 

за качеството на социалните услуги“, която не само ще лицензира доставчиците 

на социални услуги, но и ще разработва критерии за анализ на добри практики за 

високо качество и ефективност на социалните услуги. 

 

Заключение 

Прегледът на историческото развитие на социалната работа дава аргумент 

за извеждане на следните заключения: 

В основата на социалната работа лежи една силна традиция на 

благотворителността, резултат от християнската религия, проповядваща любов 

към другите и лично задължение за помощ и подкрепа на тези, които са в нужда 

[13]. 

Политиката на социалното подпомагане, администрирането на социалните 

организации и социалните реформи оформят изискванията към практиката на 

социалната работа и необходимостта от обучение на професионални социални 

работници. 

Социалните работници изминават дълъг път от „любители ентусиасти“ до 

квалифицирани професионалисти, притежаващи специфични знания и 

специфични умения. Това, което започва като загриженост за бедните хора, се 

превръща в тежка задача, която цели разрешаването на сложни въпроси, касаещи 

цялото общество. Професионализацията полага основите на модерната социална 

работа, която в модерният си етап притежава ясен домейн на дейност и 

стандарти за практиката и обучението. Модерната социална работа е 

професионална дейност, предполагаща и изискваща специфични знания и 

умения, които трябва да притежава социалния работник. 

В съвременния научен дисцкурс, социалната работа е определена като 

ключова и изпълняваща медиаторска функция професия, която балансира 

потребностите и защитава правата на клиентите, както и напреженията породени 

от контекста [16, стр. 13]. ООН разглежда Човешките права, като „неразделна 

част от теорията, ценностите и етиката на социалната работа, както и нейната 

практика… следователно защитата на социалните права трябва да бъде 

интегрална част от социалната работа, дори и в държави с авторитарен режим“ 

[17]. 
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INCLUSIVE EDUCATION - PART OF THE STUDY PROGRAMS OF 

THE TEACHING FACULTIES 

 

Jadranka,V Runceva, Despina, P. Sivevska  

 

 
Abstract: The inclusion of children with special needs in the regular groups in the 

kindergartens and in the regular classes in the primary schools is the right of the children with 

special educational needs. Their previous isolation from the regular groups did not require the 

readiness of the teachers from the regular groups to know how to work with children with 

special educational needs. The inclusion of these children today requires the study programs 

for initial preparation of educators and teachers to be changed and enriched with subject 

programs in the field of inclusive education. The paper analyzes the study programs that 

prepare primary school teachers in Macedonia and Serbia. The aim is to see how future 

educators and teachers are prepared to work in inclusive schools, ie through which subject 

programs. The paper will look at the situation in the Republic of Northern Macedonia and the 

situation in Serbia 

Keywords: inclusion, work with children with special educational needs, initial 

preparation of teacher. 

 

 

Introduction 

When we talk about inclusion in education, we usually mean the process of 

inclusion of children and young people with special needs in the regular 

classes/educational groups through recognizing, accepting and respecting their 

diversity. (Петровска & Рунчева, 2019, p. 10). In fact, the inclusive educational 

environment is a functional system that focuses on the needs and opportunities of 

children / students because the "problem" of exclusion is firmly rooted in the system, 

not in the person or his characteristics. (Петровска & Рунчева, 2019, p. 12). 

Creating an inclusive learning environment is one of the goals set by all 

educational institutions. Institutions that provide initial and continuous teacher 

education, through the Erasmus + Teacher Academies will collaborate in 3 year 

projects, and one of the goal which is set is creating an inclusive schools (European 

omission,2021, p. 3).  

In the paper, Are today’s general education teachers prepared to face inclusion in 

the classroom?, prepared by Elena Marin in 2014, 213  Romanian teachers  (41% of 

teachers work in the preschool educational sector, 26% of them work in the primary 

educational sector, 15% work in the gymnasium, and the rest of 18% work in a high 

school.) participated  in  this  study. The results show that „ teachers feel the need for 
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training to get ready to teach in an inclusive environment and at the same time a 

majority of teachers are in favour of the assertion that all teachers must held a set of 

specific skills, teaching methods and tools that will provide children with a qualitative 

learning experience, that has as a main goal, to value classroom diversity“ (Marin, 

2014, p. 706).  

One of the key elements for providing inclusive education is well-prepared 

teachers who will know how to work with all students, teachers who will have the 

knowledge, values and attitudes aimed at achieving success in every student. (UNESO, 

2020). The initial education of teachers and their continuous professional development 

should be organized and focused on the preparation and development of teachers who 

will work in an inclusive environment.  

Research shows that teachers need their professional development in the area of 

inclusion. Such results are shown by the research TALIS 2018, shown in the report of 

UNESCO 2020, where about 25% of teachers showed, high level of need for 

professional development on teaching students with special needs  „About 15% 

reported a high need for personalized learning training, rising to over 40% in Japan 

and Vietnam (Figure 1) “(UNESCO, 2020 p. 3). 

 

 
Source: UNESCO, 2020 p.3 

 

Teacher education for inclusion can be provided by the governments in their 

regulations, policies, laws, plans or programs. According to the GEM Report team 

analysis based on PEER, shown in the UNESCO 2020 report, about 44% of countries 
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enshrine teacher training on inclusion in their laws and policies (Figure 2). (UNESCO, 

2020 p. 3). 

 
Source: UNESCO, 2020, p.4 

 

In the last few decades, however, education systems have changed with a 

tendency to provide quality education for all. The inclusive model of school and pre-

school education is being promoted more and more, which means the inclusion of 

children and young people with special needs in the regular classes / educational 

groups. The opening of the doors of regular teaching / educational activities for 

children with special needs in kindergartens and schools certainly reflects the needs 

and conditions for education of young people with special needs in higher education 

institutions. It seems slow, but still our society has begun, with less and less suspicion, 

to aim at creating conditions for inclusive education at all levels. (Petrovska & 

Runceva, 2019, p. 7).  

In our paper, we made an analysis of the available online study programs at 

some of the teaching faculties in the Republic of North Macedonia and Serbia. The 

analysis was focused on the presence of subject programs in the field of inclusive 

education in the study programs where the future teachers are prepared. The aim was to 

see the initial preparation of teachers for work in an inclusive classroom. 

 

Republic of North Macedonia 

The inclusion of children with special needs in the regular groups in the 

kindergartens and in the regular classes in the primary schools is the right of the 



926 

 

children with special educational needs. Their previous isolation from the regular 

groups did not require the readiness of the teachers from the regular groups to know 

how to work with children with special educational needs. The inclusion of these 

children today requires the study programs for initial preparation of educators and 

teachers to be changed and enriched with subject programs in the field of inclusive 

education. 

In this direction we made an overview of the available online programs that 

prepare primary school teachers in Macedonia. In the Republic of North Macedonia we 

reviewed the available online study programs at the Faculty of Educational Sciences in 

Stip, at the Faculty of Pedagogy in Bitola and at the Institute of Pedagogy at UKIM in 

Skopje. There was information about these study programs on the official website for 

the academic year to which the specific study program applies. We focused on the 

primary school teachers. According to the Primary Education Law, graduate professors 

and graduate pedagogues can be hired as primary school teachers (1-5 grade). 

At the Faculty of Educational Sciences, we analyzed the study programs for 

Primary School Teaching  and Pedagogy.  

The study program Primary School Teaching at the Faculty of Educational 

Sciences Goce Delcev University Stip, students through a possible choice of subject/s 

are introduced in the part of inclusion and work with children with special educational 

needs and gifted children. From the available study programs from 2012 and 2017/18 it 

can be seen that in 2017/18 the number of classes for elective courses has increased. 

In the study program 2012 for Primary School Teaching, in the last eight 

semester, students had the opportunity to choose one in a group of three elective 

courses, including Inclusive Education and Teaching Methods of Workwith Gifted 

Children.  

In the study Program for Primary School Teaching 2017/18 година, sixth 

semester students have a group of three elective subjects, one of which is the Teaching 

Methods of work with children with SEN. In the seventh semester, in the group of 

three offered elective courses, students have to choose one, among which is the subject 

Inclusive Education.  

At the study program Pedagogy at the Faculty of Educational Sciences, the 

Subject Inclusive Education has a mandatory character in the seventh semester, which 

means that unlike the study group Primary School teaching, students from the 

Pedagogy group will be required to study this subject. While the subject Teaching 

methods of work with children with SEN has an elective character just like in the 

Primary School Teaching group. 

 

Table 1. Study Program Primary School Teahing, Faculty of Educational 

Sciences, Stip  
Faculty  Study 

program 

Subjects 

Faculty of 

Educational 

Sciences, 

Goce 

Primary 

School 

Teaching 

2012  

 Inclusive education (elective 8 semester, 2+1+1) 

 Teaching Methods of work with gifted children (elective 8 

semester, 2+1+1) 
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Delcev 

University 

Stip 

 

Primary 

School 

Teaching 

2017/18 

 Teaching Methods of Work with children with SEN (elective 6 

semester, 2+2+1) 

 Inclusive Education (elective 7 semester 2+2+1) 

Pedagogy Pedagogy 

2017/18 
 Inclusive Education (compulsory 7 semester 3+2+2) 

 Teaching Methods of Work with children with SEN (elective 7 

semester 2+2+1)  

Source: FES, UGD, Study Program Primary School Teaching 2012; Study 

Program Primary School Teaching  2017/18; Study Program Pedagogy 2017/18 

 

At the Institute of Pedagogy at the Faculty of Philosophy in Skopje, we 

analyzed the study program Pedagogy 2018. According to the Primary Education Law, 

students who will complete this study program, in addition to being able to be 

employed as pedagogues, can also be hired as teachers in primary schools and that is 

why we have reviewed this study program.  

In the second semester, students have a compulsory subject Special Pedagogy 

through which students receive basic knowledge about students with disabilities and 

their opportunities for protection, education and rehabilitation..  

In the second semester students have the opportunity to choose one from a group 

of 3 elective courses, which includes the course Pedagogical work with vulnerable 

children and if students choose this course they would gain knowledge about the 

meaning and ways of educational inclusion of children from vulnerable groups and 

would develop teaching skills for their educational inclusion and identification of their 

educational needs.  

The subject Educational work with children with behavioral disorders students 

can choose from the group of elective subjects (offered 3 subjects) in the fourth 

semester. In this course students would gain knowledge about the antisocial behavior 

of children and young people and the pedagogical conditions for preventing antisocial 

behavior of students and would get acquainted with the educational measures in 

working with children with behavioral disorders..  

In the first four semesters, students have to choose one elective course in each 

semester from the elective courses given on the list of UKIM. Among the proposed 

subjects are: Speech Therapy, Special Didactics, Chronic Diseases, Psychology of 

Persons with Disabilities, Child and Youth Psychopathology, Introduction to Assistive 

Technologies, Braille, Development of IOP, Rights of Persons with Disabilities, 

Dyslexia and Dysgraphia, Еducational work with people with disabilities in dorms, 

Education and rehabilitation of children with autism, Pedagogical work with 

vulnerable children. Psychology of people with disabilities, Gifted, Poverty and social 

exclusion (UKIM,  University list of free elective courses for the first cycle of studies).   
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Table 2. Study Program Pedagogy, Institute of Pedagogy in Skopje  
Faculty Study 

Program 

Subjects 

Institute of 

Pedagogy 

at the 

Faculty of 

Philosophy 

in Skopje 

University 

Ss. Cyril 

and 

Methodius 

Skopje  

Pedagogy 

2018 
 Special Pedagogy (compulsory 2 semester, 3+2) 

 Pedagogical work with vulnerable children (elective 2 semester, 

3+2) 

 Educational work with children with behavioral disorders 

(elective,4 semester 3+1) 

 Educational work with children without parents (8 semester, 2+1 

for the students who will choose the social pedagogical group) 

Source: Institute of Pedagogy at the Faculty of Philosophy in Skopje Study 

Program Pedagogy 2018 

 

At the Faculty of Pedagogy in Bitola "St. Kliment Ohridski ”Bitola during the 

study program for Primary School Teachers, students have the opportunity to study 

Education of the gifted and talented by choosing from the group of elective courses in 

the third semester.  Part of the goals of this course are: students to get better acquainted 

with the needs, characteristics and ways of education of the gifted  to directly 

contribute to the implementation of the programs for work with the gifted and talented 

students, to reduce the number of missed students during the selection and 

identification. As a compulsory subject in the eighth semester, students study the 

subject Inclusive Pedagogy. Through the subject program, students acquire knowledge 

and the meaning and ways of educational inclusion of children from vulnerable groups 

/ with special educational needs and development of skills and abilities to create an 

inclusive learning environment. 

 

Table 3. Study Program Primary School Teaching Faculty of Pedagogy Bitola 
Faulty  Study 

Program 

Subjects 

Faculty of 

Pedagogy, 

Uiversity 

„Ss. 

Kliment 

Ohridski“ 

Bitola   

 

Primary 

School 

Teaching 

2017/18 

 Education of gifted and talented (elective, 3 semester 3+1) 

 Inclusive Pedagogy (compulsory,8 semester, 3+1) 

Source: UKLO, PF, re-accreditation of the study program for Primary school 

teachers - first cycle four-year university studies 

 

Serbia 

At the Faculty of Pedagogy in Sombor at the University of Novi Sad, the last 

available online study program Graduate Teacher from 2013 shows the presence of two 
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compulsory subjects Basics of inclusive education and training and Students with 

special educational needs. Within this study program are the three elective courses: 

Psychology of children with special needs, Mathematics for gifted students, Didactic 

material and assistive technologies in the inclusive class (study program Graduate 

Teacher, Faculty of Pedagogy in Sombor) 

During the study, the students from the study program Teacher at Faculty of 

Pedagogy in Užice, University of Kragujevac, have 2 compulsory courses related to 

inclusive education, as follows: Basics of Inclusive Education and Teaching Methods 

of Inclusive Education. The subject Assistive Technology in Inclusive Education and 

upbringing students can choose from the group of offered elective courses in the last 

eighth semester.   

 

Table 4 Study Program Teacher Faculty of Pedagogy in Užice 
Faculty Study 

Program 

Subjects 

Faculty of 

Pedagogy 

in Užice 

University 

of 

Kragujevac  

Teacher 

2019 
 Basics of Inclusive Education (compulsory, 5 semester, 2+1) 

 Teaching Methods of Inclusive Education (compulsory, 7 semester 

2+1)  

 Assistive technologies in inclusive education and upbringing 

(elective, 8 semester, 1+1) 

Source: Faculty of Pedagogy in Užice University of Kragujevac, (2018).  

Documentation for accreditation of the study program of basic academic studies for 

teacher, subject books; Study program (Informator-Teacher)  

 

The goal of the compulsory subject Basics of Inclusive Education is for students 

to gain the appropriate theoretical and practical knowledge in the field of inclusive 

education and special pedagogy; develop the skills of a critical, creative, self-reflective 

approach in professional work and develop appropriate positive attitudes within the 

development of an inclusive society; develop a positive attitude towards work in 

heterogeneous groups of children and a positive attitude towards diversity, inclusive 

culture and ethics of the profession. 

The second compulsory subject Teaching Methods of Inclusive Education aims 

to enable students to apply knowledge in planning, programming, organization, 

implementation and evaluation of inclusive education process, to gain knowledge and 

skills necessary to monitor innovation in the field of inclusive education; training for 

continuous professional development in the field of development of social inclusion 

and creation of an inclusive environment.  

Through the elective course Assistive Technologies in Inclusive Education and 

Upbringing, students have the opportunity to acquire theoretical and practical 

knowledge about assistive technologies and their application in education, 

rehabilitation, communication and everyday life of children with disabilities; 

developing competencies for teamwork and cooperation with experts in charge of 

organizing and providing support to children and students in an inclusive educational 

context. 
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At the Faculty of Pedagogical Sciences, University of Kragujevac, Jagodina, 

students have one compulsory and two elective subjects related to inclusive education. 

 

Table 5. Study ProgramTeacher at the Faculty of Pedagogical Sciences Jagodina 
Faculty Study 

Program 

Subjects 

Faculty of 

Pedagogical 

Sciences, 

University 

of 

Kragujevac, 

Jagodina 

Teacher 

2018/19 
 Work with gifted children (elective, 4 semester, 2+1)  

 Inclusion in education (compulsory, 5 semester, 2+2) 

 Giftedness and creativity in teaching mathematics (elective, 8 

semester, 2+1)  

Source: Faculty of Pedagogical Sciences, University of Kragujevac, Jagodina 

Course book, Basic academic studies Teacher. 

 

Within the elective subject Work with gifted students, enabling students for 

content connection and practical application of theoretical knowledge in direct 

educational practice. Development of professional competencies of students for quality 

organization of educational activities with children (youth), in the function of 

recognizing and encouraging the development of giftedness.  

Through the compulsory subject Inclusion in education, students develop 

sensitivity to recognize and respond to the needs of all students in the educational 

group; understanding and accepting students' diversity in intellectual, emotional, 

social, physical, socio-cultural and every other respect; preparing students to create the 

necessary conditions that will enable learning and social participation for all students in 

the educational group. 

Through the elective subject Giftedness and creativity in teaching mathematics, 

students get to know with: the notion and different conceptions of general and 

mathematical giftedness; with the ways of identifying gifted students and with the 

forms of working with the gifted; the concept and conceptions of general and 

mathematical creativity; with the possibilities of developing and encouraging 

mathematical creativity and talent in regular and additional teaching of mathematics in 

younger and older grades of primary school; with different types of mathematical 

problems and strategies for their creation and solution; with the advantages of the work 

of a creative teacher, with the importance of designing and organizing creative 

mathematics classes, with the importance of developing the creative spirit in students. 

 

Conclusion 

Successfully implemented inclusive education is a key step in building an 

inclusive society. Displayed analysis is done based on available online study programs 

at the websites of the mentioned faculties. Of course, our analysis does not draw a 

sharp line here, and we hope that a number of other course programs in the study 

programs themselves reach some part of the inclusion. The analyzed state of the 

available contents showed movement and changes in the study programs for which the 

future teachers are preparing. The introduction of contents from inclusive education at 



931 

 

all mentioned faculties has started, with the fact that there are differences in the 

number of available courses with such contents and the status of the courses 

themselves (elective or compulsory). Special mention should be made of the large 

number of university elective courses available to students at the Institute of Pedagogy 

in Skopje. We hope that the contents of the inclusion will get a mandatory status (in the 

study programs where they have the status of elective courses), because it requires 

mandatory initial preparation of teachers for work in the inclusive classroom. Of 

course, initial education is just the beginning, and the professional continuous 

development of teachers will take place for life in numerous segments, including of 

course inclusive education. Making changes in the educational systems is not an easy 

and simple step, it requires support and readiness, both material and personnel 

(including higher education). In this segment (higher education) it is necessary to 

provide professional and prepared staff that will prepare future teachers to work in an 

inclusive environment. In addition to staffing in higher education institutions, of 

course, appropriate material and technical equipment is needed for work in these 

institutions.  
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ЗА ПЕСЕННИЯ РЕПЕРТОАР В СЪВРЕМЕННИТЕ УЧЕБНИЦИ ПО 

МУЗИКА. БЪЛГАРСКИ ВЪЗРОЖДЕНСКИ ПЕСНИ 

 

Янна П .Рускова 

 

 

ABOUT THE SONG REPERTORY IN CONTEMPORARY MUSIC 

TEXTBOOKS. BULGARIAN REVIVAL SONGS 

 

Yanna P. Ruskova 

 

 
Abstract: The article discusses different types of songs composed in the period of the 

Bulgarian National Revival (mainly during the 19th century) and their place today in 

contemporary music textbooks for primary, middle, and secondary school. 

Keywords: Bulgarian National Revival, Bulgarian songs, music textbooks for school 

 

Настоящото научно изследване е финансирано по проект “Цикъл 

художественотворчески дейности, посветени на 50-годишнината на Шуменския 

университет “Епископ Константин Преславски” РД-08-123/03.02.2021 г. 

 

Най-важното в един учебник по музика е самата музика, която ще 

присъства в часовете. Важни са и знанията за нея, но те сами по себе си, без 

обвързването им със звучаща музика в часа, не развиват и не формират 

музикална култура, духовност. Чрез нея се осъществяват всички цели и задачи на 

музикалното образование и възпитание в българското общообразователно 

училище. Затова в часа по музика трябва да звучи достатъчно по количество и 

разнообразна от различни гледни точки музика. Певческата дейност е основна, 

достъпна, активна дейност за учениците, независимо от възрастта им, затова е 

изключително важно песенният репертоар да е разнообразен, мотивиращ, 

провокиращ, възпитаващ, обучаващ, носещ удоволствие и т.н. 

Статията представя един поглед към част от целенасочено използван 

песенен репертоар – песенното музикално творчество от епохата на българското 

Възраждане: една епоха с фундаментално значение за цялостното ни 

историческо и духовно развитие като нация, с непреходност на много от темите 

и проблемите си, със значима проекция в нашата съвременност и за бъдещите 

поколения… 

„Велика е тяхната биография!... Местожителство – душата на България и 

на нейния народ нине, присно и во веки веков!“ Вътьо Раковски [Кисимов, 1976: 

3–4] 

Защо точно възрожденските песни? Към тази ярко емоционална тема – 

темата за песните, които много българи днес познават, обичат и пеят – ме 

насочиха две неща. От една страна, това е позицията ми на университетски 

преподавател, отговорен за подготовката на учители по музика и по-точно за 

тяхната бъдеща учителска работа в реална образователна среда – познаване на 

изисквания и норми (държавни образователни стандарти, учебни програми, 
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учебници), както и изграждане на способности за тяхното тълкуване, 

интерпретиране и прилагане. От друга страна, това е работата ми като 

ръководител на екип за създаване на нови български учебници по музика според 

новите държавни документи: учебен план, образователни стандарти, учебни 

програми.  

Избраната тема за възрожденските песни е свързана със завещаното ни 

наследство от онези личности, които и днес са пример за нас и ще са пример за 

поколенията след нас; наследството на великите българи, в чиито дела търсим и 

откриваме искри, огън и вдъхновение, които да ни водят в нелеката ни мисия – 

на проводници на знания, умения, ценности, духовност и в тесен, и в широк 

смисъл, по отношение както на музикалното образование и възпитание, така и 

въобще – в цялостния контекст на личностното развитие на младите хора у нас. 

А това няма нужда от специално аргументиране и неслучайно винаги е било 

обект на държавните документи за образование и развитие на подрастващите 

граждани на България. 

В настоящото изложение са разкрити мисли и идеи, провокирани от 

актуалността на проблема и разгледани през призмата на десет нови български 

учебници по музика, публикувани през последните години: 

Учебник по музика за 1. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Русков, 

Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова, Розалина Паскалева. Издателска къща 

„Анубис“, 2016. 

Учебник по музика за 2. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Русков, 

Магдалена Лобутова, Розалина Паскалева. Издателска къща „Анубис“, 2017. 

Учебник по музика за 3. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Русков, 

Магдалена Лобутова, Розалина Паскалева. Издателска къща „Анубис“, 2018. 

Учебник по музика за 4. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Русков, 

Магдалена Лобутова, Розалина Паскалева. Издателска къща „Анубис“ (Klett 

Bulgaria Ltd.), 2019. 

Учебник по музика за 5. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Русков, 

Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова. Издателска къща „Анубис“, 2016. 

Учебник по музика за 6. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Русков, 

Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова. Издателска къща „Анубис“, 2017. 

Учебник по музика за 7. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Русков, 

Магдалена Лобутова, Юлиана Близнакова. Издателска къща „Анубис“, 2018. 

Учебник по музика за 8. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Хърков, 

Стефан Русков, Юлиана Близнакова. Издателска къща „Анубис“, 2017. 

Учебник по музика за 9. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Хърков, 

Стефан Русков, Юлиана Близнакова. Издателска къща „Анубис“, 2018. 

Учебник по музика за 10. клас. Автори: Янна Рускова, Стефан Хърков, 

Стефан Русков, Юлиана Близнакова. Издателска къща „Анубис“ (Klett Bulgaria 

Ltd.), 2019. 

Българските възрожденски песни, за които става въпрос в настоящата 

статия, съвсем целенасочено, а не случайно, присъстват във всичките десет 

посочени учебници по музика. И разбира се, те намират (отново съвсем 

целенасочено и неслучайно) своето място в най-разнообразни раздели и контекст 
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според учебното съдържание, а най-вече – според интерпретацията на учебното 

съдържание от страна на авторските колективи. 

Възрожденските песни са свързани с определена музикалноисторическа 

епоха от нашето национално развитие – великото време на просветителския и 

романтично-революционен XIX век, продължило и в началото на ХХ век. Те 

принадлежат към епохата, в която се формира новобългарската градска 

музикална култура. Това е тип култура, нов за България, светски по характер и 

съдържание, обусловен от новия градски бит. Градът се нуждае от нов вид 

култура и от нови форми за нейното функциониране, съзвучни на променящите 

се социално–икономически, обществени и битови условия, твърде различни от 

тези в селата. Новите тенденции се отразяват най-рано в жанра на градската 

песен, който остава най-разпространеният музикален жанр през целия период на 

българското Възраждане [Крачева, 2008: 51-52]. 

Според изследователи на музиката на нашето национално Възраждане, 

възрожденските песни могат да бъдат класифицирани в четири основни групи 

съобразно вербалното им съдържание и послание: училищни песни, 

революционни песни, романтично-лирични песни и исторически песни [Рачева, 

2008]. Образци на всички тези групи са представени в учебниците на учениците 

от различни възрасти. 

Възрожденските песни! Те са отглеждани като огънче в шепа по 

старобългарски градчета с чардаклии къщи… Идвали са от дълбочината на 

народните вълнения и са ечали… в училища каменни, построени от родолюбиви 

българи [Кисимов, 1976: 4]. 

Училищните песни подчертават значението и силата на мисленето, на 

ученето. Те разкриват непреходни ценности и характеристики на личността – в 

тях се говори за малките, но важни неща от живота, които, подобно на малките 

водни капки и песъчинки, правят огромното море; подобно на кратките мигове, 

правят вековете и вечността. Тези песни разказват за малките добрини, чрез 

които преодоляваме недостатъците си и побеждаваме злото около нас; за 

спасението, което носи учението – спасение от невежество, от нищета, от зло; за 

доброто, ума, разума; за волята, насочена към самите нас, преодоляваща мързела, 

вдъхновяваща за напредък. Тези песни и днес звучат актуално – за нас като 

работещи с младото поколение, за възможностите за усвояване на послания, на 

историческо знание и проекции към бъдещето. Често словесният изказ в тези 

песни звучи за учениците архаично, много думи им се струват странни, 

непознати и екзотични, мелодиката им напомня за отдавна отминали времена, 

несъзвучни с днешния начин на живот и с особеностите на съвременната 

популярна песен от техния ученически мейнстрийм, от съвременния саунд. В 

тази ситуация ценна посока за интерпретиране на възрожденските песни в 

днешното българско училище се съдържа в специално изработените 

аранжименти на съпроводи със съвременно звучене от Стефан Русков [Русков, 

2013].  

„Паисиевата история събужда духовете на българите. Започва 

възрожденският период от историята на българския народ. Раждат се 

незабравими възрожденски песни, които отразяват възторга на надигналия се на 
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борба народ. Тези песни звучат и днес, защото са родолюбиви, държат будно 

съзнанието, съхраняват връзката между миналото и бъдещето“ [Кауфман, 2005: 

115]. 

Най-голям дял от българските възрожденски песни представляват тези с 

революционно съдържание и с историческа наситеност, т.нар. исторически и 

революционни песни, символ на стремежите на българския народ за свобода, за 

национално освобождение. Зародишът им е в старите юнашки и хайдушки 

народни песни, носещи пламъка на съпротива, на противоборство срещу врага, 

на спомена за бляскавото минало, на възторг от героизма [Кауфман, 2005: 110-

111]. 

Като музика тези песни някога са били носител на един нов звуков свят, 

твърде различен от старите фолклорни песни: мажоро-минорна ладова система, 

маршов характер, призивни интонации, на основата на чужд до този момент 

интонационен материал, а не български традиционен, селски. Тъй като в нашия 

фолклор няма песни с борбен, призивен характер, във възрожденските градски 

песни са използвани чужди мелодии – танцови, маршови, от романси, а 

словесният текст е наслагван върху тях. По този начин под влияние на 

революционни идеи и на нови музикални интонации възниква градската 

популярна песен у нас. 

Първите наши възрожденски революционни песни от 40-те и 50-те години 

на XIX век се свързват с името на Добри Чинтулов. Чинтуловите песни са 

изградени предимно върху адаптирани от него самия чужди мелодии от 

европейски градски песни. След тях се появяват революционните песни по 

текстове на Любен Каравелов, Христо Ботев, Стефан Стамболов, Иван Вазов и 

др., музиката на повечето от които е дело на неизвестни за нас автори. През 

годините изследователите постепенно откриват имената на някои от тях. 

Например, доскоро се считаше, че авторът на музиката към Вазовото 

стихотворение „Радецки“ („Тих бял Дунав се вълнува“) е неизвестен, но вече 

стана ясно, че това е учителят по музика Иван Караджов (1875–1934) [Стандарт, 

2012]. Макар и твърде рядко, някои наши възрожденски песни имат музика, 

съхраняваща връзката с общия дух на фолклорните ни песни („Топчето пукна“).   

Днес българските възрожденски песни не са мотивиращо интересни 

поради новост в звученето така, както някога. Кое тогава би могло да бъде онова, 

което би създало възможност за тяхното възприемане и обикване от учениците, 

за осъзнаването им като „свои песни“, независимо от отдавна отминалото време 

на създаването им и коренно променената обществена среда днес? Два са 

основните фактори. От една страна, това е общоидейното поле на тези песни – 

призивът за разчупване на „оковите“, на условностите, на предразсъдъците; 

призивът за свободомислие, за упоритост, за отстояване на позиции, за 

обединение в моменти на лични и обществени колизии. Песните се свързват с 

необратимия прогрес, с мечтата за по-добро бъдеще, с колективния дух за борба. 

А подрастващите и младите хора са носители на този дух априори и ние сме 

призвани да го пазим и развиваме, да го впрягаме за целите и задачите, които пък 

са наша отговорност и кауза. Втори фактор е използването на утвърден в 

съвременната практика технологичен модел – педагогически и методически, 
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използван и от музикалната индустрия в популярната музика: създаване на 

кавърверсии, ремиксиране, претворяване на стари образци по нов начин 

(„старата песен на нов глас…“). Затова и всички включени в учебниците 

възрожденски песни са песни именно с актуално звучене, със съвременни 

изразни елементи по отношение на аранжиментите на съпроводите им. Това е 

един от начините да говорим с учениците на техния език – съвременния език на 

съвременните направления в популярната музика [Русков, 2015]. 

В десетте посочени учебници по музика са включени oбщо 18 

възрожденски песни, разположени на най-разнообразни места:  

 директно в теми, свързани с конкретно историческо време (8., 9. клас – 

развитие на българската музика: „Слънцето трепти, захожда“, „Обесването 

на Васил Левски“, „Песен за цар Иван Шишман“ и др.);  

 в страници за празничен музикален календар – 1 ноември, 3 март, 24 май 

(„Молитва за учение“ – Д. Войников, „Топчето пукна“, „Този празник нам 

дарява“ и др.);  

 

Фигура 1. Страници от учебници по музика за 5., 6., 8. клас, ИК „Анубис“ 

 

 в съвсем на пръв поглед странични теми – например в страница за знаци за 

алтерация в 7. клас („Хубава си, моя горо“), в тема за видове 

инструментални състави – духов оркестър, камерен състав (5., 6. клас – 

„Стани, стани, юнак балкански“, „Песен за панагюрските въстаници“), в 

теми за овладяване на музикалната писменост – 3., 4. клас („Вятър ечи“) и 

др.;  
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Фигура 2. Страници от учебници по музика за 5., 7., 2. клас, ИК „Анубис“ 

 

 жанрове музика – марш във 2., 3. клас; 

 теми за наблюдение в извънучилищна обучаваща среда (т.нар. 

наблюдения) – българското читалище. 

Обединяващ фактор, а не формален, независимо от дидактичната единица, 

са темите и посланията в тези песни, в които и днешните поколения се 

разпознават; теми, които хармонират с идеи и ценности и от нашата 

съвременност.  

Възрожденските ни песни трябва да се познават, да се пеят и да се обичат 

от младите българи защото величествена е тяхната сила, необоримо е 

въздействието им! Съчетаването в една органична сплав на традициите и 

постиженията от миналото с духа, атмосферата и импулсите на нашето 

динамично време, със съвременните музикални изразни средства и новите 

технологии, e наша отговорна мисия, чието интерпретиране в новите учебници 

по музика е пътят към учениците, а от там към успешното бъдеще на България. 
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